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YÖNETİCİ ÖZETİ
Ülkemizde halka açõk anonim ortaklõklarõn sermayelerinin yarõdan fazlasõ aile, aile
grubu ya da bunlar dõşõndaki büyük ortağa aittir. Halka açõk anonim ortaklõklarda, ortaklarõn
genel kurullarda vekaleten oy kullanabilmelerine olanak sağlayan düzenlemeler yapõlmõş
olmasõna rağmen, küçük pay sahiplerinin ortaklõk yönetiminin belirlendiği genel kurullara
katõlma oranlarõ çok düşük olmaktadõr. Günümüzde genel kurullarda çoğunluğu sağlayan kişi
ya da grubunun yönetime de hakim olmasõ esasõ geçerlidir.
Bu nedenlerle özellikle halka açõk anonim ortaklõklarda, sayõlarõ binlerle
ölçülen küçük pay sahiplerinin en başta kar payõ alma ve diğer azõnlõk haklarõnõn kötü niyetli
yönetimlere ya da kötü yönetim politikalarõna karşõ korunmasõ için, ortaklõk yönetiminin
eylem ve işlemlerinin ortaklar adõna denetlenmesi gerekmektedir. Söz konusu denetim
gereksiniminin yerine getirilmesinde iç denetimin en etkili yöntemlerden biri olduğu yaygõn
olarak kabul edilen bir gerçektir. Çalõşmanõn konusunu, yabancõ uygulama örneklerinden de
yararlanarak anonim ortaklõklarda, etkin iç denetim yapõlarõ oluşturabilmek için gereken
unsurlarõn açõklanmasõ ve ülkemize yönelik somut öneriler sunulmasõ oluşturmaktadõr.
Pek çok ülkede olduğu gibi ülkemizde de, anonim ortaklõklarõn iç denetimden
sorumlu denetim organlarõ tesis etmeleri yasal bir zorunluluk olarak düzenlenmiştir. Bununla
birlikte ortaklõk denetçilerinin muhasebe, finans ve hukuk alanlarõnda yeterli eğitim ve
deneyime sahip olma zorunluluğu bulunmamasõ, ortaklõk yönetimiyle ve ortaklõkla yakõn
ticari ve idari ilişkileri bulunmasõ, yönetim tarafõndan aday gösterilmeleri ve yönetimi
belirleyen pay çoğunluğu tarafõndan seçilmeleri nedenleriyle, anonim ortaklõklarda denetim
kurullarõnõn ortaklarõn haklarõnõn korunmasõnda ve yönetimin denetlenmesinde yeterince
etkin olamadõklarõ görülmektedir.
Bu kapsamda halka açõk şirketlerde iç denetim işlevinin etkinleştirilebilmesi için;
1- Hisse senetleri borsalarda işlem gören anonim ortaklõklarõn muhasebe, denetim,
üretim, pazarlama vb. faaliyet alanlarõndaki iş tanõmlarõnõ, sorumluklarõ, yetkileri ve diğer
usulleri yazõlõ hale getirerek, işletme varlõklarõnõ korumak ve her türlü kayõplarõ önlemek,
muhasebe verilerinin doğruluğunu ve güvenirliğini sağlamak, işletme faaliyetlerinin
etkinliğini geliştirmek ve yönetim politikalarõna bağlõlõğõ özendirmek amaçlarõyla iç kontrol
sistemi oluşturmalarõnõ,
2- Hisse senetleri bir borsada işlem gören anonim ortaklõklarda en az üç olmak üzere
yeteri kadar denetçinin görev yapmasõnõn, diğer halka açõk şirketlerde ise aktif toplamlarõnõn
büyüklükleri, ödenmiş sermayeleri ya da benzeri değerler dikkate alõnarak yapõlacak
sõnõflandõrmaya göre bir ile üç denetçinin görev yapmasõnõn, denetçi olarak seçilecek kişilerin
bağõmsõzlõğõnõ ve tarafsõzlõğõnõ etkileyebilecek, denetçiler ile şirket ya da şirket yöneticileri
arasõnda bulunmasõ muhtemel ticari, idari, hõsõmlõk vb. ilişkilerin açõkça sayõlarak seçilme
engellerinin tanõmlanmasõnõ,
3- Denetçilerin en az 3 yõl görev yapmalarõnõn, görev yapacak denetçilerin
çoğunluğunun, azõnlõk ortaklarõn göstereceği adaylar arasõndan seçilmesinin,

4- Halka açõk anonim ortaklõklarda görev yapacak denetçilerin iktisat, işletme,
maliye, kamu yönetimi, muhasebe ve hukuk konularõnda en az 4 yõllõk lisans eğitimi veren
kurumlardan mezun olmalarõ ve bunun yanõnda muhasebe, vergi, banka ve kambiyo, işletme
analizi, organizasyonu, denetimi veya hukuk konularõnda en az 3 yõllõk mesleki tecrübe
şartlarõna sahip olmalarõnõ,
5- Hisse senetleri menkul kõymet borsalarõnda işlem gören şirketlerin denetçilerinden
en az ikisinin yukarõdaki şartlara ek olarak, yeminli mali müşavir, serbest muhasebeci mali
müşavirlerden ya da Türkiye İç Denetim Enstitüsü’nün düzenlemiş olduğu sertifika sõnavõnõ
geçerek Sertifikalõ İç Denetçi unvanõnõ taşõyan ya da bu sõnava girmeye hak kazanan
kişilerden seçilmesini,
6- Hisse senetleri menkul kõymet borsalarõnda işlem gören şirketlerin denetim
kurullarõnõn, özellikle ara dönem ve yõl sonu mali tablo raporlama sürecinin, şirketin
faaliyetlerinin hukuka ve esas sözleşmeye uygunluğunun denetlenmesi, ortaklõğõn vergi
yükümlüklerinin, şirketin iç kontrol sisteminin işleyiş şeklinin ve etkinliğinin, bağõmsõz dõş
denetim çalõşmalarõnõn sonuçlarõnõn ve tespit edilen eksikliklerin giderilip giderilmediğin
incelenmesi görevlerinin ve bunlar dõşõndaki diğer tüm denetim görev, yetki ve
sorumluklarõnõn tam ve ayrõntõlõ bir şekilde belirlendiği, denetim yönetmeliği oluşturmalarõnõ,
ayrõca söz konusu yönetmelikte hesap dönemi başõnda tüm denetçilerin yönetimle birlikte
oluşturacaklarõ denetim programõ çerçevesinde 4. madde belirlenen niteliklere sahip
denetçilerin düzenli olarak denetim ve inceleme yapmalarõnõn öngörülmesini,
7- Şirket denetçilerinin yõl sonu mali tablo ekinde gerçekleştirmiş olduklarõ denetim
faaliyetlerinin kapsamõna ve denetim yönetmeliğinde öngörülen görevleri görev bazõnda
hangi ölçüde yerine getirdiklerine, söz konusu çalõşmalar sonucunda tespit edilen mevzuata,
işletme politikalarõna, muhasebe ilke ve esaslar ile şirket esas sözleşmesine aykõrõlõklara
ilişkin açõklamalarõnõ içeren bir açõklama yapmalarõnõ ve hisse senetleri menkul kõymet
borsalarõnda işlem gören şirketlerin 3’er aylõk ara dönemlerde düzenleyecekleri mali
tablolarõn Kurulumuzun Seri:XI, No:3 sayõlõ Sermaye Piyasasõnda Ara Mali Tablolara İlişkin
İlke ve Kurallar Hakkõnda Tebliğ’i ile Seri:XI, No:1 sayõlõ Sermaye Piyasasõnda Mali Tablo
ve Raporlara İlişkin İlke ve Kurallar Hakkõnda Tebliğ’leri ile genel kabul görmüş muhasebe
kavram, ilke, kural ve formlara uygun olarak hazõrlanõp hazõrlanmadõğõ hakkõnda görüş
bildirmelerini,
zorunlu hale getiren düzenlemelerin ve halka açõk şirketlerde ortaklarõn genel
kurullara katõlõmõnõn ve temsilinin artõrõlmasõnõ teminen şirket denetçilerinin vekil
seçilmelerini teşvik eden değişikliklerin yapõlmasõnõn yerinde olacağõ düşünülmektedir.

GİRİŞ
Sanayi devrimiyle birlikte gerek ekonomik gerekse toplumsal hayatta giderek daha
fazla yer almaya başlayan anonim ortaklõklarõn günümüz modern ekonomik düzeni
içerisindeki önemi tartõşõlmayacak kadar büyüktür.1 Temel amaçlarõ küçük tasarruf
sahiplerinin birikimlerinin bir araya getirilerek büyük sermayelerin oluşmasõ ve bunlarõn
üretim alanlarõna aktarõlmasõ olan halka açõk anonim ortaklõklarda, küçük pay sahiplerinin
işletmenin işleyişi hakkõnda yeterli bilgi ve deneyim sahibi olmadan ortak olmalarõ, genel
kurullarda çoğunluğu oluşturan büyük ortağõn ya da ortaklar grubunun yönetime de sahip
olabilmesi gibi etkenler, küçük pay sahiplerini anonim ortaklõk yönetimine katõlmaktan
uzaklaştõrmõş, yalnõzca paylarõna düşecek kar miktarõnõn büyüklüğü ile ilgilenmeye
yöneltmiştir. Bu nedenlerle yönetime gelebilecek kötü niyetli yönetim kurullarõnõn sahip
olduklarõ yetkileri kendi yararlarõna kullanma ihtimalinin önlenmesi büyük önem
kazanmõştõr. Söz konusu önleme amacõna ulaşmakta, kamu otoritesi ve bağõmsõz denetçiler
gibi ortaklõk dõşõ birimlerce yapõlan denetimlerin çeşitli açõlardan katkõlarõ olmaktadõr.
Bununla birlikte ortaklõğõn bünyesinde tesis edilecek iç kontrol sistemi ve temel olarak söz
konusu sistemin değerlendirilmesinden ve işlemesinden sorumlu olacak etkin iç denetim
birimlerinin, ortaklõğõn ve ortaklarõn yararlarõnõn korunmasõnda yeterli emniyetin
oluşturulmasõnda daha doğrudan katkõlarõ olmaktadõr.
Bu çalõşmada, muhasebe denetimi ve iç denetim faaliyetlerinin nitelikleri ve işlevleri
üzerinde durularak ülkemizde halka açõk şirketlerin iç denetimlerinin etkinleştirilmesi için
yapõlabilecek değişiklikler tartõşõlacaktõr.
Çalõşma beş bölümden oluşmaktadõr. Çalõşmanõn ilk bölümünde, muhasebe denetimi
kavramõ ve türleri üzerinde durularak ortaklarõn hak ve yararlarõnõn korunmasõ açõsõndan
denetimin işlevleri açõklanmaya çalõşõlacaktõr. İkinci bölümde, iç denetim faaliyeti ve işlevleri
tanõmlanarak, iç denetimin önemli bir unsuru olan iç kontrol konusunda bilgi verilecek,
bağõmsõz denetimle olan ilişkisi üzerinde durulacaktõr. Çalõşmanõn üçüncü bölümünde
karşõlaştõrmalõ hukukta anonim ortaklõklarõn iç denetiminden sorumlu olan organlarõn
yapõlarõ, görevleri ve işlevlerine ilişkin bilgiler verilmeye çalõşõlmõş, bu kapsamda dördüncü
bölümde Türk hukukunda anonim ortaklõklarõn iç denetimine ilişkin en kapsamlõ hükümlerin
yer aldõğõ TTK düzenlenmeleri ve bu düzenlemelerin değiştirilmesi amacõyla hazõrlanan
taslak üzerinde durulmuştur. Çalõşmanõn beşinci bölümünde hisse senetleri İMKB Ulusal 100
Endeksi’nde işlem gören şirketlerin denetim kurullarõnõn görev ve yapõlarõnõn, ayrõ bir iç
denetim organizasyonlarõnõn bulunup bulunmadõğõnõn ve bunlarõn görevlerinin anlaşõlmasõ
amacõyla yapõlan anketin sonuçlarõna yer verilmiştir.
Sonuç bölümünde yapõlan çalõşma özetlenerek ulaşõlan sonuçlar özetlenmektedir.
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Anonim ortaklõklarõn tarihi gelişimi ve sağladõklarõ yararlar ve yarattõklarõ sakõncalar için bkz. Poroy, Tekinalp,
Çamoğlu, 1997, 228 vd., Kabaalioğlu:1985,6 vd.; İmregün:258-261

I. MUHASEBE DENETİMİ
1.1. Denetleme Kavramõnõn Anlamõ
Denetim kavramõ ya da denetleme eylemi toplumsal açõdan, insanõn gerçekleştirmiş
olduğu her türlü eylemin, oluşturulan toplumsal ve bireysel kurallara uygun olup olmadõğõnõ
anlamak için yapõlan bir değerlendirme olarak tanõmlanmaktadõr (Atasoy.1984:9). İnsanõn
faaliyette bulunduğu her alanda açõklanan bilgi ve iddialarõn doğruluk ve güvenirliğinin
saptanabilmesi için bağõmsõz bir kişi tarafõndan ayrõca bir inceleme yapõlmasõ kaçõnõlmazdõr.
Mali konularda alõnan kararlarõn güvenilir olmayan bilgilere dayanmasõ riskinin geri
dönülemez büyük zararlar doğurmasõ olasõlõğõ, denetim mesleğinin ve denetim ilke ve
kurallarõnõn yoğun olarak mali işlemlere yoğunlaşmasõna neden olmuştur.2 Bu kapsamda
hesaplarõn gözden geçirilmesi ve kontrolü olarak tanõmlanan denetim (audit) kelimesi, finans
literatüründe “bir işletmenin mali tablolarõnõn ve açõklamalarõnõn bağõmsõz olarak incelenmesi
ve inceleme sonrasõnda görüş bildirilmesi” olarak tanõmlanmõştõr.

1.2. Muhasebe Denetimin Tanõmõ
Muhasebe denetimi kõsaca söyle tanõmlanabilir; “Denetim, iktisadi faaliyet ve
olaylarla ilgili iddialarõn önceden tespit edilmiş kõstaslara uygunluk derecesini araştõrmak ve
sonuçlarõ ilgi duyanlara bildirmek amacõyla bağõmsõz ve yetkin bir kişi tarafõndan tarafsõzca
kanõt toplanmasõ ve bu kanõtlarõn değerlenmesini kapsayan sistematik bir süreçtir”.
Verilen tanõm kapsamõnda denetim faaliyeti unsurlarõ açõsõndan değerlendirilecek
olursa (Gürbüz.1983:6-7;Güredin.1999:5,Kiger-Scheiner.1994:5);
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Mezopotamya uygarlõğõ kayõtlarõnda finansal işlemleri gösteren rakamlarõn yanlarõnda bir doğrulama sistemi
kullanõldõğõna delalet eden işaretler ve noktalar bulunmasõ, bir kişi tarafõndan hazõrlanan kayõtlarõn bir başka kişi
tarafõndan doğrulanma işleminin günümüzden 5.500 yõl önceye kadar uzandõğõnõ ortaya koymaktadõr (Sawyer.1988:18)
Anglo-Sakson terminolojisinde denetim çalõşmalarõna verilen isim olan “auditing” Latince “işitmek, dinlemek”
anlamõna gelen “audire” fiilinden türemiştir. Eski Mõsõr ve Roma’da her kurumda yapõlan tahsilat ve ödemeler, bir
uzmana okunmakta ve bu kimse okunanlarõ dinleyerek yani “audit” ederek, yapõlan tahsilat ve ödemelerin uygun olup
olmadõğõna karar vermekteydi (Gürbüz.1983:4; Taylor-Glezen.1994:16). Auditing ve meslek unvanõ olarak “auditor”
ilk defa 1289 yõlõnda İngiltere’de kullanõlmõş, profesyonel denetçiliğin ilk örgütü de 1581 yõlõnda Venedik’te
kurulmuştur (Küçükertunç .1995:9). Sanayi devriminin ardõndan kurulan anonim şirket şeklinde örgütlenmiş
işletmelerin yöneticilerinin profesyonel kişilerden oluşmaya başlamasõ, işletmelerin üretime bağlõ olarak artan finansal
bilgileri kaydetme, yorumlama ve işleme ihtiyaçlarõnõ karşõlayacak muhasebe sistemleri oluşturmalarõ (Güredin.1999:7)
nedenleriyle, işletmelerde iş görenlerin iş ve faaliyetlerini kontrol etmek ve yolsuzluklara karşõ korunmak için bugünkü
anlamõ ile muhasebe denetimi önem kazanmaya başlamõştõr. 1830’lu yõllarda İngiltere’de demiryolu inşasõ için kurulan
şirketlerin finansman ihtiyaçlarõnõ büyük ölçüde halka açõlarak karşõlamalarõ, ortaklarõn söz konusu şirketlerin
faaliyetleri hakkõnda bilgilenme ihtiyaçlarõnõn yaygõnlaşmasõna yol açmõştõr. Bu ihtiyaca binaen 1845’de çõkarõlan bir
yasa ile halka açõk şirketlerde en az üç yöneticinin denetiminden geçen mali tablolarõn ortaklarõn bilgisine sunulmasõ
düzenlenmiştir (Akdoğan-Tenker.1997:6). Bu gelişmeyle aynõ zamanlarda, zengin İngilizlerin Amerika’da yapmõş
olduklarõ büyük ölçekli yatõrõmlarõnõn akõbetleri hakkõnda bağõmsõz bir inceleme istemeleri denetimi Amerika’ya
taşõmõş ve burada gelişmesine yol açmõştõr. Önceleri defter kayõtlarõ ile belgelerin birbirine uygunluğuna yönelik
yapõlan denetim, 20. yüzyõl başlarõnda mali tablolarda özellikle bilançoda yer alan bilgilerin doğruluğunun anlaşõlmasõ
amacõna yönelmiştir. 1950’li yõllardan sonra örnekleme yönteminin başarõlõ bir biçimde uygulanmasõ için, “bir
işletmenin muhasebe ve iç kontrol sistemi, bu düzen içerisinde hazõrlanmõş mali tablolarõn güvenirliğinin
göstergesidir” yaklaşõmõndan hareketle iç kontrol sisteminin incelenmesi ve değerlendirilmesi ön şart olarak kabul
edilmiştir (Sistemlere Dayalõ Denetim). Bu nedenle denetim çalõşmalarõ işletme dõşõndaki kaynaklardan delil elde etme
yanõnda denetlenen işletmenin muhasebe ve iç kontrol sisteminin değerlemesine kaydõrõlmõştõr.

a) Denetim sistematik bir karşõlaştõrma sürecidir: Denetim, rakamlar ile ifade
edilebilen bilgiler ile genel kabul görmüş muhasebe ilkeleri, esas sözleşme ve mevzuat
hükümleri gibi önceden belirlenmiş kõstaslar arasõndaki uyum derecesini planlanmõş, akõlcõ
ve bilimsel yöntemler ile belirleme faaliyetidir.
b) Denetim delillerin tarafsõzca toplanmasõ ve değerlendirilmesi sürecidir: Denetimin
amaca ulaşmasõ için denetçinin yeterli miktar ve kalitede denetim delili toplamasõ gereklidir.
Bu deliller çok çeşitli olabilir.
c) Denetim uzman ve bağõmsõz bir kişi tarafõndan yapõlõr: Denetçinin yüksek
düzeyde mesleki bilgi ve tecrübeye sahip, tarafsõz davranacak ve çalõşacak bağõmsõz bir
uzman olmasõ gereklidir.
d) Denetim sonuçlarõ ilgi duyanlara bildirilir: Denetçi, incelenen olay ve bulgular
hakkõnda ulaştõğõ sonuçlarõ ve yargõlarõnõ ortaklar, şirket yönetimi, kredi verenler ya da devlet
kurumlarõ gibi bu sonuçlarõ kullanabilecek çõkar gruplarõna yazõlõ bir rapor ile sunar.
Günümüz muhasebe denetim çalõşmalarõ hata ve hilelerin ortaya çõkarõlmasõ amacõ
yanõnda; mali tablolarõn doğruluğunun araştõrõlmasõna, tüm belgelerin tek tek incelenmesi
yerine istatistiki örnekleme yönteminin uygulanmasõna, işletme içi kontrol sistemlerinin
değerlendirilmesine, denetim çalõşmalarõ kapsamõna, muhasebe dõşõndaki faaliyetlerin
değerlendirilmesi de alõnmõştõr (Gürbüz.1983:3-6)

1.3. Muhasebe Denetiminin Türleri
Denetim faaliyeti kapsamõna göre genel ya da özel, yapõlõş nedenlerine göre zorunlu ya
da ihtiyari, uygulama zamanõna göre sürekli, ara ve son denetim olarak sõnõflandõrõlmaktadõr.
Ayrõca denetçinin statüsüne göre de bağõmsõz denetçi, iç denetçi ve kamu denetçisi ayrõmõ
yapõlmaktadõr. Bununla birlikte literatürde kabul gören ayõrõm denetim amaçlarõna göre
sõnõflandõrma yapõlmasõdõr. Genel olarak denetimin dört türe ayrõldõğõ kabul edilir
(Güredin.1999:14; Gürbüz.1983:13). Bu türler kõsaca;

a-Mali Tablolar Denetimi: Bir işletmenin mali tablolarõnõn, işletmenin mali
durumunu ve faaliyet sonuçlarõnõ genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine, yasal
düzenlemelere uygun olarak doğru ve dürüst bir şekilde yansõtõp yansõtmadõğõ hakkõnda bir
görüş oluşturmaktõr. Mali tablolar denetimi bağõmsõz dõş denetçiler tarafõndan yapõlõr.
b-İç Denetim: İç denetim, mali nitelikteki faaliyetler ile mali nitelikte olmayan
faaliyetlerin gözden geçirilerek değerlendirilmesinin yapõldõğõ bir denetim türüdür. Amacõ,
işletme varlõklarõnõn her türlü zarara karşõ korunup korunmadõğõnõn ve faaliyetlerin saptanmõş
politikalarla uyum içerisinde yürütülüp yürütülmediğinin araştõrõlmasõdõr. İç denetim, işletme
faaliyetlerinin ve uygulayõcõlarõnõn yaptõklarõ işlemlerin, yine işletmede bu amaçla çalõşan
kişiler tarafõndan kontrol edilmesi ve saptanan bulgularõn üst yönetime rapor edilmesini ifade
etmektedir.
c-Uygunluk Denetimi: İşletme çalõşanlarõnõn ya da yöneticilerinin hukuk kurallarõna
yetkili makamlarca konulan usul ve kurallara uyup uyumadõklarõnõn incelenmesidir. Denetim
sonuçlarõ genellikle işletmenin üst yönetimine raporlanõr. Uygunluk denetimi genellikle
işletmede görev yapan iç denetçiler tarafõndan yapõlsa da zaman zaman kamu denetçileri de
işletmenin eylem ve işlemlerinin mevzuata uygunluğunu denetlerler. Uygunluk denetimine
bir diğer örnek vergi denetimidir. Vergi denetiminde mükelleflerin mali hukuk kurallarõna ne

ölçüde uygun davrandõğõ incelenmektedir. Vergi denetimi kamu denetçileri tarafõndan
yapõldõğõ gibi iç denetçiler veya bağõmsõz vergi danõşmanlarõ tarafõndan da
yapõlabilmektedir.3

d-Operasyonel (Faaliyet) Denetim: Faaliyet denetimi (yönetim denetimi ya da
performans denetimi), işletme politikasõ ve belirlenmiş stratejiler ve kriterler õşõğõnda
amaçlara ne derece ulaşõlmõş olduğunun, yöneticilerin kişisel başarõlarõnõn derecesinin ve
faaliyetlerle ilgili finansal nitelikli olmayan her türlü konunun araştõrõlmasõdõr. İç denetimde
finansal nitelikli muhasebe konularõ incelenirken, faaliyet denetiminde daha çok etkinlik ve
verimlilik üzerinde yoğunlaşõlmasõ nedeniyle faaliyet denetiminin iç denetimden daha
kapsamlõ olduğu ifade edilmektedir. Faaliyet denetimi sonucunda düzenlenen raporlarda,
politikalarõn ve uygulamalarõn daha etkin ve verimli olmasõ için uygulanan ya da önerilen
çözümlerin yer almasõ nedeniyle denetimden çok yönetim danõşmanlõğõna benzemektedir. İyi
gerçekleştirilen bir operasyonel denetimin yönetime a) artan bir karlõlõk b) kaynaklarõn daha
etkin kullanõmõ c) problemlerin daha erken safhalarda tanõmlanmasõ d) gelişmiş iletişim
ortamõ gibi faydalar sağlamasõ gereklidir. (Taylor-Glezen, 1994, 970)
1.4. Ortaklarõn Hak ve Yararlarõnõn Korunmasõ Açõsõndan Denetlenmenin
İşlevleri
Anonim ortaklõklar kuruluşlarõ sõrasõnda ya da kuruluşlarõndan sonra sermaye artõrõmõ
yoluyla paylarõnõ halka arz ederek, küçük tasarruf sahiplerinden, kurumsal yatõrõmcõlara kadar
çok çeşitli kesimlerden fon toplama imkanlarõ bulunan ekonomik ve toplumsal varlõklardõr.
Kendi başlarõna yatõrõma ve üretime elverişli olmayan küçük tasarruflar ile kurumsal
yatõrõmcõlarõn idarelerindeki fonlar bir araya gelerek büyük sermaye topluluklarõ
oluşturmaktadõr. Ayrõca, anonim ortaklõklar, yatõrõmcõlardan, ortaklõkla ticari ilişkiye girişen
ya da girişecek olan kimselere, işçi ve memurlardan, devlete kadar pek çok kurum ve kişiden
oluşan büyük bir sosyal topluluğu ilgilendirmektedir. Bu topluluk, anonim ortaklõklarõn
başarõlõ işleyişinden yararlanabileceği gibi, başarõsõzlõğõndan ve kötü idaresinden de olumsuz
yönde etkilenebilmekte ve zarar görebilmektedir (Şehirli.1999:22).
Bununla birlikte, sermaye ortaklõklarõnda ve özellikle anonim ortaklõkta, olağan şekil
birbirini tanõmayan çok sayõda hisse senedi sahibinin bir arada olmasõdõr. Burada tüzel kişilik
gerçekten malvarlõğõnõn sahibi ve idarecisidir. Bununla birlikte ortaklarõn, iyi bir şekilde
işletilmesi ve geliştirilmesi inancõ ile ortaklõğa devrettikleri sermaye paylarõnõn işletilmesi ve
korunmasõ yetki ve sorumluluğu doğrudan yönetim kuruluna aittir. Anonim ortaklõklar nitelik
ve nicelikleri gereği çoğunluk ilkesine göre yönetilmektedirler. Genel kurulda çoğunluğu ele
geçiren kişi ya da grup, ortaklõk yönetimini de ele geçirmiş demektir. Bu suretle büyük
sermaye sahipleri ve daha çok onlarõn temsilcileri olan idareciler ile küçük sermayedarlar
birbirinden ayrõlmõştõr. (İmregün.1993:256; Ansay.1961:38). Bu nedenlerle, yönetimi ele
geçiren kötü niyetli yönetim kurullarõnõn sahip olduklarõ yetkileri kendi yararlarõna, ortaklõğõn
ve diğer pay sahiplerinin zararlarõna olarak kullanma ihtimalleri her zaman mevcuttur.
Anonim ortaklõklarõn kuruluş ve faaliyetleri sõrasõnda yapõlan hileli davranõşlar ile
ortaklarõn zarara uğramasõ olgusu yalnõz günümüze ait bir sorun olmayõp, anonim
ortaklõklarõn bugünkü şekillerine ve işlevlerine kovuştuklarõ 17. yüzyõlda dahi görülen bir
3
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vakõadõr.4 Bu nedenle ilk olarak İngiltere’de anonim ortaklõğõn kurulmasõ sõrasõnda izin
alõnmasõnõ, faaliyetlerinin incelenmesini öngören çeşitli düzenlemeler yapõlmõştõr. Bununla
birlikte yapõlan düzenlemelerin sert hükümleri ile sermaye piyasasõnõn gelişmesinin
engellediğinin anlaşõlmõştõr. Bu gelişmeler sonucunda anonim ortaklõklarõn hisse senedi
ihraçlarõ ve faaliyetlerinin devamõ süresince yayõnlayacaklarõ izahname, sirküler ve periyodik
hesap durumlarõ ile kamuyu aydõnlatmalarõnõn sağlanmasõnõn hem yatõrõmcõlarõn korunmasõna
hem de sermaye piyasasõnõn gelişmesine fayda sağlayacağõ fikrini savunan Glandstone
Komisyonu Raporu ve izleyen 1844, 1867 tarihli Companies Act’lerle “kamuyu aydõnlatma
sistemi” uygulamaya geçmiştir (Kabaalioğlu,1985,23). Kamuyu aydõnlatma sistemi
kapsamõnda, ortaklõk hesaplarõnõn devlet ve bağõmsõz uzmanlar tarafõndan denetlenmesi
ve/veya gözetlenmesi zorunluluğu getirilmiştir. Bu gelişmeye paralel olarak 1866 yõlõndan
itibaren Amerikan hukuku da, özellikle New York Menkul Kõymetler Borsasõ, kote olmak
isteyen şirketleri finansal bilgilerini açõklamakla yükümlü tutmuştur.
Günümüzün gelişmiş teknolojik imkanlarõ ile geniş topluluklarõn sermaye piyasasõna
erişimi ve katõlõmõ daha da kolay hale gelmektedir. Söz konusu teknolojik gelişmeye paralel
olarak giderek “bilgi toplumu”nun bir parçasõ haline gelen ortaklarõn, kredi kuruluşlarõnõn,
devletin ve diğer ilgililerin, anonim ortaklõklarõn mali durumlarõ ve faaliyetleri hakkõnda tam
ve doğru olarak bilgi edinebilmelerini sağlayan mali tablolarõn önemi daha da artmõştõr.
Aralarõnda işletmenin mevcut ortaklarõnõn da bulunduğu yatõrõmcõlar, işletmenin karlõlõğõ, kar
payõ dağõtõmõ, sahip olduklarõ hisse senetlerinin değerlerinin belirlenmesi, yatõrõmlarõnõn
devamlõlõğõ açõsõndan işletmenin mevcut ve gelecekteki finansal gücü ve bunlarla ilgili
öngörüde bulunabilmek için işletmenin ara dönem ve yõl sonu mali tablolarõndan geniş
ölçüde yararlanmaktadõrlar (Akdoğan-Tenker.1997:22). Poroy, Tekinalp, Çamoğlu tarafõndan
da belirtildiği üzere (1997, 239) iç ve dõş denetime rağmen ve onunla birlikte, mevcut ve
muhtemel pay sahiplerinin en iyi korunmalarõnõn yolu anonim ortaklõğõn faaliyetleri hakkõnda
gerçek, açõk ve yeterli bilgi sahibi olmalarõdõr. Bu nedenle mali tablolarõn ortaklõk hakkõndaki
finansal bilgileri tam ve gerçeğe uygun bir şekilde yansõtmasõ çok önemlidir.
Söz konusu sonuca ulaşmakta bağõmsõz denetim çalõşmasõ yanõnda en önemli
araçlarõn, işletme bünyesinde yürütülecek olan etkin bir iç denetim faaliyetinin ve iç kontrol
sisteminin varlõğõ olduğu gerçeğinin göz ardõ edilmemesi gerekmektedir. Nitekim American
Institute of Certified Public Accountants (AICPA) bağõmsõz dõş denetim hakkõnda yayõnlamõş
olduğu standartlarda, mali tablolarõn genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine uygun olarak
doğru ve açõk bir şekilde hazõrlanmasõnõn yönetimin sorumluluğu olduğunun altõnõ çizerek,
bağõmsõz denetçinin sorumluluğunun ise sadece denetim çalõşmalarõ sõrasõnda yönetimden
almõş olduğu bilgi kapsamõnda şirketin mali tablolarõ hakkõnda görüş bildirmek olduğunu
belirtmiştir. Ayrõca, yönetimin bir başka sorumluluğunun ise, mali tablolarda yer alan
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iddialarõ doğrulayacak olan işlemleri olaylarõ ve diğer şartlarõ kayda alacak, özetleyecek ve
raporlayacak olan, bir iç kontrol sistemi kurmak olduğunu da eklemiştir (AICPA.1998).

II. İÇ DENETİM
2.1. Kavram
İşletmenin, kendi iç kontrollerinin tatmin edici düzeyde işlediğini teyit etmek
amacõyla kendi yararõna sürdürdüğü bir denetimdir. Dõş denetim her zaman finansal konularla
ilgilenmesine rağmen, iç denetimin zorunlu konusunun finansal konular olmasõ gerekmez.
Kapsamõnda finansal, uygunluk ve faaliyet denetimleri yer alabilir (KigerScheiner.1994:864). Özellikle halka açõk anonim ortaklõklarda ortak sayõsõnõn çokluğu ve
ortaklar grubunun arz ettiği nitelik bakõmõndan, iç denetim yalnõzca bir iç kontrol olmaktan
çõkmakta ve ortaklõk işlerinin gidişatõnõ tarafsõz olarak aksettirmeye yarayan bir faaliyet
halini almaktadõr (Poroy (Tekinalp/Çamoğlu).1997: 331)).

2.2. İç Denetimin Uygulanma Nedenleri
Sawyer işletme nezdinde sürdürülen iç denetim faaliyetlerine duyulan ihtiyacõ şu
nedenlere bağlamaktadõr (Sawyer.1988:11-19);
a- Sorumluluk ve Hesap Verebilme: Her işletmede, yöneticiler sahip olduklarõ yetki
ve sorumluluklarõnõn bir kõsmõnõ kendilerine bağlõ olarak çalõşan kişilere devrederler. Tüm
yöneticilerin çalõşanlarõn görevlerini etkin ve verimli bir biçimde yerine getirip
getirmediklerini ve işletmenin hedeflerinin de bir parçasõnõ oluşturan bireysel hedeflere ulaşõp
ulaşmadõklarõnõ öğrenmesi gereklidir. Söz konusu bilgilenme faaliyetinde ne yöneticilerin
kişisel çabalarõ, ne de astlarõn kendi faaliyetlerini raporlamalarõ sõrasõnda mevcut olan çõkar
çatõşmasõ nedeniyle astlarõn düzenledikleri raporlar tam olarak yarar sağlamaz. Bu nedenle
sistemlerin, usullerin, kontrollerin değerlendirilmesi ve verimliliği ile hedeflere ulaşõlõp
ulaşõlmadõğõnõn belirlenmesinde, iç denetçiler bilgi toplama, şartlarõ analiz etme ve
problemleri tanõmlama konularõndaki mesleki yeterlikleri nedeniyle belirtilen işlemleri
yöneticilere vekaleten yaparlar. Bununla birlikte söz konusu değerlendirme görevi ölçme,
onaylama ve tavsiyelerle sõnõrlõdõr. İç denetçilerin yönetimin yerine geçerek çalõşanlarõ
görevlerini tanõmlamamalarõ gereklidir. Aksi halde sahip olmalarõ gereken en temel özellik
olan nesnelliği kaybederler.
İç denetçiler temel olarak üst düzey yöneticiler de dahil olmak üzere her kademedeki
yöneticilerin görevlerini yerine getirmekteki performanslarõnõ yönetim kurulu adõna
incelerler. İşletmede iç denetçilerin yönetim kurulu ile doğrudan iletişim kurabilmelerine
imkan veren bir yönetmeliğin bulunmasõ ve yönetim kuruluna sunulacak tüm hususlarõn üst
yöneticilerle karşõlõklõ olarak tartõşõlmasõ iç denetçilerin, denetim bulgularõnõ ve
değerlendirmelerini herhangi bir endişeye maruz kalmadan yönetim kuruluna ya da denetim
komitesine sunabilmelerini sağlar.
Ayrõca, yönetim kurulu üyeleri, çoğu zaman üst yönetimin kararlarõ ya da teklifleri
hakkõnda değerlendirme yapabilecek bilgiden yoksundurlar. Yönetim kurulu üyelerinin gerek
ortaklara gerekse kamuya karşõ sorumluluklarõ dikkate alõndõğõnda, işletmenin faaliyetleri

hakkõnda elde edecekleri nesnel ve güvenilir bilgiler õşõğõnda üst yönetimin kararlarõnõ ya da
tekliflerini değerlendirebilmeleri gereklidir. İşte bu aşamada iç denetçiler gerekli incelemeleri
yapar, bilgileri bir araya getirir ve sonuçta hazõrladõklarõ raporlar ile yönetim kurulunun
nesnel ve güvenilir bilgi alma ihtiyacõnõ karşõlarlar.
b- Vekalet teorisi: Günümüzde ticaretin büyük ölçülere ulaşmasõ beraberinde
şirketlerin de ölçülerinin ve ölçeklerinin büyümesine yol açmõştõr. Bu nedenle, aynõ zamanda
yönetici olan işletme sahibinin yerini büyük ölçüde profesyonel yöneticiler almõşlardõr5.
Yöneticiler, görevleri karşõlõğõnda uzun vadede daha fazla ücret alma temel güdüsüyle
hareket eden ve bu yüzden çoğu zaman işletme sahiplerininkiyle çatõşabilecek kişisel amaç
ve hedefleri bulunan kişilerdir. Bu nedenlerle, işletme sahipleri yöneticilere emanet ettikleri
kaynaklarõn etkin ve verimli olarak kullanõmõ hususunda endişe duyarlar. Bununla birlikte
işletme sahiplerinin yöneticilerin görevlerinin yerine getirip getirmedikleri hususlarõnda
yeterli değerlendirmeleri yapacak zamanlarõ ya da teknik ve metodolojik yetenekleri yoktur.
İşletme sahipleri ve yöneticiler arasõndaki bu ilişki vekalet akdine benzetilmiştir6. Bu
kapsamda bir vekil olarak görev yapan yöneticinin söz konusu ilişkiden doğan borçlarõnõ
yerine getirmesi sõrasõnda ortaya çõkabilecek düzensizlikler hakkõndaki işletme sahibinin
şüphelerini ortadan kaldõracak en önemli kontrollerden biri yapõlacak olan iç denetimlerdir.
Bağõmsõz ve nesnel bir biçimde gerçekleştirilen ve tatmin edici sonuçlar veren denetimler,
yöneticilerin taşõdõklarõ sorumluluklarõ yerine getirdikleri hususunda işletme sahiplerini daha
kolay ikna etmelerini sağlar. Bu kapsamda iç denetçiler finansal ve finansal olmayan işlem ve
olaylarõ konu alan denetimler ile işletme sahibi ve yöneticiler arasõndaki potansiyel çõkar
çatõşmasõnõ önler.

c- Yönetime Danõşmanlõk ve Yardõm: Modern bir iç denetçi yönetime yardõmcõ
olacak nitelikte eğitim ve deneyime sahiptir. Yetişmiş iç denetçiler işletmedeki hata ve
hileleri açõğa çõkarmak yanõnda, ileride benzer sorunlarla karşõlaşõlmamasõ için yöneticilere
danõşmanlõk ve eğitim hizmeti de verebilirler.
Amerikan İç Denetim Enstitüsünün kabul etmiş olduğu tanõmda da ifade edildiği
üzere “İç denetim, bir kuruluşun faaliyetlerine değer katmak ve bu faaliyetleri geliştirmek
üzere tasarlanmõş, bağõmsõz ve nesnel bir sağlamlama ve danõşmanlõk faaliyetidir”. Basel
Bankacõlõk Gözetim Komitesi de, iç denetim bölümü için özellikle önem arz eden yansõzlõk
ve nesnellik ihtiyacõnõn, iç denetim bölümünün aynõ zamanda iç kontrollerin geliştirilmesi
konusunda üst yönetime müşavirlik veya danõşmanlõk yapmasõna engel olmadõğõnõ
belirtmektedir (Basel Komitesi Raporu.1999:2). İç denetçilerin belirtilen nitelikte bir faaliyet
yerine getirebilmeleri için planlama, organizasyon, yönetim ve kontrol konularõnda bilgi
sahibi olmalarõ ve olaylarõ profesyonel bir yönetici gözüyle değerlendirebilmeleri
gerekmektedir. Bu niteliklere sahip iç denetçiler, yönetim merkezli denetçi olarak
adlandõrõlmaktadõr.
5

Türkiye’de, 1991 yõlõnda 2239 anonim şirkete uygulanan anket sonucunda, genel olarak şirketlerin %74.5’inde
yönetim kurulu başkanõn şirketin çoğunluk payõna sahip ortak olduğu görülmüştür. Bununla birlikte şirket üst
düzey yönetim kadrosunu oluşturan genel müdürlerin %35.7’sinin, genel müdür yardõmcõlarõnõn ise %42.2’sinin
şirketin çoğunluğuna sahip ortak ile herhangi bir ilişkisi bulunmadõğõ tespit edilmiştir (SPK Araştõrma
Dairesi.1995:12).
6
Hukukumõzda “ticari mümessil” ve “ticari vekile” ilişkin düzenlemeler Borçlar Kanunu’nun 449-454
maddelerinde yapõlmõştõr.

d- Tasarruf İhtiyacõ: Profesyonel olarak yürütülen denetimler sonucunda tespit edilen
eksikliklerin düzeltilmesi sonucunda işletmeler maddi açõdan da büyük tasarruflar sağlamakta
ve kazançlar elde etmektedirler. Maddi kayõplarõn ortaya çõkarõlmasõ ve düzeltilmesi bazen iç
denetim biriminin yõllõk maliyetini karşõlayacak nitelikte dahi olabilmektedir
(Sawyer.1988:17).7
e- Hileli İşlemlere Karşõ Korunma İhtiyacõ: Günümüzde, özellikle halka açõk
şirketlerde küçük pay sahiplerinin kar payõ alma gibi ortaklõk haklarõnõ tehdit eden en büyük
tehlike işletmelerde meydana gelen hileli işlem ve eylemlerdir.8 Bu hileli işlemlerin en tipik
örneği halka açõk şirketlerde, büyük pay sahibi aile ya da kişilerin sahip olduklarõ diğer
şirketlere, küçük pay sahiplerinin ve işletmenin zararõna olarak, işletme karõnõn örtülü olarak
aktarõlmasõna yönelik yaptõklarõ işlemlerdir. Bununla birlikte, giderek kompleks hale gelen
finansal araçlar ve finansal pazarlara bağlõ olarak, şirket dõşõndan kişilerin yapmõş olduklarõ
incelemeler ile bu tür usulsüzlükleri ve hileli eylem ve işlemleri tespit etmeleri olasõlõğõ
azalmakta ve daha maliyetli hale gelmektedir9. Aşağõda sonuçlarõ ve tespitleri kõsaca
özetlenen COSO Raporu’nda yer alan, hileli mali tablo hazõrlayan şirketlerin mali
tablolarõnõn bağõmsõz denetimi sonucunda verilen denetim görüşlerinin %55’inin olumlu
olduğu yönündeki tespit söz konusu iddianõn geçerliğini desteklemektedir (COSO,1999,3).
Bu nedenlerle, küçük pay sahiplerinin yönetsel açõdan herhangi bir hakimiyet
sağlayamadõklarõ şirketlerde iç denetim birimlerinin bir diğer önemli görevi de işletme
bünyesinde; çalõşanlar, yöneticiler ve hatta yönetim kurulu üyeleri tarafõndan yapõlabilecek
hileleri tespit etmek ve bunlarõn meydana gelmesinin önlenmesi için tavsiyelerde bulunmaktõr
(Standartlar, 280.01). 10
Hileli eylem ve işlemler işletmenin çõkarõ ya da zararõ için işletme içinden kişilerce
gerçekleştirilmiş olabileceği gibi işletme dõşõndan kişilerce de gerçekleştirilebilir. Söz konusu
hileli işlemlerin ve bu işlemlere konu olan şirketlerin niteliklerinin tespit edilmesi amacõyla
yapõlan çalõşmalar arasõnda en yeni tarihli ve kapsamlõlarõndan biri, bilinen adõyla Treadway
Komisyonu, COSO 11 tarafõndan oluşturulan bir araştõrma grubunun 30.11.1999 tarihli “Hileli
Finansal Raporlama: 1987-1997 Amerikan Halka Açõk Şirketlerinin Bir Analizi” başlõklõ
raporudur12.
7

Sawyer konuya ilişkin olarak verdiği örnekte, bir şirketin reklam harcamalarõnõ inceleyen iç denetçilerin,
reklam bölümün radyo ve televizyon reklamlarõ hazõrlanmasõ için anlaştõğõ bir ajansõn hazõrlanan reklamlarõ, satõn
aldõğõ yayõn zamanlarõnõ ajansa daha yüksek fiyatlardan satan bir broker aracõlõğõyla yayõnlattõğõnõ tespit
etmişlerdir. Yayõn kuruluşlarõndan alõnan bilgilerden söz konusu brokerõn yapmõş olduğu aracõlõk işlemi
karşõlõğõnda yõllõk 450.000 $‘a karşõlõk gelen %15 oranõnda kar elde ettiği anlaşõlmõştõr. İç denetçilerin raporu
sonucunda yayõn kuruluşu yayõn zamanlarõnõ doğrudan satmayõ kabul etmiş ve işletme belirtilen miktarda fazla
para ödemekten kurtulmuştur.
8
Çeşitli ülkelerde yapõlan araştõrmalar işletmelerin yõllõk gelirlerinin %6’sõnõ bu gibi yolsuzluklar nedeniyle
kaybettiklerini göstermektedir (Bozkurt.2000:59)
9
İç denetçilerin ve bağõmsõz denetçilerin hileli işlemleri ortaya çõkarmadaki zorluklarõ nedeniyle ABD’de hile
denetçiliği (forensic accounting) adõ altõnda yeni bir meslek ve mesleki örgütlenme ortaya çõkmõştõr. Ayrõntõlõ
bilgi için bkz. Bozkurt.2000:59 vd.
10
“Mesleki Özen” başlõğõnõ taşõyan 280.01.1 numaralõ Standart’ta hile usulsüzlüklerin ve kanundõşõ
uygulamalarõn kasõtlõ bir aldatma ile bir araya getirilmesi ile ortaya çõkan durum olarak tanõmlanmõştõr.
11
COSO’nun kurucu ve sponsorlarõ arasõnda American Acoounting Association (AAA), American Institute of
Certified Public Accountants (AICPA), Financial Exucutives Institute (FEI), Institute of Management
Accountants (IMA) ve The Institute of Internal Auditors yer almaktadõr.
12
Fradulent Financial Reporting: 1987-1997 An Analysis of U.S. Public Companies. Söz konusu Rapor
“Treadway Komisyonu Raporu” olarak da bilinen 1987 Hileli Mali Raporlama Hakkõnda Ulusal Komisyon
Raporu’nu takiben yapõlan çalõşmadõr. Söz konusu rapor SEC’nin 1987 ve 1997 yõllarõ arasõnda hileli mali tablo

Yapõlan çalõşmalar sonucunda ulaşõlan temel sonuçlara bakõldõğõnda
(COSO,1999;2,3); a) Şirket özellikleri: hileli mali raporlama işlemlerine konu olan
şirketlerin %78’i hisse senetleri bir borsada işlem görmeyen ve aktif büyüklükleri borsa
şirketlerine nazaran daha küçük şirketlerdir13. Hileli mali tablo düzenlemesi işlemlerinin
büyük çoğunluğunda şirketin gerçek durumunda ortaya çõkan dönem zararõnõn kamufle
edilmesi amaçlandõğõ görülmüştür. b) Yönetim yapõsõ: Olaylarõn %83’üne genel müdür ve
mali işler müdürünün de ismi karõşmõştõr. Hileli işlemlere konu olan şirketlerin %25’inin
denetim komiteleri bulunmadõğõ ve bulunanlarõn ise genellikle yõlda bir defa toplandõğõ ve
%15’inin denetim komitelerinin yõl içinde hiç toplanmadõğõ anlaşõlmaktadõr. Ayrõca, denetim
komiteleri üyelerinin %65’inin muhasebe mesleğine ilişkin sahip olduğu herhangi bir
sertifika ya da deneyimi bulunmamaktadõr. Şirket yöneticilerinin yaklaşõk olarak %60’õ
şirketle bağlantõsõ olan ya da şirket veya yönetim ile özel bağlarõ olan dõşarõdan atanan “gri
yöneticilerden”14 oluşmaktadõr. Kurucular ve kurul üyeleri şirket paylarõnõn önemli bir
bölümüne sahiptir. Bireylerin önemli güçleri bulunduğu gibi, yöneticiler ve çalõşanlar
arasõnda aile ilişkilerinin bulunmasõ yaygõndõr. c) Hile özellikleri: Yapõlan hilelerin ortalama
tutarlarõ 25 milyon ABD Dolarõ’dõr. Şirket aktif toplamlarõnõn 100 milyon ABD Dolarõ’nõn
altõnda olduğu dikkate alõndõğõnda yapõlan hilelerin birikimli büyüklükleri önemli tutarlar
oluşturmaktadõr Yapõlan hileli işlemlerin çoğunluğu bir mali yõla sõğmayõp ortalama iki yõlõ
aşmaktadõr. Finansal raporlama hilelerinin en tipik örneği varlõklarõn ve gelirlerin yüksek
gösterilmesidir. d) Dõş denetim: Hile döneminin son yõlõnda verilen bağõmsõz denetçi
görüşlerinin %55’i olumlu görüş olup, geri kalan %42’si şartlõ, %3’ü ise genel kabul görmüş
muhasebe ilkelerine aykõrõlõk nedeniyle olumsuz görüştür. İncelemeye konu olan şirketlerin
%56’sõ hile dönemi süresince “En Büyük 6” olarak bilenen denetim şirketleri tarafõndan
denetlenmiştir. Mali tablo hilelerinde genellikle dõş denetçiler de işin içine girmektedir. 195
hile olayõnõn %29’unda denetçilerin birlikte işlem yapmasõ ya da denetimde ihmal
göstermeleri nedeniyle açõkça isimleri yer almaktadõr. e) Hileli işlemlerin şirketler ve
bireyler açõsõndan sonuçlarõ: Hileli işlemler gerçekleştiren şirketler genellikle iflas, ortaklõk
yapõsõnda ciddi değişiklikler, ulusal borsalar tarafõndan listeden çõkarõlma ve mali
yaptõrõmlara uğrama gibi sonuçlarla karşõlaşmõşlardõr. Bu işlemlere karõşan kişiler ise
aleyhlerine açõlan davalara, görevlerinden ayrõlmaya ve az da olsa hapis cezalarõna maruz
kalmõşlardõr.
Yukarõda yer alan tespitler kapsamõnda hileli finansal tablo işlemlerinin önlenmesine
ilişkin olarak yapõlan öneriler şu başlõklar altõnda özetlenebilir;
a) Şirket yapõlarõna ilişkin öneriler: Maliyet ya da gider kaygõlarõ nedeniyle bazõ
şirketlerde etkin bir iç kontrol yapõsõnõn tam olarak oluşturulamamasõ, üst yöneticilerin
mevcut kontrollerden kurtulmalarõ için fõrsat oluşturmaktadõr. Ayrõca, düzenleyici otoritelerin
hazõrlamak nedeniyle haklarõnda işlem yaptõğõ yaklaşõk olarak 300 şirkete ilişkin verilerden yararlanõlarak
hazõrlanmõştõr.
13
Söz konusu şirketlerin aktif toplamlarõnõn 100 milyon USD’õn (yaklaşõk olarak 70 trilyon TL) altõnda olduğu
belirtilmektedir. Yapõlan anket çalõşmasõnda aktif toplamõnõn 70 trilyon TL altõnda olan şirketlerin toplam şirket
sayõsõna oranõnõn % 45 olduğu ve bu şirketlerin ortalamalarõnõn 32 trilyon TL olduğu dikkate alõndõğõnda
incelenen şirketlerin ülkemiz ölçeklerinde orta büyüklükte şirketler olduğu dikkat çekmektedir.
14
Şirketin kendisinin ya da bağlõ ortaklõk veya iştiraklerinin geçmiş yöneticisi ya da çalõşanlarõnõ; yöneticilerin
akrabasõ; şirketin profesyonel danõşmanõ; şirketin önemli tedarikçisi ya da müşterileri olan bir şirketin sahibi ya
da yöneticisi; şirketin büyük pay sahibi ya da genel müdür tarafõndan kontrol edilen diğer şirketlerin çalõşanõ ya
da yöneticisi, şirkete kreditör olanlar bu grupta yer almaktadõr.

ya da menkul kõymet borsalarõnõn halka açõk şirketlerin denetimi için getirmiş olduklarõ
zorunluluklar ya da kotasyon şartlarõnõn çoğunda şirket büyüklüklerini dikkate alarak
bağõmsõz denetim yükümlüğünden muafiyet vb. çeşitli muafiyetler tanõmalarõ15 şirketlere
hileli işlem gerçekleştirme fõrsatõ yaratmaktadõr. Bu açõdan, aktif büyüklükleri küçük olan
şirketlerde denetim komitelerinin finans ve muhasebe alanlarõnda tecrübeli kişilerden
oluşmasõ ve yõl içinde sõk sõk toplanmalarõ büyük önem taşõmaktadõr. Yönetim ve denetim
kurulunun, gözetim ve denetim görevlerini yerine getirirken üst yönetimden ve ilgili
kişilerden sağlam ve güvenilir bilgi almaya çalõşmalarõ gereklidir. Küçük şirketlerde, tüm
yönetim gücünün bir tek kişi elinde toplanmasõ yerine bağõmsõz ve nitelikli yöneticilerin
görev almasõnõ teşvik etmek gerekmektedir. Bağõmsõz denetçilerin mali tablolarõn ötesine
geçerek müşterinin sektöründeki riskleri, işletmenin mali raporlama sebeplerini, iç denetimi
ve yönetim kurulu ve denetim komitesi yönetiminin gücünü anlamaya çalõşmasõ gerekir.
b) Kontrol ortamõna ilişkin öneriler: Hileli raporlama olaylarõn %83’ünde genel müdür
ve mali işler müdürünün de isminin yer aldõğõ gerçeği dikkate alõndõğõnda, yönetim kurulu ile
denetim komiteleri üyelerinin, işletmenin üst düzey yöneticilerinin faaliyetlerini
değerlendirirken profesyonel bir şüphecilik sergilemeleri gerektiği ortaya çõkmaktadõr.
Ayrõca, denetim komitelerinin yõllõk toplantõ sayõlarõnõn ve finansal deneyim sahibi üye
sayõsõnõn artõrõlmasõ gereklidir. Bunun yanõnda, genel müdür vb. üst düzey yöneticilerin
finansal raporlama kurallarõ ve gerekleri hakkõnda asgari bilgilere sahip olmalarõnõn ve
finansal raporlama süreçlerine gerekli bilgi ve niteliklere sahip yetkili kişilerin dahil olmasõ
gereği bir defa daha açõğa çõkmaktadõr. Bunlara ek olarak Yönetim kurulu üyelerinin ve
denetçilerin finansal raporlama konularõndaki bilgisini mevcut bir hileyi örtmek için
kullanabilecek yöneticilere karşõ tetikte olmalarõ da gereklidir (COSO,1999,33). Yapõlan
araştõrmalarda, işletmelerin iç denetçiler tarafõndan yapõlan denetimlerin yönetimin hileli
işlemlere olan eğiliminin belirlenmesinde önemli bir etken olduğu sonucuna ulaşõlmõştõr.
Kontrollerin zayõf olmasõ yönetim hilelerinin, emniyeti suistimal durumlarõnõn ya da hatalarõn
ortaya çõkmasõna imkan vermektedir. Ayrõca yapõlan incelemelerde, hileli işlemler yapan
şirketlerin yönetim kurullarõnda diğer şirketlere oranla dõşarõdan seçilen kişilerin daha az
olduğu, bu kişilerin tasarruf yetkilerinin daha sõnõrlõ olduğu ve bu şirketlerin genel müdürlük
ve yönetim kurulu başkanlõğõ görevlerinin genellikle şirketin kurucusu olan kişi tarafõndan
yerine getirildiği tespit edilmiştir. Bu bulgulara ek olarak mali tablolarõnda maddi hatalarõ,
mevzuata aykõrõlõklarõ olmayan şirketlerin genellikle denetim komitelerine sahip olduğu
görülmüştür (COSO,1999,47). Bu nedenlerle, küçük işletmeler dahi denetim komiteleri
kurmak ve denetim komitelerinin izleme faaliyetlerini etkin bir şekilde sürdürebilmek için üst
yönetimden aldõklarõ finansal ve finansal olmayan bilgilerin doğru ve güvenilir olmasõna
çalõşmalõdõrlar.

2.3. İç Denetimin Tarihi Gelişimi
Amerika’da 1933 tarihli Menkul Kõymetler Yasasõ’nda ve 1934 yõlõnda Menkul
Kõymet Borsalarõ Yasasõ’nda halka arz edilmiş menkul kõymetlere ilişkin yapõlan
düzenlenmelerde yoğun olarak muhasebeden ve denetimden yararlanõlmasõ, işletmelerce
muhasebe kayõtlarõnõn doğruluğunun incelenmesi ve muhasebe kontrolleri ile uyum
sağlanmasõ için yalnõz dõş denetimle yetinilemeyeceğinin anlaşõlmasõna yol açmõştõr. Bu
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SPK’nõn Seri: IV, No:9 sayõlõ “İhraççõlarõn Muafiyet Şartlarõna ve Kurul Kaydõndan Çõkarõlmalarõna İlişkin
Esaslar Tebliği” ile aktif toplamlarõ nispeten küçük anonim ortaklõklara bağõmsõz denetim, mali tablolarõnõn ilanõ
ve kar dağõtõm muafiyetleri tanõnmõştõr.

yüzden işletmeler iç denetim birimlerini kurmuşlardõr (Sawyer.1988:20). Dõş denetim
mesleğinin geçmişinin çok eski olmasõna rağmen, iç denetim türü 1940’lõ yõllardan sonra
önem kazanmaya başlamõştõr (Gürbüz.1983:74). Bu yõllardan sonra iş hayatõnda ortaya çõkan
çeşitli gelişmeler, profesyonellere yetki devri nedeniyle iç denetim mesleği hõzla gelişmiş ve
başta 1941 yõlõnda ABD’de kurulan İç Denetim Enstitüsü (IIA) ile kurumsal kimlik
kazanmõştõr.16 Geçen zaman içerisinde Amerikan İç Denetim Enstitüsü Ahlak Kurallarõnõ
kabul etmiş, Profesyonel İç Denetim Uygulamasõ İçin Standartlar’õ (Standartlar) geliştirmiş
(Ek:1), devamlõ eğitimi sağlayan bir program oluşturmuş, Ortak Bilgi Yapõlanmasõ kurmuş
ve bireylerin sertifikalõ iç denetçi olarak tanõnmalarõnõ sağlayan bir sertifika ve sõnav
programõ hazõrlamõştõr (Taylor-Glezen.1994:1970).17
Amerika’da 1977 tarihli Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) halka açõk şirketlerin
işlemlerinin yetkili kişilerce gerçekleştirilmesinde ve kayda alõnmasõnda yeterli güvence
sağlayacak tatmin edici bir iç kontrol sistemi kurmalarõnõ, finansal faaliyetleri bütün
ayrõntõlarõyla ve doğru bir şekilde yansõtan muhasebe kayõt sistemleri oluşturmalarõnõ
öngörmekteydi. Söz konusu kanun ile öngörülen güvencenin sağlanmasõnda en kolay
yollardan birinin iç denetim birimi kurulmasõ olmasõ nedeniyle pek çok şirket iç denetim
kadrolarõnõ oluşturmuş ya da mevcutlarõn ölçü ve kalitelerini arttõrmõşlardõr (Guy-AldermanWinters.1996:857; Braiotta.1999:32). Söz konusu düzenleme dõşõnda şirketlerin iç denetim
birimleri kurmalarõnõ zorunlu kõlan hukuki düzenleme bulunmamasõna rağmen, şirketlerin
pek çoğu yarattõğõ faydalar bakõmõndan iç denetim uygulamasõnõ gönüllü olarak kabul
etmişlerdir (Kiger-Scheiner.1994:864).18
Geçmişte iç denetim yalnõzca işletme içersindeki finansal usullere uygunluk denetimi
iken, günümüzde finansal konularda olduğu kadar finansal olmayan konularda da
verimliliğin ve etkinliğin onaylanmasõnõ kapsamaktadõr. Bununla birlikte NCFFR’õn da
16

Amerika’da kurulan Enstitüyü, 1944 yõlõnda Toronto’da kurulan ABD dõşõndaki ilk birlik ve 1948 yõlõnda
Londra’da kurulan Avrupa’daki ilk birlik izlemiştir. Günümüzde 100’den fazla ülkede iç denetim enstitüsünün
faaliyette olduğu ve bu enstitülerde 50 bini aşkõn kayõtlõ üyenin bulunduğu ifade edilmektedir Ülkemizde de İç
Denetim Enstitüsü 19.09.1995 tarihinde kurulmuştur. IIA’nõn kuruluşu ve faaliyetleri hakkõnda bkz. Yalçõn
Küçükertunç ve Jean Pierre Garitte, Uluslarasõ İç Denetim Sempozyumu 02.10.1995, Açõlõş Konuşmasõ, İç
Denetim Enstitüsü Yayõnlarõ No:1
17
IIA 1974 yõlõndan itibaren iç denetçi olarak çalõşacak kişilerde mesleki yeterliği oluşturmak amacõyla sertifika
programõ düzenlemektedir. Bu programa ve yapõlacak sertifika sõnavõna kabulün şartlarõ 1) Dört yõllõk bir yüksek
okul mezunu olmak (hangi fakültelerin dahil olduğu ulusal İç Denetim Enstitülerince belirlenecektir 2) Referans:
Bir iç denetçi ya da başvuranõn yöneticisi, profesörü gibi bir kişi tarafõndan tavsiye edilmesi gerekir 3) Mesleki
tecrübe: İki yõl iç denetçi ya da buna denk bir sõfatla çalõşmõş olmasõ gerekir 4) Gizlilik: Sõnavõn içeriğinin yetkili
kişiler dõşõndakilere açõklanmamasõ gerekir 5) IIA’nõn Ahlak Kurallarõna bağlõ olmaya söz verme 6) Düzenli
eğitim: Sertifika alan iç denetçilerin her iki yõlda bir seksen saatlik eğitim programlarõnõ tamamlamalarõ
gereklidir.
Sertifika sõnavõ her biri seksen çoktan seçmeli soru içeren dört bölümden oluşmaktadõr. “İç denetim”
başlõklõ ilk bölüm denetim, profesyonellik ve hile konularõndan, “iç denetim teknikleri” başlõklõ ikinci bölüm
denetim kanõtlarõnõ değerlendirmek ve problem çözmek, bilgi toplamak, dokümantasyon ve raporlama,
örnekleme ve matematik, “yönetim kontrolü ve bilgi teknolojileri” başlõklõ üçüncü bölüm bu başlõklardaki
konulardan, “denetim çevresi” başlõklõ dördüncü bölüm ise finansal muhasebe, finans, yönetim muhasebesi ve
mevzuat konularõndan oluşmaktadõr. Ülkemizde de ilk kez 17-18 Mayõs 2000 tarihinde yapõlan İç Denetçi
Sertifika Sõnavõ’na yönelik yõl içindeki eğitim programõ Türkiye İç Denetim Enstitüsü tarafõndan sürdürülmüş ve
sõnava katõlan 36 adaydan 4’ü uluslarasõ iç denetçi sertifikasõ almaya hak kazanmõşlardõr (TİDE Bülten.2000:5).
Sõnav ve şartlarõna ilişkin ayrõntõlõ bilgi için bakõnõz www.tide.org.tr ve www.theiia.org .
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1989’da, şirketlerin istihdam ettikleri i. denetçi sayõsõ 1 ile 1.000 arasõnda değişmekte iken, şirket başõna düşen
ortalama iç denetçi sayõsõ 25 olduğu saptanmõştõr. 1992’de General Motors şirketinin dünya çapõnda görev yapan
400’den fazla iç denetçisi bulunmaktadõr.

belirttiği üzere iç denetimin mali tablo hazõrlama sürecindeki yardõmcõ rolü ve hileli mali
raporlama vakõalarõnõn azaltõlmasõndaki önleyici rolü üzerinde önemle durulmaktadõr.
National Commision on Fradulent Financial Reporting’e (NCFFR) göre, halka açõk
şirketlerin etkin ve nesnel iç denetimleri bulunmalõdõr. İç denetçi, denetim sonuçlarõnõ
şirketin mali tablolarõ kapsamõnda değerlendirmeli ve uygun olduğu ölçüde faaliyetlerini
bağõmsõz denetçi ile koordinasyon içerisinde yürütmelidir (NCFFR.1987:37).
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Bu kapsamda Amerikan İç Denetim Enstitüsü’nün kabul ettiği tanõma göre iç denetim;

“Bir kuruluşun faaliyetlerine değer katmak ve bu faaliyetleri geliştirmek üzere
tasarlanmõş, bağõmsõz ve nesnel bir sağlamlama ve danõşmanlõk faaliyetidir. Risk yönetimi,
kontrol ve kurumsal yönetim süreçlerinin değerlendirilmesi ve etkinliğinin geliştirilmesinde
sistematik ve disiplinli bir yaklaşõm sunarak kuruluşun hedeflerinin gerçekleştirilmesine
katkõda bulunur.”
İç Denetim Enstitüsünün tanõmõndan da anlaşõlacağõ üzere, iç denetim giderek tüm
teşebbüs faaliyetlerinin değerlendirilmesi ve teşebbüsün amaçlarõna daha yeterli biçimde
ulaşmasõna yön verecek şekilde işlemesi gereken bir yönetim aracõ haline dönüşmektedir. İç
denetim faaliyetlerinin niteliğinin incelenmesine geçilmeden önce iç kontrol kavramõ
üzerinde durulmasõ gereklidir:

2.4. İç Kontrol
İç denetim, işletmenin kendi iç kontrollerinin tatmin edici düzeyde işlediğini teyit
etmek amacõyla kendi yararõna sürdürdüğü bir denetimdir. İç kontrol ise işletme varlõklarõnõ
korumak ve her türlü kayõplarõ önlemek, muhasebe verilerinin doğruluğunu ve güvenirliğini
sağlamak, işletme faaliyetlerinin etkinliğini geliştirmek ve yönetim politikalarõna bağlõlõğõ
özendirmek amaçlarõnõ gerçekleştirmek için bir işletmedeki örgüt yapõsõ, uygulanan
yöntemler ve ölçülerin tamamõdõr.20 İç kontrol uygulamalarõna verilecek örnekler belirli
belgelerde, işlemlerde birden fazla imzanõn zorunlu olmasõndan, görev bölümü yapõlmasõna,
kontrol hesaplarõ tutulmasõna, özel şifreler kullanõlmasõna ve bilgisayar dosyalarõnõ
yedeklenmesine kadar genişlemektedir.
İşletmeler fiziki olarak büyüyüp, faaliyetlerinin sayõ ve karmaşõklõğõ arttõkça
yönetimin işletme faaliyetlerinin doğrudan doğruya kontrol etme imkanõ azalmaktadõr.
İşletme yönetimi için ortaya çõkan bu olumsuz gelişme ancak etkin bir iç kontrol sistemi
kurmak ve yönetmekle giderilebilir. İyi işleyen bir iç kontrol sisteminin hem iç hem de dõş
denetim çalõşmalarõna önemli katkõlarõ bulunmaktadõr. Son yõllarda bağõmsõz denetim
çalõşmalarõnda, kullanõlan verilerin üretildiği muhasebe sisteminin güvenirliğinin anlaşõlmasõ
için işletmenin iç kontrol sisteminin etkinliğinin incelenmesi ve değerlendirilmesi bir
gereklilik haline gelmiştir. Bağõmsõz denetçiler, denetlenen işletmenin muhasebe sistemi
tarafõndan tutulan hesaplarõn ve hazõrlanan finansal raporlarõn güvenilirliğini saptamak ve yõl
sonu denetimi sõrasõnda uygulanacak denetim işlemlerinin türünü, kapsamõnõ, ayrõntõ
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Standarts For The Professional Practice of Internal Auditing, www.theiia.org
Söz konusu tanõm, Committee on Auditing Procedure’in 1949 tarihli Internal Control-Elements of A
Coordinated Systems and Its Importance to Management and The Independent Public Accountants, New York,
AICPA başlõklõ raporunda yer almõştõr (Güredin.1999:165).
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derecesini ve uygulama zamanõnõ belirlemek amaçlarõyla işletmenin iç kontrol sistemini
incelerler (Güredin.1999:165;Gürbüz.1983:69;). İç denetçilerin işletmenin kontrol sistemini
gözden geçirmelerindeki temel amaç, çalõşanlarõn yukarõda belirtilen amaçlara ulaşmak için
tesis edilen kontrol sistemine uyup uymadõklarõnõn ve sistemin işlerliğinin, üst yönetim
tarafõndan saptanmõş yönerge ve kurallara uygun davranõlõp davranõlmadõğõnõn
belirlenmesidir. İç kontrolün ayrõca, işletmenin iş ve işlemlerinin gerçeğe uygun ve doğru
olduğu yönünde yönetimin tatmin olmasõnda da büyük önemi bulunmaktadõr.21
Bu kapsamda iç kontrol sistemi, mali kontroller ve yönetsel kontroller olmak üzere iki
bölüme ayrõlarak incelenebilir (Gürbüz.1983:69).
a- Mali kontroller: Bir işletmenin varlõklarõnõn korunmasõ ve finansal kayõtlarõn
güvenilirliği ile ilgili tüm yöntem ve yordamlarõ kapsar. Genel olarak harcama yetkisi verme
ve onay sistemleri, kayõt ve raporlama sistemleri, varlõklarõn korunmasõ, işletme içi denetim
ve vergi denetimi gibi kontrollar bu gruba girer. Genellikle iç kontrol denildiğinde muhasebe
kontrolleri anlaşõlõr. Bağõmsõz denetim çalõşmalarõnda muhasebe kontrollerine daha fazla
önem verilir (Holmes-Overmyer.1975:125). 22
b-Yönetsel kontroller: İşletme faaliyetlerinin etkinliğini, faaliyetlerin verimliliğini
ve yönetim politikalarõna bağlõlõğõnõ artõrma amaçlarõ ile sõkõ ilişkisi olan fakat finansal
kayõtlar ile dolaylõ ilgisi bulunan tüm yöntem ve prosedürler ile organizasyon planõnõ kapsar
(Gürbüz.1983:70). İstatistiki analizler, hareket ve zaman etütleri, personel eğitim programlarõ
ile kalite kontrolü gibi kontroller bu gruba girer.

2.4.1. Etkin Bir İç Kontrol Sisteminin Unsurlarõ
Etkin bir iç kontrol sisteminin kurulmasõ ve çalõşmasõ için uygun bir iç kontrol sistemi
ortamõna ihtiyaç vardõr. Bu sistemin temel unsurlarõ şunlardõr (Güredin.1999:174178;Gürbüz.1983:71-74),
1- İyi bir örgüt yapõsõ: İyi bir örgüt yapõsõnõn kurulmasõ için yetki ve sorumluluklarõn
açõkça belirlenmiş olmasõ, iş tanõmlarõnõn ve iş bölümünün yapõlmasõ, faaliyetleri yerine
getirenler ile kayõt ve varlõklarõ koruma işlevlerinin ayrõ ellerde toplanmasõ, faaliyetlerin
yerine getirilme süreçlerinde baştan sona kadar tek bir kişinin görev almamasõ gereklidir
(görevlerin ayrõmõ ilkesi)23. İç kontrol sisteminin tasarõmõ, kurulmasõ, işletilmesi ve gözetimi
ile ilgili sorumluluk doğrudan işletme yönetimine aittir. Bununla birlikte uygulamada iç
kontrol sisteminin gözetimi yetkisi genellikle iç denetim bölümüne aktarõlmaktadõr
(Güredin.1999:172).

2- Etkin bir muhasebe sistemi: Etkin bir muhasebe sistemi için, hesap tanõmlarõnõn
hazõrlanacak bir muhasebe yönetmeliği ile açõklanmõş olan bir hesap planõ bulunmalõdõr.
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Dictionary of Finance and Banking, Oxford University Press, 1997.
İşletmenini stok seviyesinin ve depolama olanaklarõnõ değerlendirmek, kiralama işlemlerinin karlõlõğõnõ etüd
etmek, verimlilikteki azalmayõ araştõrmak, taşõmacõlõkta ve buna bağlõ giderlerde alternatif yöntemleri kontrol
etmek, işyeri ve donatõmõnõn muhafazasõ ile ilgili politikalarõn incelenmesi işletme ve yönetsel denetim
kapsamõna örnek olarak verilebilir (Holmes-Overmyer.1975:199).
23
Bu ilkenin alt bölümlerinde a) varlõklarõn korunmasõ ile muhasebe kayõtlarõna aktarõlmasõ görevlerinin
ayrõlmasõ b) kõymet hareketine neden olunmasõnõn onaylanmasõ ile varlõklarõn korunmasõnõn görevlerinin
ayrõlmasõ c) muhasebe kayõt ortamõna yapõlan kayõtlama ile faaliyetlerin yürütülmesi ile ilgili sorumluklarõn
ayrõlmõş olmasõ ilkeleri bulunmaktadõr. Bakõnõz Güredin.1999:180.
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Ayrõca, dönem başlarõnda hazõrlanacak bütçeler ile işletme faaliyetlerinin planlamasõ,
koordinasyonu ve dönem sonlarõnda faaliyet sonuçlarõ ile bütçe hedefleri arasõndaki farklar
saptanarak gerekli önlemlerin alõnmasõ sağlanõr. Söz konusu planlamaya yönelik araçlar
yanõnda düzene ilişkin olarak ise muhasebe bilgilerinin kaydedildiği belge ve formlarõn
yapõlan işlemle ilgili tüm bilgileri içerecek şekilde düzenlenmiş olmasõ ve seri numarasõ ile
yetkili kişilerin imza ya da paraflarõnõ taşõmasõ gereklidir. Ayrõca, reel sektör işletmelerinde
etkin bir maliyet muhasebesi sisteminin de bulunmasõ gereklidir.

3- Yeterli nitelik ve sayõda personel bulunmasõ: İşletme çalõşanlarõnõn görev ve
sorumluluklarõnõ yerine getirecek eğitim ve bilgi düzeyine sahip olmasõ, işletmenin
politikalarõnõ ve hedeflerini yapõlan faaliyetler sõrasõnda izleme yeteneğine sahip, dürüst
kişiler olmasõ gereklidir.
İşletme yönetimi etkin bir iç kontrol sistemi kurmak ile, zamanõnda elde edeceği
güvenilir ve kapsamlõ bilgilerle işletmenin faaliyetlerine ilişkin olarak alacağõ kararlarda
doğru kararlar vermeyi en az maliyetle garanti altõna almak istemektedir. Ayrõca, etkin bir
sistem işletmenin maddi varlõklarõnõn amacõ dõşõnda kullanõlmasõna, çalõnmasõna engel
olabileceği gibi varlõklarõn24 ve muhasebe kayõtlarõnõn da silinme, kaybolma gibi tehlikelere
karşõ korunmasõnõ sağlar. Kõsaca, iç kontrol sisteminin yararõ, işletmenin amaçlarõna ulaşmasõ
sõrasõnda ortaya çõkan risklerin tanõmlanmasõnõ ve azaltõlmasõnõ sağlamasõdõr. İç kontrol
sisteminin yüzde yüzlük bir güvence vermesi söz konusu olmayõp yeterince uygun bir
güvence sağlamasõnõn yeterli olduğu kabul edilmektedir (Güredin.1999:172).
1992 yõlõnda COSO’nun İç Kontrol-Bütünleşmiş Bir Yapõ başlõklõ raporunda da, iç
kontrolün bir işletmenin performans ve karlõlõk hedeflerine ulaşabilmesinde kaynaklarõn
kötüye kullanõlmasõnõ önlenmesinde, mevzuata uygunlukta ve doğru ve güvenilir mali
tablolar hazõrlamasõnda yeterli güvence sağlamaya yarayacak bir süreç olduğu
vurgulanmõştõr.

2.5. İç Denetim Faaliyetinin Nitelikleri
Yukarõda yer alan ifadeler bir tanõmdan çok iç denetimin neyi kapsadõğõnõ anlatan bir
giriştir. Bu nedenle ayrõ bir tanõma ihtiyaç duyulmaktadõr;
Sawyer’un yapmõş olduğu tanõma göre(1988:6) iç denetim bir işletmedeki,
1- Finansal ve operasyonel bilginin doğru ve güvenilir olup olmadõğõ,
2- İşletmenin risklerinin tanõmlanmõş ve asgariye indirilmiş olup olmadõğõ,
3- Dõş düzenlemelerin ve kabul edilen iç politikalarõn ve usullerin izlenip
izlenmediği,
4- Tatmin edici standartlarõn oluşturulup oluşturulmadõğõ,
5- Kaynaklarõn etkin ve verimli bir şekilde kullanõlõp kullanõlmadõğõ,
6- İşletmenin hedeflerine etkin bir biçimde ulaşõp ulaşmadõğõ,
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Varlõklarõn korunmasõ geniş ve dar anlamda olabilmektedir. Geniş anlamda varlõklarõn korunmasõ kapsamõna
kaynaklarõn arzu edilmeyen doğal afetlerden başlayarak kötü işletme kararlarõna kadar her türlü olaylara karşõ
korunmasõ amacõyla yönetimin almõş olduğu önlemler anlaşõlõr. Bu duruma örnek olarak, bir mamulun uygun
olmayan fiyattan satõlmasõ, üretimde fire veren hammadde kullanõlmasõ, sürümü olmayan mallarõn ticari amaçla
satõn alõnmõş olmasõ, muhasebe kontrollerinin etkin olmamasõ halleri verilebilir. Dar anlamda varlõklarõn
korunmasõnda ise kõymet hareketlerinin muhasebe kayõtlarõna geçirilmesi ve ilgili varlõklarõn saklanmasõ
sõrasõnda meydana gelebilecek kasõtlõ ya da kasõtlõ olmayan kayõplara karşõ koruma anlaşõlõr.

hususlarõnõn belirlenmesi ve işletmenin yöneticilerinin ve diğer üyelerinin görev ve
sorumluluklarõnõ etkin bir biçimde yerine getirmelerinde destek olmak amaçlarõyla, tüm
işlemlerin ve kontrollerin iç denetçilerce, nesnel ve sistematik bir şekilde gözden geçirilmesi
ve onaylanmasõdõr. Söz konusu tanõmõn daha iyi anlaşõlabilmesi için unsurlarõna ayrõlarak
açõklanmasõ yerinde olacaktõr;
a- Sistematik ve nesnel onay: İç denetim konusuna tam olarak hakimiyeti ve İç
Denetim Standartlarõ’nõn öngördüğü gerekliliklere uygunluk yeteneğini ifade eder. Bu
yetenekler denetçinin finans, muhasebe ve denetim konularõna ek olarak yönetim ve sosyal
ilişkilerde de yeterli bilgi ve deneyime sahip olmasõnõ gerektirir. Bu kapsamda nesnel onay
için;
i.
İç denetçinin, iç denetim konusunda yetkin bir kişi olmasõ gereklidir.
ii.
İç denetçilerin bağõmsõz görüş oluşturabilmeleri için denetledikleri süreçlerin
oluşturulmasõ ya da uygulanmasõ aşamalarõna katõlmamalarõ gereklidir (Standartlar 110, 120,
250, 280).
iii.
İç denetçinin şirket organizasyonu içerisinde bağõmsõz bir konuma sahip
olmasõ gerekir. 110.01. numaralõ Standart ile iç denetim biriminin amacõnõn, yetkisinin,
faaliyet konusunun ve sorumluluğunun bir yönetmelikle tanõmlanmõş olmasõ gerektiği ve söz
konusu yönetmelikte birimin organizasyon içerisindeki yerinin tam olarak belirlenmesi
gerektiği ifade edilmiştir. Ayrõca, yine aynõ Standartta iç denetim biriminin bağõmsõzlõğõnõ
sürdürebilmesi için üst yönetim ile arasõnda sürekli ve doğrudan bir iletişimin bulunmasõ
gerektiği, söz konusu iletişimin ise ancak iç denetim birimi yöneticisinin finansal raporlama,
organizasyonel yönetim ve kontrol konularõndaki yönetim kurulu toplantõlarõna katõlmasõ ile
mümkün olabileceği belirtilmiştir.
Son tahlilde, iç denetçi bulgularõnõ açõklõkla sunamõyor ve bulgularõnõ sonuçlarõ objektif
olarak değerlendirmede kullanamõyorsa, işletmenin amaçlarõna etkin bir biçimde ulaşmasõnda
yönetime yardõmcõ olamõyor demektir (Holmes-Overmyer.1975:194). Bu nedenle iç denetim
birimi raporlarõnõ, bu raporlarõ değerlendirebilecek ve gereklilerini yerine getirebilecek
yetkiye sahip bir yöneticiye ve özellikle denetim komitesine sunmalõdõr.
b- Tüm işlemler: İç denetçinin mesleki faaliyetleri sõrasõnda herhangi bir kõsõtlama
getirilmesi kabul edilemez. Bu kavram, tüm finansal ve finansal olmayan işlemlerin gözden
geçirilmesi yanõnda tüm çalõşanlara, ürünlere, kayõtlara ve imkanlara sõnõrsõz olarak erişimi
kapsar (Standart 110).
c- Doğru ve güvenilir bilgi: Yöneticilerin karar almalarõnda kullanõlan finansal ve
operasyonel bilgilerin doğru, tamamlanmõş, güvenilir, yararlõ ve zamanõnda verilmiş bilgiler
olup olmadõğõnõn gözden geçirilmesini ifade eder (Standart 310).
d- Risklerin tanõmlanmasõ ve en aza indirilmesi: İşletmenin potansiyel kayõplarõnõ
ifade eder. İşletmelerin yetersiz kontroller nedeniyle yüz yüze kaldõğõ riskler çok fazladõr. Bu
risklerin sebebi önemli görev ve yetkilerin birbirinden ayrõlmasõndaki başarõsõzlõktan,
kurumsal çõkar çatõşmasõ politikasõ oluşturmaktaki başarõsõzlõğa kadar uzanõr. İç denetçilerin
bu tür tehlikelere karşõ, riskler ortadan kalkana kadar gerekli inceleme ve denetimleri
yapmalarõ gereklidir (Standart 280.01, 280.03).25
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İç denetçinin öncelikli görevi, işletmenin faaliyet ve işlemlerinin hukuka uygun olup olmadõğõnõn kontrol
edilmesidir. Hukuka uygunluk kavramõ Ticaret Hukuku, Rekabet Hukuku, Sermaye Piyasasõ Hukuku kurallarõna

e- Hukuka ve işletme içi kural ve usullere uygunluk: Bunun yanõnda iç denetçilerin
işletmenin politikalarõnõn, usullerinin ve kurallarõnõn yeterli olup olmadõğõnõ ve yararlõ
amaçlara hizmet edip etmediğini de belirlemesi gerekir. Denetçiler, söz konusu kural ve
usullere uyulup uyulmadõğõnõ denetlemekle birlikte bu usul ve emirlerin uygunluğunu da
incelemesi kendilerinden beklenir (Standart 320).
f- Kaynaklarõn etkin ve verimli olarak kullanõlmasõ: Denetçinin, yönetime emanet
edilen personel, fon, araç ve diğer kaynaklarõn en iyi ve masrafsõz şekilde kurulduğundan
emin olmasõ gereklidir.
g- İşletmenin amaçlarõna etkin bir şekilde ulaşmasõ: İşletmenin daha önce
belirlenen amaçlara ve hedeflere ulaşõp ulaşmadõğõnõn belirlenmesini ifade eder. ( Standart
350).
Yukarõda yer alan tanõm iç denetçiye; konulan kurallarõ sorgulamasõ, tahminlere
ulaşmayõ engelleyecek eksikliklerin belirlenmesi, yalnõzca risklerin belirlenmesinden çok
neyin yanlõş olduğunun açõklanmasõ görevlerini de yüklemektedir.

2.6. İç Denetimin İşlevleri
İç denetimin işlevleri iki bölümde incelenebilir:
a) Mali denetim: Aktiflerin varlõğõnõ saptamak, yapõlan hileli işlemleri önlemek ve
açõğa çõkarmak, iç kontrol sistemlerinin incelenmesini de kapsayan muhasebe ve rapor verme
sistemlerinin güvenilirliğini kontrol etme işlevidir26
b) İşletme ve yönetsel denetim: Klasik anlamdaki denetimin mali ve muhasebe
alanlarõna yönelik olmasõna karşõn, modern iç denetim anlayõşõ işletmenin tüm faaliyetlerinin
ve işlemlerinin denetlenmesini öngörmektedir (Holmes-Overmyer.1975:197). Muhasebe
denetiminde temel alõnacak kõstaslar genel kabul görmüş muhasebe ilkeleri, ulusal ve
uluslararasõ muhasebe standartlarõyken, yönetsel denetimde esas alõnacak kõstaslar işletmenin
esas sözleşmesi, yönetim ve işletme politikalarõ ve özellikle işletmenin faaliyet alanõnõ ve
üretim, satõş, pazarlama vb. faaliyet süreçlerini ayrõntõlõ olarak tanõmlayan, karar alma
aşamalarõnda yetkili ve sorumlu kişileri belirleyen yazõlõ usulleridir.

2.7. İç Denetçiler Enstitüsünün Yayõnlamõş Olduğu Denetim Standartlarõ,
Ahlak Kurallar ve Diğer Faaliyetleri
IIA tarafõndan 1978 yõlõnda oluşturulan İç Denetim Standartlarõ, çeşitli ülkelerde
uygulamaya konulmuştur. İç denetim uygulamasõnda rehberlik niteliğindeki bu standartlar
çeşitli ülkelerdeki mesleki birlikler tarafõndan gönüllü olarak kabul edilmiş olmasõ yanõnda
uygunluk yanõnda Vergi Hukuku gibi mali hukuk kurallarõnõ da kapsar. Başka bir ifade ile, işletmenin tabi
olduğu tüm hukuk kurallarõna uygun olarak faaliyette bulunmasõ gerektiğinden iç denetçi öncelikle “Hukuka
uygunluk denetimi” yapmakla görevlidir.
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Para tahsilat ve ödemeleri ile ilgili yöntemlerin test edilmesi ve incelenmesi, stok sayõmõ yapõlmasõ, gider
hesaplarõnõn incelenmesi, borçlar için belirlenen ödeme, alacaklar için ise tahsilat yöntemlerini incelemek, alacak
ve borç bakiyeleri için işletmenin alacak ve borçlularõndan belirlenen usuller kapsamõnda teyit istemek (Ek:2), bu
yöntemlerin iç kontrol etkinliğinin sağlanmasõndaki işlevlerini gözden geçirmek mali denetim faaliyetlerine
örnek olarak verilebilir (Holmes-Overmyer.1975:198).

Brezilya örneğinde görüldüğü gibi iç denetim mesleği standartlarõnõn kabulüne yönelik yasal
düzenleme yapõlmõştõr.
Söz konusu standartlarõn temel amaçlarõ, a) İç denetimin işlev ve görevlerinin
yönetimin her kademesince, yönetim kurulunca, kamu birimlerince, dõş denetçilerce ve ilgili
mesleki örgütlerince anlaşõlmasõnõn sağlanmasõ b) iç denetim performansõnõn belirlenmesi ve
ölçülmesi için temel oluşturmak c) iç denetim uygulamalarõnõ geliştirmektir (KigerScheiner.1994:868). Genel standartlar, bağõmsõzlõk, mesleki yeterlilik, denetim faaliyetinin
kapsamõ, denetimin gerçekleştirilmesi ve iç denetim biriminin yönetimi temel konularõnõ
düzenlemektedir.
Ayrõca IIA, sertifikalõ iç denetçilerin mesleki faaliyetleri sõrasõnda görevlerini basiretli
ve itibarlõ bir şekilde yerine getirmeleri için “İç Denetçiler Enstitüsü Ahlak Kurallarõ” başlõğõ
altõnda 11 maddeden oluşan bir standart oluşturmuştur. Sertifikalõ denetçiler, mesleki
disiplini tesis etmek üzere çõkarõlan ahlak kurallarõna aykõrõ davranõşlarõnõn tespit edilmesi
halinde, üyeliklerini ve sertifikalõ denetçi unvanlarõnõ kaybetmek yaptõrõmõ ile karşõlaşõrlar.

2.8. İç ve Dõş Denetim Arasõndaki İlişki ve Farklar
Günümüzde dõş denetim ve iç denetim çalõşmalarõ arasõndaki uyumun önemi giderek
artmaktadõr. Çok iyi işlediği bilinen bir iç kontrol sistemi ve yeterli bir iç denetim bölümü
bulunan yerde bağõmsõz denetçi iç kontrol sistemini başlõca denetim kanõtlarõ arasõnda
değerlendirebilir ve mali durum ve faaliyet sonuçlarõ üzerinde rahatlõkla görüş belirtebilir
(Holmes-Overmyer.1975:124). Bu ihtimalde iç denetçi ve dõş denetçi arasõnda pasif işbirliği
olduğu söylenebilir. Ayrõca dõş denetçinin desteği ile iç denetim programõnõn planlanmasõ ve
iş bölümü yapõlmasõna dayalõ aktif bir işbirliği de oluşabilir (Gürbüz.1983:80). Gerek iç
denetim gerekse dõş denetimin muhasebe kontrollerinin uygunluğunun incelenmesi ortak
alanlarõna girse de aralarõndaki farklar benzerliklerinden daha fazladõr.
Bir dõş denetçinin temel sorumluluğu işletmenin mali tablolarõnõn gerçek finansal
durumunu ve işlemlerinin sonuçlarõnõ yansõtõp yansõtmadõğõnõ, genel kabul görmüş muhasebe
ilkelerine uygun olarak hazõrlanõp hazõrlanmadõğõnõ raporlamaktõr. Sawyer’õn (1988:22) ifade
ettiğine göre iç denetçilerin operasyonel denetimler yerine yalnõz muhasebe kontrollerini
gözden geçirmelerine ilişkin görüşler olmasõna rağmen iç denetimin işletmenin tüm
faaliyetlerini ve yönetimin işlemlerini gözden geçirmesi daha yararlõ sonuçlar verecektir. Bir
çalõşanõn zimmetine para geçirmesi işletmeye zarar verebilecekken, işletme kaynaklarõnõn
kötü yönetimi iflasa neden olabilir.
Dõş denetim yönetime sistemlerde ve kontrollerde gelişim tavsiyelerinde bulunsa da,
bunlar genellikle finansal merkezli olmaktadõr. Dõş denetçilerin finansal olmayan işlemlere
yönelik inceleme yapmasõ, işletmenin amaçlarõ, sistemleri ve çalõşanlarõnõ çok daha iyi
tanõyan ve işletmede tüm hesap dönemi süresince kesintisiz olarak inceleme yapan bir iç
denetçi kadar yararlõ olmayacaktõr. Ayrõca dõş denetçiler mali tablolara konu olmayacak ya da
büyük çaplõ etkisi olmayan hile, dolandõrõcõlõk ya da kaynaklarõn kötü kullanõmõnõn
belirlenmesi için fazla çaba harcamamaktadõrlar. Varlõğõ fark edilen bir işlem hatasõ ya da
uygunsuzluk bilanço büyüklükleri içerisinde önem ifade etmezken, iç denetçi bu aykõrõlõğõ bir

ahlaki eksiklik, sistem, gözetim ve politika eksikliği olarak yorumlayabilir27. İç denetçiler ile
dõş denetçiler arasõndaki farklarõ gösteren tablo Ek:3’te yer almaktadõr.

III. KARŞILAŞTIRMALI HUKUKTA ANONİM ORTAKLIKLARIN İÇ
DENETİMİNE İLİŞKİN DÜZENLEMELER
3.1. Kõta Avrupasõ Hukuk Sistemlerindeki Düzenlemeler
Türk hukukunda mevcut olan düzenlemelerin açõklanmasõna geçilmeden önce;
29.06.1956 tarihli Türk Ticaret Kanunu’nun ve önceki ticaret kanunlarõnõn Kara Avrupasõ
hukuklarõndan iltibas edilmiş olmasõ nedeniyle öncelikle Kara Avrupasõ hukukunda
uygulanan esaslar üzerinde durulacaktõr. Anonim ortaklõklarda, bir taraftan ortaklarõn ve
ortaklõk alacaklõlarõnõn, diğer taraftan müstakbel ortak ve alacaklõlarõnõn korunmasõ gereği
olarak, tüm Avrupa ülkelerinde anonim ortaklõklarõn etkin bir şekilde denetlenmesi fikri
üzerinde uzlaşõlmõş ve konuya ilişkin düzenlemeler yapõlmõştõr.
Bununla birlikte şirket iç denetim uygulamalarõ genel olarak ikiye ayrõlmaktadõr.
Klasik sistemde anonim ortaklõk yönetiminin gözetimi ve ortaklõk hesaplarõnõn denetimi
görevleri ortaklõk denetçilerine verilmiş iken, ikili sistemde ortaklõk yönetiminin gözetimi
görevi ayrõ bir gözetim organõna, hesaplarõn denetimi görevi ise denetçilere verilmiştir.
Çeşitli hukuk sitemlerinde denetçilerin seçilme şartlarõnõ ve görevlerini gösteren tablo Ek:4’te
yer almaktadõr.

3.1.1. İkili Sistem:
Bu sistemde ortaklõk yönetiminin gözetimi ile ortaklõk hesaplarõnõn denetimi
birbirinden ayrõlmõştõr. Temel olarak Alman hukukunda uygulanan, Avrupa Topluluğu’nun
Avrupa Tipi Anonim Ortaklõk Statüsü’nde28 de benimsenen ve Fransõz hukukunda seçimlik
olarak uygulama imkanõ bulunan bu sistemde ortaklõk yönetiminin denetimi için ayrõ bir
gözetim organõ (Aufsichtsrat, conseil de surveillence) kurulmasõ öngörülmüştür. Ortaklõk
hesaplarõnõn incelenmesi ve denetimi görevi ise hesap uzmanlarõna bõrakõlmõştõr (Poroy
(Tekinalp/Çamoğlu).1997: 331; Atasoy.1983:35).
06.09.1965 tarihli Alman Paylõ Ortaklõklar Kanunu (APOK) ve 1966 tarihli Fransõz
Ticaret Ortaklõklarõ Kanunu genel kurul, yönetim kurulu ve denetçiler şeklindeki klasik
organlar dõşõnda gözetim kurulu adõ verilen bir organõ da zorunlu organlar arasõnda kabul
etmiştir. Üyeleri genel kurul tarafõndan seçilen gözetim kurulu hem yönetim organõnõn
üyelerini seçer hem de yönetim kurulunun faaliyetlerini izleyerek, kar dağõtõlmasõnõ ya da
dağõtõlmamasõ teklifinde bulunmak yetkisinde görüldüğü gibi yönetime doğrudan doğruya
27

İç denetçi ve dõş denetçi arasõndaki yöntem ve inceleme farkõnõn orta konulabilmesi açõsõndan kasa ve banka
hesaplarõnõn denetimi uygun bir örnektir. Bir dõş denetçi kasa hesabõnõ incelerken temel olarak kasa
mevcutlarõnõn kayõtlarla uygunluğunu ve banka hesabõnda görülen değerlerin banka kayõtlarõna uygunluğunu
incelerken, iç denetçi kredi kartõ sliplerinin günü gününe bankaya iletilip iletilmediğini ya da ödemeleri
karşõlanmasõ için hazõr tutulan naktin atõl kaldõğõ süreyi ya da boşta kalan naktin hafta sonlarõ değerlendirilip
değerlendirilmediğini ya da hangi oranlardan değerlendirildiğini inceler.
28
Roma Antlaşmasõnõn 235. Maddesi uyarõnca, Avrupa Topluluğu sõnõrlarõ içerisinde birden fazla ülkede
faaliyette bulunacak olan anonim ortaklõklara ilişkin olarak 1967 ve 1970 tarihlerinde, Avrupa Ekonomik
Topluluğu Bakanlar Konseyi’ne sunulan 284 maddelik tasarõ kabul edilmemiştir. Ayrõntõlõ bilgi için bkz. Akar
Öcal, Avrupa Tipi Şirket Üzerine, EİTİA yay. No:50, Ankara, 1968.

müdahale edebilir. Bu durum karşõsõnda asõl denetleme organõ niteliğindeki denetçilere düşen
görev ise sadece hesaplarõn denetimi görevidir (Atasoy.1983:51).29 Alman Hukuku
düzenlemelerinin aksine, Fransõz Hukukunda gözetim kurulunun başkanõ ve ikinci başkanõ
dõşõnda kalan üyelerin tüzel kişiler arasõnda
seçilebilmesi mümkündür.
Gözetim kurulu, her iki ülke düzenlemesinde de temel olarak ortaklõk yönetiminin
düzenli olarak işleyip işlemediğini, yönetimin yasalara, ortaklõk sözleşmesi hükümlerine ve
ticari hayatta geçerli olan kurallara uygunluğunu ve yürütme kurulunun işletme
politikalarõnõn verimliliğini değerlendirmek göreviyle sorumludur. Ayrõca yönetimin teminat
göstermek gibi somut bazõ işlemleri gerçekleştirmeden önce gözetim kurulundan onay almasõ
gereklidir. Bu sorumluluğunu yerine getirirken yönetimden düzenli olarak faaliyetlere ilişkin
raporlar alõr ve gerekli görürse üyelerinden bazõlarõnõ ortaklõk hesap ve kayõtlarõnõ
incelemekle görevlendirir (Atasoy.1983:60). Ayrõca hesap denetçileri de denetim sonuçlarõnõ
ve geçmiş yõlla karşõlaştõrmalõ bilanço sonuçlarõnõ gözetim kuruluna bildirirler.
Ayrõca, Alman ve Fransõz Ticaret Kanunlarõnda ortaklõğõn yõl sonu bilançosunun ve kar
zarar hesaplarõnõn, bir önceki yõl genel kurulu tarafõndan seçilen, anonim ortaklõğõn organõ
niteliğindeki bir ya da daha fazla hesap denetçisi tarafõndan denetlenmesi öngörülmüştür.
Fransõz hukukunda seçilen hesap denetçisi geçici olmak ve doğrudan denetim görevi ile ilgili
olmak kaydõyla yönetim organõna ücretsiz olarak danõşmanlõk yapabilir. Hesap denetçileri
diplomalõ denetçi ya da denetim şirketleri arasõndan seçilebilir. Denetçinin tarafsõz ve
bağõmsõz olabilmesi için seçilmeden önce ortaklõk yönetiminde görev almamõş olmasõ ve
herhangi bir ticari ilişkisi bulunmamasõ gereklidir.(Ek:Tablo)

3.1.2. Klasik Sistem:
İsviçre, Belçika, İtalya ve Lüksembourg’da yürürlükte olup Fransõz hukuku tarafõndan
da korunmuş olan daha yumuşak bir kuvvetler ayrõmõna yer veren bu sistemde, temel özellik
bir ortaklõk organõ olan denetim kurulunun yönetim kurulu üzerinde doğrudan doğruya bir
denetim ve gözetim hakkõ bulunmamasõ, denetçilerin yalnõzca ortaklõk hesaplarõnõn denetimi
ile yükümlü olmalarõdõr. (Atasoy.1983:35). Bu sistemler içerisinde mevcut TTK
düzenlemesine de kaynaklõk eden İsviçre ve İtalya sistemleri üzerinde durmakta yarar vardõr.
İsviçre Borçlar Kanunu’nda 1991 yõlõnda yapõlan geniş çaplõ değişiklikler ile öncelikle
denetim organõ ya da denetçi olarak adlandõrõlan iç denetim biriminin sõfatõ “mali hesap
denetçisi” ve “bağõmsõz hesap denetleme organõ” olarak değiştirilmiş ve buna ek olarak
çeşitli değişiklikler yapõlmõştõr (( Poroy (Tekinalp/Çamoğlu).1997:231; Karayalçõn.1993:3033)).
Daha önce yalnõzca şirketin yöneticisi ya da çalõşanõ olmamasõ şartõ öngörülmüş olan
mali denetçilerin değişik İBK’nun 727a maddesi ile denetimi yapõlacak şirkette görevlerini
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Yönetimin üzerinde, yönetim işlemlerini denetleyen ve gözetleyen bir başka yapõ meydana getirilmesinin
temelinde büyük ölçekli ortaklõklarda yönetim görevinin pay sahibi olmayan profesyonel yöneticiler tarafõndan
yerine getirilmesi yatmaktadõr. APOK’da gözetim kuruluna seçilebilecek üyelerin üçte ikisinin pay sahiplerinden
oluşmasõ ve beş yüzden fazla işçinin çalõştõğõ anonim ortaklõklarda kalan üçte birlik kontenjanõn işçi
temsilcilerine ayrõlmasõ şartlarõnõn varlõğõ bu hususu doğrulamaktadõr.

yerine getirmek için gerekli bilgi ve tecrübeye sahip olmalarõ şartõ öngörülmüştür.30. Bununla
birlikte tahvil ihraç eden, pay senetleri borsaya kote edilmiş olan veya bilanço toplamõ, cirosu
ya da çalõşan sayõsõ belirlenen sõnõrõn31 üzerinde olan şirketlerin mali denetimlerini yapacak
denetçilerin sertifikalõ mali denetçi olmasõ gerekmektedir. Denetim şirketlerinin de mali
denetçi olarak seçilmesi mümkündür. Genel kurul her zaman mali denetçileri görevden
alabilir.
Mali denetçilerin, bağõmsõz olarak görev yapabilmeleri için, denetim görevi ile
bağdaşmayacak hizmetleri ifa etmemeleri, yöneticilerden talimat almalarõ, ortaklõğõn çalõşanõ
olmamalarõ, mali ve kişisel açõdan bağõmsõzlõklarõnõ etkileyebilecek ilişkilerinin bulunmamasõ
gereklidir.
Alman ve Fransõz hukuklarõnda olduğu gibi anonim ortaklõğõn denetim organõ
niteliğindeki mali denetçiler anonim ortaklõğõn yõllõk hesaplarõnõn, muhasebesinin ve
bilançodan doğan karõn kullanõlmasõyla ilgili önerinin yasa ve esas sözleşme hükümlerine
uygun olup olmadõğõnõ incelerler (Öcal.1972:5). Denetim organõ incelemesinin sonucunu
yazõlõ olarak genel kurula bildirir, yõllõk hesaplarõn şartlõ ya da şartsõz kabulünü ya da red
edilmesini tavsiye eder. Raporda mali denetimi yürüten kişilerin adlarõ ve bunlarõn mesleki
ehliyet ve bağõmsõzlõk bakõmõndan gereken şartlarõ haiz olduklarõ da belirtilir. Sertifikalõ
denetçilerce mali denetimin yapõlmasõ zorunlu olan şirketlerde de mali denetim organõ,
yönetim kuruluna incelemenin yapõlõş şeklini ve sonucunu belirten açõklayõcõ bir rapor verir.
Mali denetim raporu olmadan genel kurul yõllõk hesaplarõ kabul edemez ve kar dağõtõmõna
karar veremez.
Mali denetçinin yönetim kurulu üzerinde doğrudan gözetim yapma yetkisi ve görevinin
bulunmadõğõ İsviçre Hukuku’nda, mali denetçiler ancak çalõşmalarõ sõrasõnda yönetimin
kanun ya da esas sözleşme hükümlerine aykõrõ gördükleri işlem ve eylemlerini yönetim
kuruluna ya da gerekli hallerde genel kurula bildirirler. Muhasebe ve bilanço hukukuna
aykõrõlõk hallerinin yõllõk hesaplara ilişkin raporda yer almasõ gereklidir. Esas sözleşme ile
denetçiye ek görev ve haklar verilebilir. Bununla birlikte denetçinin bağõmsõzlõğõnõ ihlal
edecek hükümler konulamaz (md.733).
Klasik sistemin uygulandõğõ bir başka ülke olan İtalya’da, İtalyan Medeni Kanunu’nun
2403’üncü maddesine göre, bir kurul halinde görev yapacak olan denetçilerin görevleri
içerisinde ortaklõk hesap ve defterlerinin incelenmesi yanõnda ortaklõk yönetiminin kanun ve
esas sözleşme hükümlerine uygunluğunu gözetleyerek denetlemek de yer almaktadõr.32 Üç ya
da beş kişiden oluşan denetçiler ortak ya da ortak olmayan kişiler arasõndan seçilebilir.
Denetçilerin en az üç yõl görev yaptõğõ İtalyan sisteminde, denetçilerin denetim kurulu
toplantõlarõna ve yönetim kurulu toplantõlarõna katõlmasõ zorunludur.

30

İBK 727a maddesinde Avrupa Birliği’nin 4. ve 8. direktiflerinde öngörülen mali denetimin ancak yetkili
muhasebe uzmanlarõ tarafõndan yapõlabileceği esasõ yumuşatõlarak benimsenmiştir. Ayrõntõlõ bilgi için Yaşar
Karayalçõn, Avrupa Topluluğu Muhasebe Hukuku, BATİDER C.XV, S.4. 1990.
31
Bilanço toplamõ 20 milyon İsviçre Frankõnõ, cirosu 40 milyon İsviçre Frankõnõ, iki mali yõl içinde çalõşanlarõnõn
sayõsõ yõlda ortalama 200 kişiyi aşan şirketler.
32
Atasoy’a göre (1984:47); İtalyan kanun koyucusu, saf anlamda bir muhasebe denetiminin ortaklõk
menfaatlerinin korunmasõ bakõmõndan yeterli bir güvence sağlamayacağõnõ, etkili bir korumanõn ancak yönetim
üzerinde gerçek anlamda bir gözetim kurulmasõ ile sağlanabileceğinin anlamõş ve sonuç olarak hesaplarõn
denetimi ve yönetimin denetimi görevlerinin yerine getirilmesini tek bir denetim organõnõn bünyesinde
toplamõştõr.

Ayrõca, İtalyan hukukunda özellikle anonim ortaklõğõn bilançosunun düzenlenmesi
aşamasõnda denetçilere önemli görevler verilmiş ve bu görevlerin yerine getirilme usulleri
belirlenmiştir. Buna göre, yönetim kurulunun hesap dönemi sonunda hazõrladõğõ bilanço ve
karar zarar hesabõ, yönetim kurulu raporu ile birlikte genel kurul toplantõ tarihinden en az
otuz gün önce denetçilere sunulmaktadõr. Denetçiler bilançonun hazõrlanmasõ sõrasõnda
açõklõk ve doğruluk ilkelerine, değerleme kurallarõna ve diğer yasal hükümlere uyulup
uyulmadõğõnõ inceleyerek ortaklõk muhasebesinin tutulmasõ ve bilanço ve kar zarar hesabõna
ilişkin görüşlerini ve önerilerini içerecek şekilde hazõrladõğõ raporunu incelenmek üzere genel
kurula sunar.
Yukarõda açõklanan sistemlerin temel özellikleri kõsaca özetlenmeye çalõşõlacak olursa;
Fransõz ve İsviçre sistemlerinde denetim esas olarak hesaplarõn incelenmesini konu alõr.
Alman POK’daki ve 1966 tarihli kanun ile seçimlik olarak öngörülen Fransõz uygulamasõnda
gözetim kurulu ortaklõk yönetimini denetlemektedir. Bu sistemlerde ayrõca hesap uzmanlarõ
tam anlamõyla hesapsal bir inceleme ve denetleme yaparlar. İtalyan sisteminde denetim
kuruluna yönetimi denetleme, yeni İsviçre sisteminde ise mali denetim organõna çalõşmalarõ
sõrasõnda yönetimin esas sözleşme ve kanuna aykõrõ işlemlerinin tespit edilmesi görevi de
verilmiştir. (Poroy (Tekinalp/Çamoğlu).1997:331)) .

3.2. Amerikan Hukuku Uygulama ve Düzenlemeleri
3.2.1. Genel Olarak:
Amerikan hukukunda anonim ortaklõklarda yasal bir denetleme organõnõn
oluşturulmasõna gerek görülmemiştir (İmregün.1993:368). Bununla birlikte uygulamada
anonim ortaklõklarõn yönetim kurulunun bir alt komitesi olarak çalõşan ve genellikle şirket
yöneticileri dõşõndaki kişilerden oluşan denetim kurulunun görev ve yetkilerini yerine getiren
denetim komiteleri (audit committees) oluşturulmuştur.33 Bu komiteler iç kontrol sisteminin
etkinliğini, finansal raporlamanõn güvenilirliğini, faaliyetlerin mevzuata ve kurumsal yönetim
ilkelerine uygunluğunu gözetmek sorumluluklarõnõ yönetim kurulu adõna yüklenmişlerdir
(Pricewaterhousecoopers.1999:13).
1967 yõlõnda AICPA halka açõk şirketlerde, bağõmsõz denetçilerin, şirketlerin mali
tablolarõ hakkõnda ortaya çõkan ve yönetim kademesinde tam olarak çözülemeyen önemli
sorunlarõ iletebilecekleri denetim komiteleri oluşturmalarõ tavsiyesinde bulunana kadar
1940’larda ortaya çõkan denetim komitelerinin işlevleri tanõmlanmamõş ve pek destek
görememiştir. 1970’lerde ortaya çõkan yolsuzluk skandallarõ ile birlikte menkul kõymetlere
yatõrõm yapan halk mali tablolarõn güvenilirliğinin artõrõlmasõ için işletmelerdeki kurumsal
sorumluluklarõn açõkça tanõmlanmasõnõ ve faaliyetlerin tanõmlanan sorumluklara uygun
olarak gerçekleştirilmesini talep etmiştir. Bu taleplere yanõt olarak Securities and Exchange
Commission (SEC), 1972 yõlõnda yayõnlamõş olduğu bir tebliğ ile halka açõk şirketlerin mali
tablolarõnõ dikkate alarak yatõrõm yapan yatõrõmcõlara daha büyük ölçülerde koruma
33

1940’da meydana gelen “McKesson&Robbins. Inc” olayõnda, şirketin duran varlõklarõnõn ve alacaklarõn, aktif
toplamõna oranla hayli yüksek gösterildiğini gören SEC, bağõmsõz denetçilerin yönetimden tamamen
bağõmsõzlõğõnõn sağlanmasõ için yönetim kurulunun dõşarõdan gelen üyelerinin gösterdiği adaylar arasõndan genel
kurul tarafõndan seçilmesi tavsiyesinde bulunmuş, New York Borsasõ da konuya ilişkin olarak aynõ yönde,
bağõmsõz denetçilerin şirketin yöneticileri olmayan kişilerden oluşan yönetim kurulunun özel bir alt komitesi
tarafõndan seçilmesini tavsiye etmiştir. Bununla birlikte General Motors gibi pek çok şirket söz konusu olaydan
sonra denetim komitelerini kurmuşlardõr (Braiotta.1999:349).

sağlanmasõ için halka açõk şirketlerde bağõmsõz yöneticilerden oluşan denetim komiteleri
kurmalarõnõ desteklediğini beyan etmiş, 1974 yõlõnda ise denetim komitesine sahip olup
olmadõklarõ ve bunlarõn bağõmsõz yöneticilerden oluşup oluşmadõğõ hakkõnda açõklama
yapmalarõnõ talep etmiştir.34 1977 yõlõnda New York Stock Exchange (NYSE) ve takip eden
yõllarda American Stock Exchange (AMEX) ile ulusal piyasa sistemi için National
Association of Securities Dealers (NASD), halka açõk şirketlerin bağõmsõz yöneticilerden
oluşan denetim komitelerinin bulunmasõnõ borsa kotuna alõnma şartlarõ arasõnda saymõştõr35.
Ayrõca çeşitli mahkeme kararlarõnda hatalõ ve hileli mali tablo düzenleyen şirketlerin denetim
komitesi oluşturmalarõ ve çalõştõrmalarõ zorunluluğu getirilmiştir (Braiotta.1999: 349-356).
Yukarõda sayõlanlara ek olarak, National Commission On Fraudulent Financial
Reporting’in (NCFFR) 1987 yõlõnda yayõnladõğõ raporda “tüm halka açõk şirketlerin yönetim
kurullarõnõn, SEC tarafõndan yapõlan düzenlemeler gereğince yalnõzca bağõmsõz üyelerden
oluşacak olan denetim komiteleri kurmak zorunda” olduklarõ belirtilmiştir. Komisyon ayrõca
raporunda denetim komitelerinin finansal raporlama sürecinin, iç kontrolün ve şirket
yönetimi ile çalõşanlarõnõn yasal ve ahlaki kurallara uyumunun gözetimindeki rolüne dikkat
çekmiştir. Önceki bölümlerde ifade edildiği üzere ABD’de şirketlerin iç kontrol sistemlerini
geliştirmelerini öngören yasal düzenlemeler sonucunda denetim komiteleri, şirketlerin
denetim, iç kontrol sistemleri ve finansal raporlama alanlarõnda gözetim görevi gören ve
yönetim kurulunu bağõmsõz denetçiler, iç denetçiler ve finansal yöneticilerle mali raporlama
konusunda etkin işbirliği yapmaya yönelten bağõmsõz gözetim gruplarõ haline gelmişlerdir
(Braiotta.1999:20,27,330).36 1980 ve 1990’larda denetim komitesi kavramõ kurumsal yönetim
ve sorumluluğun bütünleyici parçasõ olmayõ sürdürmüştür. Denetim komiteleri yatõrõmcõlarõn
denetime ve finansal raporlama süreçlerinin iyi işlediğine olan inançlarõnõ artõrmõştõr.
Denetim komitelerine ilişkin son gelişme ise Denetim Komitelerinin Etkinliğini
Artõrmak üzerine NYSE ve NASD sponsorluğunda kurulan Blue Ribbon Committee’nin
1999 Şubat ayõ içerisinde yayõnlamõş olduğu rapordur. Blue Ribbon Committee yayõnlamõş
olduğu raporla SEC, NYSE ve NASD’ye denetim komitelerinin etkin ve bağõmsõz olarak
çalõşabilmeleri için sahip olmalarõ gereken şartlara ilişkin on adet tavsiyede bulunmuştur.
SEC yayõnlanan tavsiyeler kapsamõnda yeni düzenlemeleri 31.01.2000 tarihinden itibaren
uygulamaya koymuştur (http://www.sec.gov./rules/final/34-42266.htm). Blue Ribbon
Committee’nin tavsiyeleri Ek:5’te yer almaktadõr.

3.2.2. Denetim Komitesinin Üyeleri ve Büyüklüğü
Denetim komitelerinin üyeleri, yönetim kurulu tarafõndan belirlenir. Bu nedenle
denetim komitesinin mali tablolarõn, hissedarlarõn ve diğer mali tablo kullanõcõlarõnõn
yararõna olarak, şirketin durumunu tam ve doğru olarak yansõtacak şekilde hazõrlanmasõna
34

Mart 1972 tarihli Accounting Series Release No.123 ve 20.12.1974 tarihli Accounting Series Release No.165
Ayrõca Avustralya, Kanada, Fransa, Hong Kong, Hindistan, İsrail, Malezya, Hollanda, Yeni Zellanda,
Singapur, Tayland ve İngiltere’de kurumsal yönetim konusunda oluşturulan komisyonlar ve çeşitli yasal
düzenlemeler halka açõk şirketlerin denetim komitesi kurmalarõnõ tavsiye etmekte ya da zorunlu kõlmaktadõr.
Örneğin, İngiltere’de Kurumsal Yönetimin Finansal Boyutlarõ üzerine kurulan Cadbury Komisyonu 1992’de
yayõnlamõş olduğu “En İyi Uygulama Kurallarõ”nda borsalarda işlem gören şirketlerin çoğunluğu bağõmsõz
yöneticilerden oluşan en az üç üyeli denetim komiteleri kurmalarõnõ, bağõmõsz denetçinin ve varsa iç denetçinin
komite toplantõlarõna katõlmasõnõ ve komitenin en az yõlda bir defa denetçilerle toplanarak çözülmeyen herhangi
bir konu olup olmadõğõnõ görüşmesini öngörmüştür.
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nezaret etme görevi sõrasõnda zaman zaman yönetime ve yönetim kuruluyla fikir ayrõlõğõna
düşmesi mümkündür. Üyelerin yönetimden bağõmsõz olabilmesi ve görevlerini tam olarak
yerine getirebilmeleri için AICPA’nõn da ifade ettiği gibi, “Denetim komitesi işletmenin
çalõşanõ olmayan yöneticilerden oluşan bir kurul olarak örgütlenmelidir”. Bağõmsõz
yöneticiler işletmenin yönetimine doğrudan katõlmayan kişilerdir37. NYSE’in öngördüğü
düzenlemeye göre şirketin ortaklarõ, şirketin ya da iştiraklerinin yöneticileri ya da çalõşanlarõn
denetim komitesi üyesi olamazlar. Şirketin ya da iştiraklerinin eski bir yöneticisi ya da şirket
ile ticari, endüstriyel, bankacõlõk ya da yüklenicilik ilişkisi olan bir işletmenin halen ya da
geçmişte ortağõ, yöneticisi ya da çalõşanõ olan kişilerin üyeliğe seçilebilmeleri ancak yönetim
kurulunun bu kişinin bağõmsõz davranabileceği ve komiteye fiilen katkõsõ olacağõ kanõsõna
varmasõ halinde mümkündür. .Bununla birlikte komite üyelerinin çoğunluğunun şirketin eski
çalõşanlarõndan olmamasõ gereklidir. Denetim komitesi üyesi olmayacak bir kişiyi temsil
eden ya da yakõn akrabasõ olan bir yöneticide de üyeliğe seçilebilme şartlarõ aranacaktõr
(Braiotta.1999:8).
Görüldüğü üzere, yapõlan yasal ve idari düzenlemelerde, denetim komitesi üyelerinin
öncelikle şirket yönetiminden “bağõmsõz” olmalarõ gerektiği üzerinde durulmuştur. Blue
Ribbon Committee ise denetim komitelerinin mali tablo analizi yapabilen ya da kõsa sürede
öğrenebilecek yetenekte en az 3 üyeden oluşmasõnõ ve en azõndan birinin muhasebe ya da
finans alanõnda mesleki geçmişe sahip olmasõnõ tavsiye etmiştir. Mali alanda deneyimi olan
ve mali alanlar dõşõnda eğitim almõş kişilerin bir arada olabileceği denetim komitesi
üyelerinin ek olarak; a) Şirketin faaliyet gösterdiği sektör ve bu sektörü etkileyen sosyal,
ekonomik, politik ve hukuki güçler hakkõnda genel bir bilgi seviyesine b) İşletmenin tarihi,
organizasyonu ve faaliyet politikalarõ hakkõnda bilgiye c) Planlama ve kontrol konularõnda
temel bilgiye d) İşletmenin finansal riskleri ve muhasebesi hakkõnda doğru soru sorma ve
cevaplarõ akõllõca değerlendirebilme yeteneğine sahip olmalarõ gereklidir.

3.2.3. Denetim Komitelerinin Görevleri
Şirketi ayakta tutmak ve kar beklentilerini karşõlama çabalarõ yöneticiler üzerinde
büyük baskõlar yaratmaktadõr. Mali tablolarõnda çeşitli hileli işlemler yapan şirketlerin
çoğunun net zararda olduğu ya da net zarar etmenin eşiğinde bulunduğu göz önüne
alõndõğõnda, yönetim kurulunun, denetim komitelerinin ve hem iç hem de dõş denetçilerin bu
finansal baskõlarõ ve özellikle bozulma sinyalleri veren mali yapõyõ düzenli olarak
izleyebilecekleri sistemleri ya da usulleri oluşturmalarõ gereklidir 38 (COSO Raporu, 1999,
32). Amerikan Barolar Birliğinin Şirketler Hukuku Komitesi denetim komitelerinin
görevlerini şu şekilde sõralamaktadõrlar:
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ABD’de NYSE’e kayõtlõ 100 şirket üzerinde yapõlan bir incelemede, söz konusu şirketlerin denetim
komitelerinde görev yapan 418 üyenin yaklaşõk 1/3’ünün bağõmsõzlõklarõnõ potansiyel olarak etkileyebilecek
şekilde şirketle yöneticilik bağõ, şirketin avukatõ, danõşmanõ ya da emekli çalõşanõ gibi ilişkileri bulunduğu
anlaşõlmõştõr. Ayrõca yapõlan bir başka incelemeye konu olan şirketlerin denetim komitelerinin %90’õnõn 3 ile 5
üye arasõnda oluştuğu, bu sayõnõn finans sektöründeki şirketlerde ortalama 4.5, üretim şirketlerinde 4 olduğu
anlaşõlmõştõr (Braiotta.1999: 9,11).
38
ABD’de 327 chief executive officier (CEO) arasõnda yapõlan bir anket sonuçlarõna göre, CEO’lar dikkatlerinin
öncelikle finansal sonuçlara, sonra şirket değerinin yükseltilmesine ve yönetim liderliğine odaklanmasõ
gerektiğini belirtmişlerdir. %83’ü finansal sonuçlarõn zamanlarõnõn en büyük bölümünü aldõğõnõ, %83’ü ise en
önemli hususun hisse değerlerinin maksimize edilmesi olduğunu ifade etmişlerdir. (Braiotta.1999:3)

a) Şirkete bağõmsõz denetçi adaylarõnõ tavsiye etmek, dõş denetçinin ücretini,
sözleşme şartlarõnõ ve bağõmsõzlõğõnõ gözden geçirmek ve gerektiğinde görevlerini sona
erdirmek,
b) Seçilen bağõmsõz denetçi veya bağõmsõz denetim şirketi ile birlikte denetim
planõnõ oluşturmak,
c) Bağõmsõz denetçilerle birlikte denetim raporlarõnõ incelemek,
d) Bağõmsõz denetçilerle ve gerekirse iç denetçilerle mümkünse yöneticilerin
bulunmadõğõ bir ortamda bir araya gelerek iç kontrollerin yeterliğini görüşmek,
e) İç denetim birimi yöneticisinin atanmasõnõ ve görevden alõnmasõnõ gözden
geçirmek,
f) Düzenli olarak kendi içinde toplantõlar yaparak ve yönetim kurulu, finansal
yöneticiler, bağõmsõz denetçiler ve varsa iç denetçiler arasõnda bir iletişim köprüsü
kurulmasõnõ sağlamak,
g) Bağõmsõz denetim sonuçlarõnõ ve varsa görüş bölümündeki yorumlarõ inceleyerek,
bağõmsõz denetçinin yönetime yapmõş olduğu tavsiyelerin yerine getirilip getirilmediğini
gözden geçirmek, iç denetimin sunmuş olduğu raporlarõ ve yönetimin bu raporlara
cevaplarõnõ incelemek,
h) Şirketin yõllõk mali tablolarõnõ gözden geçirerek tamamlanmõş olup olmadõklarõnõ
ve kendilerine iletilen bilgilere uygun olup olmadõklarõnõ belirlemek39, mali tablolarõn
hazõrlanmasõ sõrasõnda ortaya çõkan önemli görüş ayrõlõklarõnõ, muhasebeye ve raporlamaya
ilişkin düzenleme değişiklikleri de dahil olmak üzere önemli hususlarõ gözden geçirmek40,
i) Hukuka uygunluk, ahlak kurallarõ, çõkar çatõşmalarõ ve kötü yönetim ile hileli
işlemler konularõndaki soruşturmalara ilişkin şirket politikalarõnõ gözden geçirmek,
j) İç ya da bağõmsõz denetim aracõlõğõyla kurumsal yönetim politikalarõnõn
uygunluğunu gözden geçirmek,
k) Özel soruşturmalar yapmak ya da bu soruşturmalarõn yapõlmasõna nezaret etmek,
l) Yönetim giderlerini gözden geçirmek,
m) Hassas ödemelere ilişkin politikalarõ gözden geçirmek,
n) İşletme ve yönetim kurulu üyeleri arasõndaki geçmişte kalan ya da ileride
gerçekleşmesi beklenen işlemleri incelemek,
o) Finansal yönetimin performansõnõ değerlendirmek,
p) İşletmenin ücret ve diğer haklara ilişkin politikalarõnõ incelemek,
olarak özetlenebilir (Braiotta.1999:6).41
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Yõllõk mali tablolarõn gözden geçirilmesi sõrasõnda dnetim komitesinin yönetime ya da bağõmõsz denetçiye
yönelteceği soru örnekleri Ek:6’da yer almaktadõr.
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SEC’nin kayõtlõ şirketlerin yõllõk olarak düzenlemelerini öngördüğü 10-K raporunda, şirketin muhasebe ve mali
tablolar konusunda yönetim ve bağõmõsz denetçi arasõndaki anlaşmazlõklarõ açõklanmasõ öngörülmüştür.
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Denetim komitesinin görevlerine ilişkin uygulamadan bir örnek Bristol Myers Squibb şirketinin 1998 yõlõna ait
genel kurul ve vekalet toplama davetinden verilebilir. Buna göre; Denetim komitesinin görevleri; a) Şirketin yõl
sonu mali tablolarõnõ denetleyecek bağõmsõz denetim firmasõnõ tavsiye etmek b) Bağõmsõz denetçiler ve iç denetçi
ile birlikte denetimin kapsamõna ilişkin olarak, teklif edilen denetim programõnõ, geçmiş yõl denetimlerini,
şirketin iç denetim programõnõ, tamamlanan iç denetimleri ve diğer hususlarõ görüşmek c)Yõl sonu mali
tablolarõnõn denetimi sõrasõnda tespit edilen önemli hususlarõ bağõmsõz denetçi ve iç denetçi ile birlikte gözden
geçirmek d)Bağõmsõz denetçinin şirketin iç kontol standartlarõna ve muhasebe usullerine ilişkin olarak yapmõş
olduğu tavsiyeleri iç denetçi ile birlikte incelemek e)İç denetim bölümü müdürü ya da temsilcileri düzenli olarak
toplanarak raporlarõnõ incelemek f) Her mali yõlda en az bir defa yönetim kuruluna faaliyetleri hakkõnda rapor
sunmaktõr (Braiotta.1999:8).

Yukarõdaki görev tanõmlarõna ek olarak Hileli Mali Tablolama Üzerine Ulusal
Komisyon (COSO.1992), denetim komitelerinin ara dönem mali tablo süreçlerine nezaret
etmelerini ve iç denetçilerin mali tablo raporlama süreçlerine bağõmsõz denetçi ile
koordinasyon içerisinde yeteri kadar katõlõp katõlmadõğõndan emin olmalarõ gerektiğini,
yönetim kurulunun bağõmsõz denetçinin bağõmsõzlõğõna etken olan hususlara ilişkin
değerlendirmesini gözden geçirmesini ve denetim komitesi ile yönetim kurulunun bağõmsõz
denetçiye bağõmsõzlõğõnõ koruyabilmesinde yardõmcõ olmalarõnõ, SEC’nin talep ettiği üzere
halka açõk şirketlerin yõllõk raporlarõnda denetim komiteleri başkanlarõnõn denetim
komitesinin yõl içindeki faaliyetleri hakkõnda pay sahiplerine açõklama yapan bir mektup
yayõnlamasõnõ, yönetimin muhasebe ile ilgili bir konuda ikinci bir görüşe ihtiyaç duyduğunda
denetim komitesinin tavsiyede bulunmasõnõ öngörmüştür (COSO.1992:35-47).
Yönetim kurulunun komitenin yetki ve sorumluluklarõ hakkõnda açõk bir tanõm
oluşturmasõ gereklidir. Zetsman’a göre (1989:52) denetim komiteleri şirketlere en iyi hizmeti
ancak “görevlerinin somut olarak belirlenmiş, şirketin her türlü finansal bilgilerine tam olarak
ulaşabilen bağõmsõz bir grup olmasõ” halinde verebileceklerdir. Etkin bir denetim komitesinin
var olabilmesi için en başta gelen şart komite üyelerinin yönetimden bağõmsõz hareket
edebilecek niteliklere sahip olmalarõdõr. Ayrõca denetim komitelerinin görev ve
sorumluluklarõnõ, yönetim kurulunun onayõndan geçecek yazõlõ bir yönetmelik ile
belirlenmesi, söz konusu yönetmeliğin düzenli olarak gözden geçirilmesi ve gerekirse
değiştirilmesi, üyelerin finans ve muhasebe alanõnda eğitim almõş olmasõ, sõk aralõklarla daha
önceden belirlenmiş ve üyelere bildirilmiş gündemlerle düzenli olarak toplantõ yapmasõ,
toplantõlarõna iç denetçiler ile bağõmsõz denetçinin ve şirketin idari ve mali işler yetkililerinin
de katõlmasõ, komiteye seçilen yeni üyelerin şirketin mali yapõsõ, finansal raporlama ve
faaliyetleri hakkõnda eğitilmesi ve denetim komitelerinin görevlerini yerine getirmeye
yetecek kaynağa ve yetkiye sahip olmalarõ gereklidir. İç Denetçiler Enstitüsü Araştõrma
Vakfõ’nõn 1993 yõlõnda yayõnlamõş olduğu rapora göre42 denetim komitelerinin etkin hale
gelmelerinde en önemli husus komite üyelerinin sorumluluklarõnõ tam olarak anlamalarõnõ ve
bunlarõ etkin bir şekilde yerine getirmelerini sağlayacak geçmişe ve eğitime sahip olmalarõ
gereğidir (COSO, 1999, 41). Blue Ribbon Committee de aynõ yönde denetim komitesinin
yazõlõ bir yönetmeliği bulunmasõnõ ve yõl sonu mali tablolarõnda bu yönetmelikte öngörülen
görevlerini ne ölçüde yerine getirdiğine ilişkin ortaklara açõklama yapmasõnõ tavsiye etmiştir
(Ek: 6’da örnek bir yönetmelik yer almaktadõr).

3.2.4. Denetim Komitelerinin Temel İşlevleri:
Bir önceki bölümde yerine getirdikleri görevler ayrõntõlõ biçimde sayõlan denetim
komitelerinin bu görevler aracõlõğõyla üstlendikleri işlevler planlama işlevi, izleme işlevi ve
raporlama işlevidir.
1- Planlama işlevi: Denetim komitesinin, işletmenin finansal muhasebe ve denetim
süreçlerini izlemek ve nezaret etmek temel amaçlarõna ulaşabilmesi için bunlara uygun bir
yönetim planõ oluşturmasõ gereklidir. Bu planõn, finansal sonuçlarõn ve usullerin düzenli
olarak kontrol edilmesini ve çalõşanlarõn hukuka uygun eylem ve işlemlerde bulunmasõnõ
teşvik edici nitelikte olmasõ gereklidir. Bu nedenlerle, denetim komitesinin faaliyet planõnõn
işletme nezdinde yapõlan tüm denetim faaliyetlerinin amaçlarõnõ ve hedeflerini ve bunlara
ayrõlan kaynaklarõ, iç ve dõş denetim planlarõnõn konsolide edilmesini ve yõllõk kurumsal
denetim planõnõn gözden geçirilmesini kapsamasõ gereklidir.
42
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2- İzleme işlevi: Denetim komitesinin muhasebe ve denetim faaliyetlerinin günlük
işleyişine fiilen katõlamayacağõ dikkate alõndõğõnda komitenin denetim ve muhasebe
yetkililerinden bilgi alarak iç denetim işlevi, iç kontrol sistemi, finansal raporlama ve
açõklamalar, işletme içi çõkar çatõşmalarõ, hileli ve gayrõ ahlaki işlemlerin denetimi, bilişim
teknolojileri sistemleri, işletmenin çalõşanlarõna verdiği ikramiye ve yardõmlar gibi konularõ
yakõndan izlemesi gereklidir.
İşletme yönetiminden bağõmsõz bir denetim komitesinin iç denetimin birimini ve
çalõşanlarõnõ izlemesinde pek çok yarar vardõr. Öncelikle, iç denetim çalõşanlarõnõn
bağõmsõzlõğõ güçlenir, iç denetimin organizasyonel yapõsõnõn ve kapsamõnõn gözden
geçirilmesi dõş denetim harcamalarõnõ azaltõr ve etkili bir iç denetim komitesinin görevlerini
yerine getirmesinde destek olur. Denetim komitesinin iç denetim işlevini etkin bir biçimde
izleyebilmesi için a) İç denetim biriminin amaçlarõnõ, planlarõnõ politikalarõnõ ve
organizasyonunu b) Denetim personelinin kalitesi ve eğitimi ile dõşarõdan hizmet
sağlayanlarõn kullanõmõnõ gözden geçirmelidir (Braiotta.1999: 214).
3- Raporlama işlevi: Denetim komitesinin genel müdür yerine doğrudan yönetim
kuruluna rapor vermesi gerekir. Denetim komitesi raporunda yönetim kurulunun dikkatinin
finansal muhasebe politikalarõ ve ilgili sektör muhasebe uygulamalarõ, iç ve dõş denetçilerin
raporlarõ, hukuk danõşmanõnõn önemli uyuşmazlõklar ve davalara ilişkin verdiği raporlar,
işletmenin finansal ilişkilerini gözden geçiren özel inceleme raporlarõ vb. konulara
yöneltilmesini sağlayan bilgiler verilmedir (Braiotta.1999:16).

IV. TÜRK TİCARET KANUNU’NDA YER ALAN DÜZENLEMELER
4.1. Genel Olarak:
TTK sistemi açõsõndan iç denetim geniş anlamda denetleme ve dar anlamda denetleme
olarak ikiye ayrõlabilir. Geniş anlamda denetleme kapsamõnda, ortaklarõn şirketin ticari
defterleri ile yazõşmalarõnõ inceleme hakkõ (TTK md. 363), azõnlõğõn şirketin yönetici ve
denetçileri dava etmesini isteme hakkõ (TTK md. 341), yönetim kurulunun işlerin gidişi
hakkõnda çalõşanlardan bilgi isteme hakkõ (TTK md. 328), genel kurulun yönetim kurulunu
ve denetim kurulunu ibra etmeme hakkõ (TTK md. 341, 369, 380) ve alacaklõlarõn şirket
hesabõna sorumluluk davasõ açma hakkõ (TTK md 309) gibi ortaklõğõn iş ve işlemleri
hakkõnda doğrudan ya da dolaylõ olarak bilgi almalarõnõ sağlayan çeşitli haklar yer
almaktadõr. Dar anlamda denetleme ise sõrf bu gaye ile görevlendirilmiş ve yetki verilmiş
organ
veya
kuruluşlar
tarafõndan
yapõlan
denetlemedir
((Poroy
(Tekinalp/Çamoğlu).1997:330; Domaniç.1988:727-730) .
TTK’nõn “Murakõplar” başlõklõ 3. bölümünde anonim ortaklõklarõn iç denetimine ilişkin
düzenlemeler yapõlmõştõr. Türk Ticaret Kanunu’nun 347’nci maddesine göre anonim
ortaklõklarda genel kurul ve yönetim kurulu yanõnda bulunmasõ gereken zorunlu organlardan
biri de denetim kuruludur. Anonim ortaklõkta iç denetim, bir kişi bulunmasõ halinde “denetçi”
birden fazla kişi bulunmasõ halinde “denetim kurulu” olarak adlandõrõlan organ tarafõndan
yapõlõr. TTK’nõn 347 ile 359’uncu maddeleri arasõnda anonim şirketlerde denetçilerin seçimi,

görevleri, sorumluluklarõ ve görevlerinin sona ermesine ilişkin düzenlemeler yapõlmõştõr. Söz
konusu düzenlemeler aşağõda kõsaca özetlenmeye çalõşõlacaktõr;

4.2. Denetçilerin Seçimi, Görev Süreleri ve Nitelikleri
a- Seçim: TTK’nõn 347’nci maddesi düzenlemesi uyarõnca, anonim ortaklõkta görev
yapacak denetçileri seçme yetkisi genel kurula aittir43. Şirket’in zorunlu organlarõ arasõnda
bulunmasõ nedeniyle ani usulde kurulan ortaklõklarda yapõlacak olan ilk genel kurula kadar
görev yapacak denetçi ya da denetçiler kurucu ortaklar tarafõndan belirlenip, ortaklõk esas
sözleşmesinde ilan edilirler. Tedrici usulde kurulup hisse senetlerini halka arz eden
ortaklõklarda ise TTK’nõn 292’nci maddesi gereğince denetçilerin esas sözleşme ile
belirlenmesi mümkün olmayõp kuruluş genel kurulunca seçilirler.
b- Görev süresi: Ortaklõğõn kuruluşu sõrasõnda seçilen denetçilerin görev sürelerinin 1
yõl olabileceği hüküm altõna alõnmõştõr. Olağan dönemlerde seçilecek denetçilerin görev
süreleri ise en çok üç yõl olabilir. Denetleme organõ yasal olarak varlõğõ zorunlu ve devamlõ
olarak görev yapan bir ortaklõk organõdõr44. Denetçilerin aralõksõz olarak bütün hesap yõlõnda
görevlerini sürdürmeleri gerekmektedir (Atasoy.1984:82).
c- Denetçi sayõsõ: Bir anonim ortaklõkta en az bir en çok beş denetçi görev yapar.
Ortaklõk esas sözleşmesinde birden fazla denetçinin öngörülmesi halinde TTK’nõn 347’nci
maddesi bunlarõn kurul oluşturmalarõnõ öngörmüştür. Kurullarõn çoğunlukla karar alacaklarõ
ve birlikte hareket edecekleri kuralõ gereğince denetçilerin tek başlarõna inceleme ya da işlem
yapõp yapamayacaklarõ konusunda tereddüt oluşmuşsa da Yargõtay’õn vermiş olduğu bir
kararda denetçilerin tek başlarõna işlem yapabilecekleri kabul edilmiştir45.
d-Seçilme ehliyeti: Özellikle büyük ve halka açõk anonim ortaklõklarda denetçilerin
belirli
bir
ehliyet
derecesine
sahip
olmalarõ
gereklidir
(Poroy
(Tekinalp/Çamoğlu).1997:334)46 TTK düzenlemelerinde denetçi olarak görev yapacak
kişilerde belirli alanlarda lisans eğitimi görmüş olmak, muhasebe, finans, hukuk vb. alanlarda
mesleki deneyime sahip olmak ya da anonim ortaklõk ile arasõnda herhangi bir ticari ya da
idari ilişkinin olmamasõ gibi özel şartlar aranmamõştõr47. Aksine, anonim ortaklõğõn yönetim
kurulunda görev yapan kişilerin ibra edilmeleri halinde denetçi olabilmelerine imkan
tanõnmõştõr.
Anonim ortaklõkta denetçi olarak görev yapacak kişilerde bulunmasõ gereken tek şart,
görev yapan bir denetçi varsa onun, birden fazla denetçi varsa yarõsõndan bir fazlasõnõn
43

TTK’nõn 351’inci maddesi uyarõnca birden fazla denetçinin görev yaptõğõ ortaklõklarda bir denetçinin görevi
sona ererse diğer denetçiler, denetçi bir kişi ise şirket merkezinin bulunduğu yer ticaret mahkemesi, ilk genel
kurul toplantõsõna kadar görev yapmak üzere bir denetçi seçer.
44
Denetçilerin ortaklõğõn zorunlu organlarõ arasõnda sayõlmõş olmasõ nedeniyle eksikliği TTK’nõn 435’inci
maddesi uyarõnca ortaklõğõn feshine neden olabilir.
45
11. HD. 13.03.1981 tarih ve 1202/1107 sayõlõ kararõ (Eriş.1995:350)
46
TTK’de değişiklik yapõlmasõna ilişkin olarak hazõrlanan 1951 tarihli tasarõda denetçiler için öngörülen hesap
uzmanõ diplomasõna sahip ya da iktisat fakültesi, ticaret veya yüksek iktisat okulu mezunu olma ya da en az beş
yõl tacirlik, bir ticari işletmede müdürlük ya da muhasebecilik yapma şartlarõ belirtilen tarihte ülke şartlarõnõ
uygun
olmamasõ
nedeniyle
tasarõdan
çõkarõlmõştõr
(Ansay.1960:59;Poroy
(Tekinalp/Çamoğlu).1997:34;Atasoy.1984:88). Ayrõca, TTK 347’inci madde de değişiklik yapõlmasõnõ öngören
1988 tarihli tasarõda tüzel kişilerin de denetçi olabileceğive denetçilerin haiz olmalarõ gereken şartlarõn
belirlenmesi görevinin Ticaret Bakanlõğõ’na verilmesi önerilmiştir.
47
Sermaye Piyasasõ Kurulu’nun Seri:V No:46 sayõlõ Aracõlõk Faaliyetleri ve Aracõ Kuruluşlara İlişkin Esaslar
Hakkõnda Tebliğ’inin 36’ncõ maddesinde aracõ kurumlarõ teftiş birimlerine çalõşacak müfettişlerin iktisat, işletme
, maliye, kamu yönetimi, muhasebe ve hukuk konularõnda en az 4 yõllõk lisans eğitimi veren kurumlardan mezun
olmalarõ ve bunu yanõnda muhasebe, vergi, banka ve kambiyo, işletme analizi, organizasyonu, denetimi veya
hukuk konularõnda en az 3 yõllõk mesleki tecrübe şartlarõna sahip olmalarõ zorunlu kõlõnmõştõr.

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşõ olmasõ gerekliliğidir. Ülkemizin, yabancõ sermayenin
doğrudan ya da dolaylõ olarak daha büyük miktarda yatõrõm yapmasõ ve dõşa açõlma için
büyük çaba harcadõğõ dikkate alõndõğõnda söz konusu vatandaşlõk şartõnõn hiç bir anlam ve
yararõ olmadõğõ ifade edilmektedir (İmregün.1993:370). Bu şartõn öngörülmüş olmasõ, aynõ
zamanda denetçi olarak görev yapacak kişilerin gerçek kişi olmalarõnõ da zorunlu hale
getirmektedir48. Bu kapsamda mevcut düzenleme uyarõnca, bağõmsõz denetim şirketlerinin
denetçi olarak seçilmesi mümkün değildir.
Denetçiler için öngörülen tek seçilme engeli ise, yönetim kurulu üyelerinden birinin eşi
veya usul ya da füruundan biri olmak ya da yönetim kurulu üyelerinden biri ile üçüncü
dereceye kadar bu derece dahil olmak üzere kan ya da sõhri hõsõmlõğõ bulunmasõdõr. Yönetim
kurulu üyeleri ile belirtilen derece yakõnlõğõ olan kişilerin denetçi olarak seçilmesi mümkün
olmayõp, seçilen kişilerin sayõlan yakõnlõklarõnõ olduğunun anlaşõlmasõ üzerine görevlerinden
çekilmek zorundadõrlar. Bununla birlikte görev yapan denetçilerin anonim ortaklõğõn yönetim
kuruluna seçilmeleri ya da ortaklõğõn çalõşanõ sõfatõyla görev almalarõ mümkün değildir.
e- Görevin sona ermesi: TTK’nõn 350’nci maddesine göre genel kurul herhangi bir
zaman denetçileri görevden alabilir. Azil kararõnõn verilebilmesi için mevsuf bir çoğunluk
oranõ öngörülmemiş olup, genel kurulda adi çoğunluk yeterli olmaktadõr. Ayrõca ölüm,
çekilme ya da ortaya çõkan bir engel nedeniyle görev yapamayacak hale gelmek ve TTK’nõn
351’inci maddesinde öngörülen çeşitli suçlardan49 mahkum olmak da görevi sona
erdirmektedir.

4.3. Görevleri
Türk Ticaret Kanunu’nun öngördüğü sistemde yönetimin ve hesaplarõn denetlenmesi
görevi denetim kuruluna verilmiş olup ayrõca özel hesap denetçileri tarafõndan hesaplarõn
incelenmesi benimsenmemiştir. Bununla birlikte yapõlan düzenlemeler ile özellikle halka açõk
ortaklõklarõn hesaplarõnõn bağõmsõz denetime tabi tutulmasõ zorunlu hale getirilmiştir50.
TTK’nõn öngördüğü denetim sistemi ve denetçilerin görevleri İtalyan ve İsviçre hukuklarõ
uygulamasõ ve hükümlerinin bir karmasõ niteliğinde olup, denetim kuruluna ortaklõk
hesaplarõnõ incelemek hak ve görevi yanõnda yönetimin işlemlerini inceleme ve denetleme
görevi verilmiştir.51
Denetçilerin görevleri iki aşamada incelenebilir. İlki ortaklõğõn kuruluşundan sonra ve
ortaklõğõn işleyişi sõrasõnda;

48

Domaniç (1988:731) TTK’nõn 312. maddesinde tüzel kişilerin doğrudan doğruya yönetim kurulu üyesi
olamayacaklarõna ilişkin açõk düzenleme yapõlmõş olmasõna rağmen TTK’nõn 347. Maddesinde denetim kurulu
üyesi olamayacaklarõna ilişkin açõk bir düzenleme bulunmamasõ nedeniyle tüzel kişilerin de denetçi olarak
seçilebileceğini savunmaktadõr.
49
Sahtekarlõk, hõrsõzlõk, dolandõrõcõlõk, emniyeti suistimal suçlarõndan mahkum olmak ya da ağõr hapis cezasõ
almak.
50
3098 sayõlõ Bankalar Kanunu’na bağlõ olarak çõkarõlan “Devlet Bakanõ ve Başbakan Yardõmcõlõğõnõn Bağõmsõz
Denetim Kuruluşlarõna İlişkin Tebliği”i ile bankalarda dõş denetim düzenlenmiştir. 13.12.1987 tarih ve 16663
sayõlõ Resmi gazete’de yayõnlanan “Sermaye Piyasasõndaki Bağõmsõz Dõş Denetleme Hakkõnda Yönetmelik” ve
aynõ konuda çõkarõlan Tebliğler ile halka açõk şirketlerin bağõmsõz denetime tabi olmalarõna ilişkin düzenlemeler
yapõlmõştõr.
51
Ortaklõk yönetiminin denetlenmesini konu alan TTK’nõn 353. Maddesinin kaynağõ İtalyan Medeni
Kanunu’dur. Denetçilerin ortaklõğõn hesaplarõ, hal ve durumu ile yönetimin faaliyetleri hakkõnda rapor
vermelerini düzenleyen TTK’nõn 354. Maddesinin kaynağõ ise İsviçre Medeni Kanunu’dur (Atasoy.1984:83).

4.3.1. Kuruluş İşlemlerini Denetleme Görevi:
TTK’nõn 308’inci maddesi gereğince ilk yönetim kurulu ile denetçiler ortaklõğõn
kuruluşunda yolsuzluk olup olmadõğõnõ incelemekle görevlidirler. Söz konusu görev genel
olarak ortaklõk sözleşmesinin düzenlenmesinden ortaklõğõn tüzel kişilik kazanmasõ için
gerekli tescil ve ilanõn yapõlmasõna kadar geçen bütün işlemleri kapsar.52
Her ne kadar TTK’nõn yukarõda sayõlan hükümlerinde belirtilen hile, ihmal ya da
gerçeğe aykõrõlõk hallerinde kurucular ve gerçekleştirilen işlemlere iştirak edenler ile
TTK’nõn 308’inci maddesinde kuruluş işlemlerine ilişkin inceleme görevini ihmal eden
denetçilerin hukuki ve cezai sorumluluğu öngörülmüş olsa da, TTK sistemi gereğince ani
usulde kurulan ortaklõklarda ilk genel kurula kadar görev yapacak denetçileri seçme
yetkisinin kuruculara tanõnmõş olduğu ve denetçilerin bağõmsõz ve tarafsõz olarak hareket
etmelerini sağlayacak düzenlemelerin yapõlmadõğõ dikkate alõndõğõnda, göreve gelecek
denetçilerin söz konusu denetim görevini etkin bir biçimde yerine getirmelerinin mümkün
olmadõğõ düşünülmektedir.

4.3.2. Ortaklõğõn İşleyişi Sõrasõnda Denetleme Görevleri:
Denetçinin şirketin kuruluşunda tasfiye edilmesine kadar geçecek süre içerisinde
ortaklõğõn faaliyetlerine ilişkin icra edeceği görevleri ise ortaklõk yönetimini denetleme
görevi, ortaklõk hesaplarõnõ ve mali tablolarõnõ denetleme görevi ve yönetim hakkõna ilişkin
görevler olarak üç başlõk altõnda incelenmesi mümkündür. Söz konusu görevlerin ayrõntõlõ
açõklamalarõ Ek:7’de verilmiş olup, burada kõsaca tanõmlanmakla yetinilecektir.

1- Ortaklõk yönetimini denetleme görevi
TTK’nõn 353’üncü maddesinde denetçilerin genel olarak görevlerinin ortaklõğõn iş ve
işlemlerini denetlemek olduğu belirtilmiştir. Bu genel görev yanõnda aynõ maddede ve
izleyen maddelerde çeşitli özel görevler de yüklenmiştir. Bunlar Alman ve Fransõz
hukuklarõnda gözetim kurullarõna verilen yönetim kurulu üyelerinin kanun ve esas sözleşme
hükümlerine tamamõyla uymalarõna nezaret etmek olarak tanõmlanan yönetim kurulunu
gözetim görevi (TTK md.353.10), yönetim kurulu toplantõlarõna katõlma yetkisi, pay
sahiplerinin ortaklõk yöneticileri hakkõnda yapacaklarõ şikayetleri incelemek ve pay
sahiplerine bilgi vermek görevi ve ortaklõğõn yönetimine ilişkin iş ve işlemlerden hukuka
aykõrõ olanlarõ işlemlerden sorumlu olan kişilerin bir üst makamõna ve yönetim kuruluna ya
da önemli durumlarda genel kurula ihbar etmek görevleridir.

2- Ortaklõk hesaplarõnõ denetleme görevi:
Denetçilerin bu başlõk altõnda sayõlabilecek görevleri ise TTK 353’üncü maddesinin
2. bendi uyarõnca denetçilerin ortaklõk işlemlerinden bilgi edinmeleri ve gerekli kayõtlarõn
düzenli olarak tutulmasõnõ sağlamak amacõyla en azõndan altõ ayda bir defa şirket defterlerini
52

Yapõlacak denetim kapsamõnda özellikle ortaklõğõn kurulmasõ sõrasõnda düzenlenen ve kullanõlan tüm
belgelerin doğruluğunu inceleme (TTK md. 305), ortaklõk sermayesinin tamamen taahhüt edilip edilmediğini ve
karşõlõğõnõn ödenip ödenmediği incelemek (TTK md.306), ayõn nevinden konulan sermayenin değerlenmesinde
hile olup olmadõğõnõn incelemek (TTK md.307) yer almaktadõr.

ve defter kayõtlarõna esas teşkil eden her türlü kayõt ve belgeleri inceleme, ortaklõk kasasõnõ
(veznesini) denetleme, bütçe içerisinde yer alan hedeflerin ve programõn işletme
politikalarõna ve esas sözleşmesine uygunluğunu ve fiili uygulamada bütçe hedeflerine ne
ölçüde sadõk kalõndõğõnõ incelemek olarak tanõmlanabilecek bütçeyi denetlemek, yönetim
kurulu üyeleri ile işbirliği yaparak bilançonun düzenlenme şeklinin belirlenmesi, bilanço ile
bağlõ hesaplarõ denetlemek ve şirketin durumuna, düzenlenen bilançoya, yönetim kurulunun
kar dağõtõm teklifine ve diğer hususlara ilişkin görüşlerini içeren genel kurula sunulacak
denetleme raporu hazõrlamak görevleri bu kapsamdadõr.

3- Ortaklõğõn Yönetimine İlişkin Görevler
TTK’da denetçilere ağõlõklõ olarak ortaklõk hesaplarõnõn ve yönetimin denetlenmesine
ilişkin görevler verilmiştir. Buna ek olarak özellikle ortaklarõn yararõna olarak yönetim
kurulunun ihmal ettiği çeşitli görevlerin de denetçiler tarafõndan yerine getirilmesi
öngörülmüştür. Bu görevler kõsaca yönetim kurulunun hesap döneminin kapanõşõndan
itibaren 3 ay içerisinde genel kurulu toplantõya çağõrmamasõ halinde genel kurulu olağan
toplantõya davet etmek53; zaruri ve müstacel nedenlerin varlõğõ halinde54, azõnlõğõn55 talebi
üzerine ya da yapmõş olduklarõ şikayetlerin değerlendirilmesi sonucunda ve yönetim
kurulunun genel kurulu olağan ya da olağanüstü toplantõya davet etme görevini ihmal etmesi
halinde genel kurulu olağanüstü toplantõya davet etmek; pay sahiplerinin genel kurul
toplantõlarõna katõlmalarõna ilişkin esas sözleşmede öngörülen şartlarõn yerine getirilip
getirilmediğini incelemek ve genel kurulun yönetim kurulu üyeleri aleyhine dava açõlmasõna
karar vermesi halinde56 şirket adõna dava açmak görevleridir.

4.4. TTK Değişiklik Komisyonu’na Sunulan Madde Taslaklarõ
Bilindiği üzere “TTK Değişiklik Komisyonu” adõyla kurulan komisyonun yürütmekte
olduğu çalõşmalar halen devam etmektedir. Çalõşmalarõn güncelliği nedeniyle Komisyona
sunulan taslak metni üzerinde durulmasõnda yarar vardõr. Söz konusu hükümlerden
anlaşõldõğõ üzere Komisyona sunulan taslaktaki en büyük değişiklik, denetim kurulunun
kaldõrõlarak APOK düzenlemelerine paralel olarak hesap denetçilerinin getirilmesidir. Bu
düzenlemeye uygun olarak TTK’nõn 3. Bölümü “Denetleme” başlõğõ ile yeniden
düzenlenmiştir:
a) Hesap denetçisi seçimi: Değişik 349. ve 347. maddelere göre genel kurul
tarafõndan seçilen bağõmsõz denetim firmasõ ya da küçük anonim ortaklõklarda yeteri kadar
yeminli mali müşavir ortaklõğõn hesap denetçisi olarak görev yapar.
53

Denetçilerin davet yetkisini kurul olarak kullanmalarõ gerektiği ya da ferden kullanabilip kullanmayacaklarõ
hususndaki tartõşmlar için bkz. Atasoy.1983:154-157
54
Hangi hallerin zorunlu ve ivedi haller kapsamõna girdiği açõk olmamakla birlikte işin niteliği konu hakõnda
genel kuurlun karar vermesini ve ayrõca bu toplantõnõn derhal yapõlmasõnõ zorunlu kõlõlõyorsa bu kapsama
girebilir (Atasoy.1983:150)
55
TTK sisteminde, şirket sermayesinin en %10 değerinde paylara sahip kişilerin azõnlõğa tanõnan haklardan
yararlanacağõ öngörülmüşken, 2499 sayõlõ SPKn’nun 11. Maddesi’nde 4487 sayõlõ kanun ile yapõlan değişiklik
uyarõnca, halka açõk şirketlerde şirket ödenmiş sermayesinin %5’ ine sahip ortaklarõn azõnlõğa tanõnan haklardan
yararlanacağõ düzenlenmiştir.
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2499 sayõlõ SPKn’nun 11. Maddesi’nde 4487 sayõlõ kanun ile yapõlan değişiklik uyarõnca, kayõtlõ sermaye
sistemindeki ortaklõklarda, denetçilerin TTK’nõn 381.1 maddesinde sayõlan hallerde yönetim kurulu kararlarõ
aleyhine de dava açma haklarõ bulunmaktadõr.

b) Görevden alõnmasõ: Değişik 349. maddeye göre hesap denetçisinin seçiminden
itibaren 3 hafta içinde haklõ sebeplerin ve özellikle tarafsõzlõğõ bozan herhangi bir nedenin
ortaya çõkmasõ halinde yönetim kurulunun ya da azõnlõğõn şirket merkezinin bulunduğu
yerdeki mahkemeye açacaklarõ azil davasõ üzerine görevden alõnabilir. Aynõ şekilde hesap
denetçisi de haklõ sebeplerin varlõğõ halinde denetim sözleşmesini yazõlõ olarak bildirmek
şartõyla feshedebileceği öngörülmüştür. Bu maddenin lafzõndan da anlaşõlacağõ üzere ortaklõk
ile hesap denetçisi arasõndaki ilişki sözleşmeye dayanmasõ öngörülmüştür.
c) Seçilme engelleri: Değişik 350. madde’de 8 bent halinde bağõmsõz denetim şirketi
veya ortaklarõndan biri ya da “mesleği birlikte icra ettiği kişi” ile şirket arasõndaki bulunmasõ
muhtemel olan hangi ilişkilerin seçilme engeli oluşturacağõ ayrõntõlõ bir şekilde
düzenlenmiştir.
d) Görevleri: Anonim ortaklõğõn yõl sonu finansal tablolarõ ile raporlarõnõ ve envanter
de dahil olmak üzere tüm muhasebeyi denetlemektir. Değişik 348. ve 352. maddelerde
denetim kapsamõnda, söz konusu mali tablolarõn hazõrlanmasõ sõrasõnda kanun ve esas
sözleşme hükümlerine uyulup uyulmadõğõnõn, defterlerin usulüne uygun olarak tutulup
tutulmadõğõnõn, mali tablolar ile raporlarõn birbirine ve denetim sõrasõnda elde edilen bilgilere
uyumunun, mali tablolarõn genel kabul görmüş muhasebe ilkeleri çerçevesinde gerçeği
yansõtõp yansõtmadõğõnõn, ortaklõğõn genel durumu hakkõnda isabetli bir takdim niteliği taşõyõp
taşõmadõğõnõn anlaşõlmasõnõn yer aldõğõ belirtilmiştir. Söz konusu denetim çalõşmalarõ
sõrasõnda mevzuat ya da esas sözleşme hükümlerinin yorumunda ortaya çõkan görüş
ayrõlõklarõ hakkõnda yetkili ticaret mahkemesinin karar vermesi öngörülmüştür. Ülkemiz
uygulamasõnda ticaret mahkemelerinin iş yükü ve ortaya çõkan ihtilaflarõn çözümünde
gerekecek yoğun muhasebe ve finans bilgisi ihtiyacõ karşõsõnda, söz konusu görevin ticaret
mahkemeleri yerine taraflarõn tayin edecekleri bu konularda ehil hakemlerce çözülmesinin
daha fazla yarar sağlayacağõ düşünülmektedir.
Ayrõca hisse senetleri borsada işlem gören ortaklõklarda “yönetim kurulunun şirketi
tehdit eden tehlikeleri geç kalmadan teşhis eden bir sistem kurup kurmadõğõnõ da inceler” Söz
konusu ifade açõk olmamakla birlikte ortaklõğõn iç kontrol sisteminin varlõğõna yönelik bir
inceleme yapõlmasõnõn gerektiği anlaşõlmaktadõr.
e) Çalõşma zamanõ: Hesap denetçisi söz konusu incelemelere, ortaklõk yönetim
kurulunun yõl sonu finansal tablolarõ ile faaliyet raporunu düzenleyip vermesi ile
başlayacaktõr. Bu hükümden de anlaşõldõğõ üzere, hesap denetçisinin hesap dönemi süresince
düzenli olarak şirket nezdinde denetim ve inceleme faaliyetinde bulunmasõ öngörülmemekte,
bir anlamda bağõmsõz denetim çalõşmalarõ ile aynõ kapsamda yõl sonu mali tablolarõnõ
incelemesi öngörülmektedir.
f) Denetim raporu: Değişik 352. maddede “Hesap denetçisinin denetimin türü ve
kapsamõ ile sonuçlarõ hakkõnda hazõrlayacağõ raporda” öncelikle yönetim kurulunun şirketin
durumu hakkõnda yaptõğõ değerlendirmenin yorumlanacağõ, denetim sõrasõnda tespit edilen
yanlõşlõklarõn, mevzuata aykõrõlõklarõn, şirketin gelişmesine engel oluşturan hususlarõn
açõklanacağõ, izleyen bölümlerde şirketin denetlenen mali tablo ve raporlarõnõn mevzuata ve
esas sözleşme hükümlerine uygun olup olmadõğõ ve gerçeği yansõtõp yansõtmadõğõnõn
açõklanacağõ ifade edilerek hazõrlanan raporun yönetim kuruluna sunulmasõ öngörülmüştür.
Ayrõca hesap denetçisinin mali tablolarõn ekinde yer alacak ve söz konusu hususlarõ içerecek
şekilde hazõrlayacağõ onay notunda şirketin mali tablolarõn gerçeğe uygun olduğu yönünde
onay verebileceği, onay vermekten kaçõnabileceği ya da sõnõrlayabileceği belirtilmiştir.

4.5. TTK Değişiklik Komisyonu Tasarõsõ’nõn Değerlendirilmesi

Mevcut TTK düzenlemesine göre denetim organõnõn görevlerinin mali denetimi ve
yönetsel denetimi kapsadõğõna yukarõda değinilmişti. Ayrõca mevcut TTK sisteminde denetim
organõ ortaklõk haklarõnõn korunmasõ gibi önemli bir yönetsel işlev de görmektedir. Oysa,
TTK değişiklik komisyonundaki değişiklik tasarõsõnda önerilen sistemde, anonim ortaklõğõn
iç denetimden sorumlu olan denetim kurulu tamamen kaldõrõlmakta yerine yalnõzca mali
denetimden sorumlu sözleşmeli hesap denetçilerinin görev yapmasõ öngörülmektedir. Hesap
denetçilerine, yönetim eylem ve işlemlerinin denetlenmesine, azõnlõk haklarõnõn korunmasõna
ilişkin herhangi bir görev ya da yetki verilmediği görülmektedir. Bu nedenle denetim
organõnõn yönetsel denetim işlevinin ve azõnlõk haklarõnõn korunmasõndaki müdahaleci
gücünün güçlendirilmesi gerekirken, yalnõz hesap denetimi ile sõnõrlandõrõlmasõ çeşitli
sakõncalar doğurabilecektir.
Hiç kuşkusuz bu değerlendirme taslak metninin henüz görüşülmesi aşamasõnda
olmasõ ve TBMM’ye sevk edilecek son halinin kesinlik kazanmamõş olmasõndan da
kaynaklanabilir. Ancak üzerinde önemle durulmasõ gereken husus, günümüzde anonim
ortaklõklarda modern iç denetim anlayõşõnõn yalnõzca hesap denetimiyle sõnõrlõ kalmamasõ,
kurumsal yönetim anlayõşõnõn bir parçasõ olan azõnlõk haklarõnõn korunmasõ ilkesinin gereği
olarak yönetsel denetime de eşit ağõrlõkta yönelmesidir.

V. DENETİM KURULLARI VE İÇ DENETİME İLİŞKİN ANKET
ÇALIŞMASI
Hisse senetleri İMKB Ulusal 100 Endeksi’nde işlem gören 100 şirketin tamamõna
şirketleri nezdinde TTK uyarõnca görev yapan denetim kurullarõnõn ve varsa iç denetim
birimlerinin görevleri ve yapõlarõyla ilgili olarak hem şirket denetçilerine hem de şirket
yöneticilerine yönelik olarak hazõrlanan ve 33 sorudan oluşan anket gönderilmiştir (Ek:8).

5.1. Genel Bilgiler
Anketi cevaplayan şirketlerin 53’ünün (%61) imalat sanayiinde, 26’sõnõn (%31) mali
sektörde, kalan 7’sinin (%7) ise diğer sektörlerde faaliyet gösterdiği anlaşõlmõştõr. Anketi
cevaplayan kişilerin %35’inin denetçi, %17’sinin genel müdür yardõmcõsõ, %15’inin mali
işler koordinatörü ve %10’unun muhasebe müdürü sõfatõyla çalõştõğõ anlaşõlmõştõr. Kalan
%34’ü ise diğer görevlerde bulunmaktadõr (Tablo:1 ve Tablo:2). 57
Katõlan şirketlerin sermaye dağõlõmlarõna bakõldõğõnda ise, şirketlerde aile ya da aile
grubunun çoğunluk hakimiyetine sahip olduğu görülmüştür. Tüm şirketlerde ailenin ya da
aile grubunun sahip olduğu sermaye payõnõn şirket sermayesine oranõnõn ortalamasõ %50
iken, bu grubun ardõndan ortalama %43 ile aile dõşõnda en büyük pay sahibi kişi gelmektedir
(Tablo:3). Şirketlerin halka açõklõk oranlarõnõn ortalamasõnõn ise %34 olduğu görülmüştür. Bu
oran 30.06.2000 tarihi itibariyle şirket sermayesi 3 trilyon TL’nin altõnda olan şirketlerde
%52 iken, şirket sermayeleri arttõkça halka açõklõk oranlarõnõn azaldõğõ ve ortalama %25
civarõnda olduğu görülmüştür. Ayrõca genel kurula katõlan ortak sayõlarõnõ bildiren şirketler
arasõnda yapõlan değerlendirmede Takasbank nezdindeki saklama hesaplarõnda hisse senetleri
bulunan ortaklarõn sayõsõnõn genel kurula bizzat katõlan ortak sayõsõna olan oranõnõn ortalama
%5.66 olduğu görülmüştür (Tablo:4). Bu orandan da anlaşõldõğõ üzere halka açõk
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Anket sonuçlarõna iilişkin hazõrlanan tablolarõn tamamõ Ek:9’da yer almakta olup, geektiği halerde metin
içinde yalnõzca tablo numarasõna atõf yapõlacaktõr.

ortaklõklarda ortak sayõsõnõn çoğunluğunu oluşturan küçük yatõrõmcõlarõn genel kurula katõlõm
oranlarõ son derece düşüktür.

5.2. Denetim Kurulu Üyelerine Ait Bilgiler :
Yapõlan incelemede, ankete katõlan 85 şirketin %46’sõnda 2 denetçinin, %41’inde ise
3 denetçinin görev yaptõğõ, ortalama olarak görev yapan denetçi sayõsõnõn 2 ve bunlarõn görev
süreleri ortalamasõnõn ise 1 yõl olduğu anlaşõlmõştõr. Şirketlerin halka açõklõk oranõ, ödenmiş
sermayeleri ya da aktif toplamlarõ ile denetçi sayõlarõ arasõnda herhangi bir ilişki olmadõğõ
görülmüştür (Tablo:5 ve Tablo:6).
Şirketlere, esas sözleşmelerinde denetçilerin seçilebilmeleri için herhangi bir eğitim
ya da deneyim koşuluna sahip olmalarõnõn şart olarak öngörülüp öngörülmediği sorulmuştur.
Şirketlerin %70 oranõndaki büyük çoğunluğunun esas sözleşmesinde herhangi bir şart
öngörülmediği, bununla birlikte cevap veren şirketlerin yalnõzca %11’inin görev yapacak
denetçilerin muhasebe, finans ya da hukuk alanõnda eğitim almõş olmalarõnõ, bu alanlarda
yeterli mesleki deneyimi ve bilgilerinin bulunmasõnõ ya da her iki şartõ bir arada taşõmalarõnõn
öngörüldüğü anlaşõlmaktadõr. Bununla birlikte görev yapan denetçilerin %74’ünün işletmeiktisat, %11’ünün hukuk , %4’ünün mühendislik ve %7’sinin diğer alanlarda eğitim aldõğõ,
%4’ünün ise yüksek öğrenim yapmadõğõ anlaşõlmõştõr (Tablo:7). Denetçilerin büyük kõsmõnõn
işletme ve iktisat dallarõnda eğitim almõş olduklarõ dikkate alõndõğõnda muhasebe ve finans
alanlarõnda teorik bilgi birikimine sahip olabilecekleri düşünülmektedir. Bununla birlikte
yapõlan anket kapsamõnda denetim teknik ve usulleri konusunda ne ölçüde donanõmlõ
olduklarõ tespit edilmemiştir.
Ayrõca denetçilerin seçilmeden önce şirketle ticari ya da idari herhangi bir ilişkisinin
bulunup bulunmadõğõnõn anlaşõlmasõ için sorulan soruya cevap veren 85 şirketten 50’si (%
59) görev yapan denetçilerin seçilmeden önce ticari ya da yönetsel olarak şirketle bir ilişkisi
bulunduğunu belirtmiştir. Bunun yanõnda 35 şirket (%41) denetçilerin herhangi bir ilişkisi
bulunmadõğõnõ ifade etmiştir (Tablo:8).
Seçilmeden önce şirket ile ilişkisi olan denetçilerin ilişkilerinin niteliklerine
bakõldõğõnda ise, %43’ünün şirketin bağlõ ortaklõk ya da iştiraklerinden birinin veya şirketin
bağlõ olduğu holding ya da şirketin yöneticilerinden ya da çalõşanlarõndan olduğu, %25’inin
şirketin avukatõ ya da hizmet aldõğõ banka, bağõmsõz denetim firmasõ vb.nin ortağõ, yöneticisi
ya da çalõşanõ olduğu, %21’inin şirketin eski yöneticilerinden ya da çalõşanlarõndan olduğu
anlaşõlmõştõr. Görüldüğü üzere denetçilerin büyük çoğunluğunun seçilmeden önce şirketle
ticari ya da idari ilişkisi bulunmaktadõr. İlişkisi olan denetçilerin %91’inin ise yönetime karşõ
olan bağõmsõzlõklarõnõ ve tarafsõzlõklarõnõ etkileyecek derecede yönetimle bağlarõ
bulunmaktadõr.
Denetçilerin yönetime ya da yönetim kuruluna olan yakõnlõklarõnõn bir başka
göstergesi de, denetçileri aday gösteren grubun yönetim kurulu ya da ortaklar olup
olmadõğõdõr. Bu hususun belirlenmesi için sorulan soruya alõnan cevaplardan, görev yapan
denetçilerin %41’inin yönetim kurulunun, şirket sermayesinin çoğunluğuna sahip olan pay
sahipleri arasõndan gösterdiği adaylardan; % 22’sinin yönetim kurulunun, şirket pay sahipleri
dõşõndan gösterdiği adaylar arasõndan, %16’sõnõn ortaklarõn gösterdikleri adaylar arasõndan,
%8’inin şirket sermayesinin çoğunluğuna sahip ya da imtiyazlõ pay sahiplerinin gösterdiği
adaylar arasõndan, kalan %9’luk kõsmõnõn ise diğer şekillerde gösterilen adaylar arasõndan

seçildiği anlaşõlmõştõr (Tablo:9). Görüldüğü üzere görev yapan denetçilerin %63’e yakõn
kõsmõ yönetim kurulunun gösterdikleri adaylar arasõndan seçilmiştir.

5.3. Denetim Kurulu Üyelerinin Yerine Getirdikleri Görevlere İlişkin Bilgiler
TTK’nõn denetçilere yüklediği görev ve yetkilerin uygulamada ne ölçüde yerine
getirildiğinin anlaşõlmasõ amacõyla denetçilere şirket defter ve kayõtlarõnõ ne sõklõkla
inceledikleri, yönetim kurulu toplantõlarõna ne sõklõkla katõldõklarõ, denetim ve
incelemelerinin kapsamõ, ortaklar tarafõndan kendilerine herhangi bir şikayet yapõlõp
yapõlmadõğõ sorulmuştur.
Yönetim kurulu toplantõlarõna katõlma sõklõğõna ilişkin olarak cevap veren şirketlerin
denetçilerinin %52’si düzenli olarak yönetim kurulu toplantõlarõna katõlmayõp ancak önemli
hususlarõn görüşüldüğü toplantõlara katõldõklarõnõ belirtmişlerdir. Denetçilerin yönetim
kurulunun her toplantõsõna katõldõğõnõ ifade eden şirketlerin toplam şirketlere olan oranõ ise
%30 seviyesindedir. Ayrõca, cevap veren şirketlerin %3.5’ini oluşturan 3 şirket,
denetçilerinin yönetim kurulu toplantõlarõna hiç katõlmadõğõnõ, %6’sõ her ay bir toplantõya
katõldõklarõnõ beyan etmiş, %9’u ise cevap vermemiştir (Tablo:10).
Gerçekleştirdikleri denetim ve inceleme faaliyetleri kapsamõnda yer alan işlemlerin
yoğunluk sõrasõna ilişkin sorulan soruya cevap veren denetçilerden;
Cevap veren 83 şirketin 65’inin denetçileri (%77) şirketin her türlü yasal defter ve
kaydõnõ inceleyerek yürütülen faaliyetlerin şirket esas sözleşmesi ve mevzuata uygunluğunu
incelemek ve kasa sayõmõ yapmak faaliyetlerinin; 12 şirketin denetçileri (%14) şirketin
faaliyetleri, hesaplarõ ve mali tablolarõ hakkõnda şirket yetkilileri ile görüşerek bilgi almanõn,
4 şirket denetçisi (%5) mali tablolarõn, hazõrlanma usullerinin ve uygulanan muhasebe
standartlarõnõn sermaye piyasasõ mevzuatõ ve ilgili mevzuata uygunluğunu incelemenin ilk
sõrada yer aldõğõnõ beyan etmişlerdir. 1 şirket denetçisi (%2) bağõmsõz denetim çalõşmalarõnda
tespit edilen eksiklik ve aykõrõlõklarõn giderilip giderilmediğini incelemenin, 1 şirket denetçisi
ise (%2) şirket kayõtlarõnõn gerçeğe uygunluğunun anlaşõlmasõ için karşõ inceleme dahil diğer
denetim yöntem ve tekniklerini uygulamanõn ilk sõrada yer aldõğõnõ beyan etmiştir (Tablo:11).
Görüldüğü üzere, verilen cevaplarda şirket denetçilerinin büyük çoğunluğunun denetim
faaliyeti kapsamõnda öncelikle şirket yasal defter ve kayõtlarõnõ inceleyerek şirket
faaliyetlerinin şirket esas sözleşmesi ve mevzuata uygunluğunu inceledikleri anlaşõlmaktadõr.
Bununla birlikte, öncelikle söz konusu kayõtlarõn gerçeğe uygunluğunun anlaşõlmasõ için
inceleme yaptõklarõnõ, mali tablolarõn hazõrlanmasõnda uygulanan standartlarõ ya da usulleri
inceledikleri veya bağõmsõz denetim sonuçlarõnõ dikkate aldõklarõnõ ifade eden şirket denetçisi
yok denecek kadar azdõr.
Şirket yasal defterlerinin ve kayõtlarõnõn incelenme sõklõğõna ilişkin olarak verilen 85
cevaptan ise, ankete katõlan şirketlerin 38’inde (%45) görev yapan denetçiler her üç ayda bir,
17 şirketin (%20) denetçileri ihtiyaç duyulduğunda, 15 şirketin (%17 ) denetçileri her ay, 14
şirketin denetçileri (%17) her altõ ay bir defa şirket yasal defter ve kayõtlarõnõ
incelemektedirler (Tablo:12). Söz konusu incelemelerin daha önceden belirlenmiş bir tarihte
gerçekleşip gerçekleşmediğine ilişkin soruya cevap veren 66 şirketten 56’sõ (%84) söz
konusu incelemelerin daha önceden belirlenmemiş bir tarihte, 10’u ise (%16) daha önce

belirlenmiş bir tarihte gerçekleştiğini belirtmişlerdir. Görüldüğü üzere, şirket denetçileri
denetim faaliyetleri kapsamõnda ilk sõrada geldiğini beyan ettikleri şirket kayõtlarõna yönelik
incelemelerini az da olsa her ay ya da ihtiyaç duyulduğunda, genellikle her üç ayda bir ve
çoğunlukla habersizce yapmaktadõrlar.
Bununla birlikte, son beş yõl içerisinde yapõlan incelemeler sõrasõnda tespit edilip,
yönetim kuruluna ya da önemli hallerde genel kurula bildirilen herhangi bir usulsüzlük,
kanun ya da esas sözleşmeye aykõrõlõk hali bulunup bulunmadõğõna ilişkin soruya şirket
denetçilerinin %99’unun hayõr cevabõnõ verdikleri görülmüştür (Tablo:13). Ayrõca, son beş
yõl içerisinde TTK’da yer alan yetkilerini kullanarak şirket genel kurulunu olağanüstü
toplantõya davet edip etmedikleri sorusuna da 84 (%100) şirketin tamamõ hayõr cevabõnõ
vermişlerdir (Tablo:13).
Denetim faaliyetinin kapsamõna ve denetim sonuçlarõna ilişkin yukarõda yer alan
cevaplarõn birlikte değerlendirilmesi sonucunda, şirket denetçilerinin gerçekleştirdikleri
inceleme ve denetimlerin öncelikle, şirket faaliyetlerinin esas sözleşmeye ve mevzuata
uygunluğunun tespit edilmesi hususuna yönelik olduğunu beyan etmelerine rağmen, cevap
veren 84 şirkette son beş yõl içerisinde herhangi bir usulsüzlük ya da aykõrõlõk tespit
edilmemesi, iki ihtimali akla getirmektedir.
İlk ihtimalde şirket yetkilileri ve çalõşanlarõ tüm işlemlerini mevzuata ve şirket esas
sözleşmesine tamamen uygun olarak yaparak her hangi bir aykõrõlõğa mahal vermedikleri
düşünülebilir. İkinci ihtimalde ise, Şirket denetçilerinin gerçekleştirdikleri denetimlerin şirket
faaliyetlerinin ve yapõlan işlemlerin incelenmesinden çok TTK uyarõnca kendilerine yüklenen
zorunlu görevlerin ifasõ kapsamõnda kaldõğõdõr. İkinci ihtimali destekleyen cevaplardan biri
de, denetim kapsamõnda yapõlan işlemler arasõnda şirket kayõtlarõnõn gerçeğe uygunluğunun
anlaşõlmasõ için karşõ inceleme dahil diğer denetim yöntem ve tekniklerini uygulamasõ
cevabõnõn ilk sõrada yalnõzca 1 (%1) , ikinci sõrada 14 (%17), üçüncü sõrada ise 3 (%4) şirket
tarafõndan tercih edilmiş olmasõdõr. Bilindiği üzere denetim faaliyeti kapsamõnda denetlenen
işletmenin kayõtlarõnõn gerçeğe uygunluğunun anlaşõlmasõnda en önemli yöntem, yapõlan
işlemlerde taraf olan diğer kişilerden teyit edici nitelikte beyan ya da belge alarak karşõ
inceleme yoluyla her iki veriyi de karşõlaştõrmaktõr. Söz konusu teknik kullanõlmadan yapõlan
işlemlerin niteliği ve gerçeğe uygunluğu hakkõnda bir sonuca varmak son derece güçtür.
Buna ek olarak, Kurulumuzca aralarõnda ankete cevap veren şirketlerin de yer aldõğõ çeşitli
halka açõk şirketler nezdinde, işlem ve hesaplarõnõn, kar payõ dağõtõm yükümlülüklerinin,
örtülü kazanç aktarõmõ işlemlerinin ve SPKn’na tâbiiyetlerinin incelenmesi vd. amaçlarla
yapõlan denetimlerde TTK’nõn 359. maddesi çerçevesinde görevlerini hiç ya da gereği gibi
yapmamalarõ nedenleriyle sorumluklarõnõn doğmasõna da yol açabilecek nitelikte
usulsüzlüklerin ve aykõrõlõklarõn mevcut olduğu tespit edilmiştir.58
Ayrõca, son beş yõl içerisinde ortaklar tarafõndan şirket eylem ve işlemleri hakkõnda
şirket denetçilerine yapõlan her hangi bir şikayet bulunup bulunmadõğõ sorusuna cevap veren
81 şirketten 78’i (%92), her hangi bir şikayet yapõlmadõğõnõ belirtirken, 2 şirket (%2)
şikayetlerin genellikle SPK ve İMKB gibi kurumlara yapõldõğõnõ belirtmiş, yalnõz 1 (%1)
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şirket ortaklar tarafõndan şirket yöneticilerinin işlemleri hakkõnda denetçilere şikayet
yapõldõğõ ve şikayete konu hususun gerçek olmadõğõnõn anlaşõlmasõ nedeniyle herhangi bir
işlem yapõlmadõğõ cevabõnõ vermiştir. Şirketlerin %5’i ise bu soruya cevap vermemiştir
(Tablo:13).
TTK’nõn 348’inci maddesi kapsamõnda son beş yõl içerisinde özel denetçi seçimi
yapõlõp yapõlmadõğõ sorusuna cevap veren 84 şirketin tamamõ, belirtilen kapsamda özel
denetçi seçilmediğini beyan etmişlerdir (Tablo:13).
5.4. Denetim Ortamõ ve Bağõmsõz Denetçiye İlişkin Sorular
Ortaklarõn yararlarõnõn korunmasõ ve mali tablolarõn gerçeği yansõtmasõna sağladõğõ
fayda açõsõndan şirket nezdinde gerçekleştirilen denetim faaliyetlerinden hangilerinin daha
faydalõ olduğuna ilişkin şirketlerin tercih sõralamalarõnõn öğrenilmesine ilişkin sorulan soruya
cevap veren şirketlerden; 46’sõ (%55) bağõmsõz denetim faaliyeti kapsamõnda yapõlan
denetimlerin; 20’si (%24) şirket denetçilerinin, 13’ü (%16) SPK’nõn ve 2’si (%2) ilgili
bakanlõklar ve diğer kamu kuruluşlarõnõn denetimlerinin fayda sõralamasõnda ilk sõrada yer
aldõğõnõ beyan etmişlerdir (Tablo:14). Görüldüğü üzere şirketlerin yarõdan fazlasõ sayõlan
amaçlarõn temin edilmesi açõsõndan en faydalõ denetimin bağõmsõz denetim şirketlerinin
çalõşmalarõ olduğunu beyan etmiştir.
Bu kapsamda şirketlerin bağõmsõz denetim firmasõ ile olan şirket organõ ya da yetkili
kişi ya da bölümlerinden hangisinin karar ya da değerlendirme makamõ olarak rol
oynadõğõnõn ve denetim kurulunun bağõmsõz denetim firmasõ ile olan ilişkilerdeki rolünün
anlaşõlabilmesi için sorulan sorulardan; bağõmsõz denetim firmasõnõn seçiminde çoğunlukla
genel kurulun, sözleşme şartlarõnõn belirlenmesinde yönetim kurulu ve genel müdürün eşit
olarak, bağõmsõz denetim sonuçlarõnõn gözden geçirilmesinde ve bağõmsõz denetim
çalõşmalarõ sõrasõnda ortaya çõkan görüş ayrõlõklarõnõn giderilmesinde öncelikle muhasebe ya
da mali işler müdürünün, sonrasõnda ise genel müdürün karar ya da değerlendirme mercii
olduğu, bağõmsõz denetim programõnõn belirlenmesinde ise muhasebe ya da mali işler
müdürünün tek yetkili olduğu anlaşõlmaktadõr. Bununla birlikte söz konusu aşamalarda
denetim kurulunun herhangi bir etkisi olmadõğõ görülmektedir.

5.5. İç Denetim
a) Şirketlerde Ayrõ Bir iç Denetim Biriminin Mevcudiyeti
Ankete katõlan 85 şirketten 33’ünün (%39) TTK anlamõnda görev yapan denetim
kurulu dõşõnda oluşturduğu ayrõ bir iç denetim birimi bulunmaktadõr. Ankete katõlan
şirketlerden 51’i (%60) ise ayrõ bir iç denetim birimi bulunmadõğõnõ beyan etmiştir
(Tablo:15).
Bununla birlikte ayrõ bir iç denetim birimi tesis etmiş olan şirketlerin 9’unun holding
şeklinde örgütlendiği, 6’sõnõn banka, 1’inin aracõ kurum ve 3’ünün sigorta şirketi olduğu
tespit edilmiştir. Bilindiği üzere bankalarõn ve sermaye piyasasõ kurumlarõnõn iç denetim
birimi oluşturmalarõ yasal bir zorunluluktur.59 Ayrõca holding şirketlerinin kuruluş ve
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faaliyet amaçlarõnõn iştirak ve bağlõ ortaklõlarõna finansman sağlamak ve bunlarõn yatõrõm,
pazarlama ve yönetim faaliyetlerini merkezileştirerek kolaylaştõrmak olduğu dikkate
alõndõğõnda holding şirketlerinin söz konusu faaliyet hedeflerine ulaşõlõp ulaşõlmadõğõnõ
kontrol edecek bir denetim birimi oluşturmalarõnõn doğalarõ gereği olduğu kendiliğinden
ortaya çõkmaktadõr.
Yukarõda özellikleri açõklanan 19 şirket (%22) dõşõnda kalan 14 şirketin (%16) iç
denetim birimi oluşturmalarõ için herhangi bir yasal ya da faaliyetsel zorunluluk
bulunmamakta olup, söz konusu şirketlerin kendi istekleri ile böyle bir yapõlanmaya gittikleri
anlaşõlmaktadõr. Sonuç olarak ankete katõlan şirketlerin %39’unda faaliyet gösteren iç
denetim birimleri bulunmasõna rağmen, söz konusu birimleri kendi tercihleri ile oluşturan
şirketlerin oranõnõn %16 olduğu dikkati çekmektedir.
Bir diğer dikkat çekici husus da, şirket ödenmiş sermayeleri arttõkça, aynõ ödenmiş
sermaye diliminde bulunan şirketler arasõnda ayrõ bir iç denetim birimi tesis edilmiş olma
oranõnõn da arttõğõdõr. Ek: 15’te yer alan tablodan görüldüğü üzere şirket ödenmiş sermayesi 3
trilyon TL’nin altõnda olan ve halka açõklõk oranõ ortalamalarõ %52 olan 12 şirketin hiç
birinde ayrõ bir iç denetim birimi bulunmazken, bu oran ödenmiş sermayeleri 10 ile 29.9
trilyon TL arasõndaki şirketlerde %40, 100 trilyon TL ve üzerindeki şirketlerde ise %71
düzeyindedir.

c) Ayrõ Bir İç Denetim Birimi Bulunmama Nedenleri
Ayrõ bir iç denetim birimi bulunmayan 51 şirketten 24’ü (%47) bağlõ olunan
holding/grup/ana şirket iç denetçileri tarafõndan denetim yapõlmasõ seçeneğini, 16 şirket
(%31) işletmenin muhasebe organizasyonun şirket yönetimine incelemede bulunmasõ için
yeterli veri ve sonuçlar sunmasõ seçeneğini, 9 şirket (%18) iç denetçilerin yapacaklarõ
çalõşmalarõn bağõmsõz denetçiler tarafõndan yerine getiriliyor olmasõ seçeneğini bu durumun
nedeni olarak ilk sõrada tercih etmişlerdir (Tablo:16).
Görüldüğü üzere ayrõ bir iç denetim birimi bulunmayan şirketlerin yarõya yakõnõ bağlõ
olunan holding tarafõndan denetleniyor olmalarõ nedeniyle ayrõ birimler oluşturmamõşlardõr.
Bu şirketler dõşõnda kalanlar ise, muhasebe sistemlerinin şirket yönetimine incelemede
bulunmalarõ için yeterli veri temin ettiğini ve bağõmsõz denetim çalõşmalarõnõn iç denetim
işlevini yerine getirdiğini beyan etmektedirler.
d) İç Denetimin Biriminin Görevleri ve Faaliyet Zamanlarõ
Ayrõ bir iç denetim birimi olduğunu beyan eden 33 şirketten; 17’si (%52) sözkonusu
birim görevinin ilk sõrada işletmenin faaliyetleri sõrasõnda ortaya çõkabilecek hata, hile ve
usulsüzlüklerin belirlemek ve önlemek olduğunu, 12 şirket (%36) işletmenin her türlü
faaliyetinin yönetim politikalarõna ve belirlenen risk faktörlerine uygunluğunu denetlemek
olduğunu, 3 şirket (%9) şirketin faaliyetlerinin ve hesaplarõnõn mevzuata uygunluğunu, 1
şirket (%3) kaynaklarõn etkin ve ekonomik kullanõmõnõ incelemek olduğunu belirtmiştir
(Tablo:17).

Kanunu’nun 9. Maddesi ile bankalarõn ve aracõ kurumlarõn iç kontol sistemi oluşturmalarõ ve iç denetim birimi
kurmalarõnõ zorunlu hale getirilmiştir.

Söz konusu iç denetim birimleri faaliyetlerini çoğunlukla (%79) daha önceden
belirlenmiş bir program çerçevesinde düzenli olarak yürütmektedirler. Bunun yanõnda cevap
veren şirketlerin yarõya yakõnõ (%44) denetim faaliyetinin düzenli bir programa bağlõ
olmadan denetim ve inceleme gerektiren özel durumlarõn ortaya çõkmasõ halinde yapõldõğõnõ,
%5’lik bir bölümü ise ilk planda hesap dönemi sonunda mali tablolarõn hazõrlanmasõ
safhasõnda yapõldõğõnõ belirtmiştir (Tablo:18).

e)Organizasyon içerisindeki yeri:
Şirketlerin %55’i iç denetim biriminin genel müdür ya da murahhas azaya, %18’i genel
müdür yardõmcõsõna, %27’si ise yönetim kuruluna bağlõ olarak çalõştõğõnõ beyan etmişlerdir
(Tablo:19). Görüldüğü üzere söz konusu birimlerin tamamõ üst yönetime bağlõdõr. Şirketlerin
%58’i denetim sonucunda tespit edilen hususlarõ raporlandõğõnõ ve alõnacak önlemlerin
gösterildiğini belirtirken, %14’ü tespit edilen aykõrõlõklarõn denetim sõrasõnda düzeltilmesi
yoluna gidildiğini, kalan hususlarõn gerekirse raporlandõğõnõ %26’sõ ise denetim sonuçlarõn
bağlõ olunan birime bildirilmesinde sayõlan yöntemlerin tümünün kullanõldõğõnõ
belirtmişlerdir (Tablo:20).
Ayrõca, cevap veren şirketlerin %84’ü iç denetim birimi ile şirket denetim kurulu
arasõnda her hangi bir ilişki ve etkileşim bulunmadõğõnõ beyan ederken, yalnõzca 1 şirket (%3)
iç denetimin şirket denetim kuruluna bağlõ olarak çalõştõğõnõ beyan etmiştir (Tablo:21).
Ayrõca gelen cevaplarõn %12’si aradaki ilişkiyi; a) denetim kurulunun iç denetimin ürettiği
raporlardan yararlandõğõ, b) gerekli görüldüğünde ilişki kurulduğu ve sürekli bilgi alõşverişi
yapõldõğõ c) denetim kurulunun talebi halinde iç denetimin gerekli desteği şekilde
tanõmlamõştõr.

f) Bağõmsõzlõk ve tarafsõzlõk:
Ayrõ bir iç denetim birimi olan 33 şirketin 26’sõ (%79) iç denetim biriminin çalõşmalarõ
sõrasõnda yönetimden ve bağlõ olduğu kurul ya da kişiden bağõmsõz ve tarafsõz olarak hareket
edebildiğini, 4’ü (%12) zaman zaman bağõmsõzlõk ve tarafsõzlõğa müdahaleler olabildiğini
belirtmişlerdir. 3 şirket (%9) ise cevap vermemiştir (Tablo:22). Ayrõca söz konusu
şirketlerden 26’sõ (%78) iç denetim biriminin yerine getireceği görevlerin ve uygulanacak
denetim teknikleri ile şirket birimlerinin üretim ya da faaliyet süreçleri yönetmelik vb. yazõlõ
bir metinde tanõmlandõğõnõ beyan etmişlerdir (Tablo:23).
İç denetimin tamamen tarafsõz ve bağõmsõz olduğunu beyan eden 26 şirketten tamamõ
iç denetim biriminin yerine getireceği görevlerin ve uygulanacak denetim teknikleri ile şirket
birimlerinin üretim ya da faaliyet süreçleri yönetmelik vb. yazõlõ bir metinde tanõmlandõğõnõ
belirtirken, bu şirketlerden 13’ü (%50) söz konusu düzenlemelerde iç denetim biriminin
tamamen bağõmsõz ve tarafsõz olarak hareket edebilmesi için yetki ve sorumluluklarõnõn da
açõkça ifade edildiğini geriye kalan 13 şirket (%50) ise bağõmsõzlõk ve tarafsõzlõk için idari ya
da mali herhangi bir düzenleme yapmadõklarõnõ beyan etmiştir (Tablo:24).

Verilen cevaplarda şirketlerin çoğunluğunda iç denetimin, yönetimden bağõmsõz olarak
hareket ettiği ve denetim biriminin görevlerinin yazõlõ olarak tanõmlandõğõnõ beyan edilmişse
de, ancak bu şirketlerin yarõsõ yapõlan yazõlõ düzenlemelerin bağõmsõzlõk ve tarafsõzlõğõ
güvence altõna alacak mali ya da idari haklar sağlayan özel düzenlemeler içerdiğini
açõklamõşlardõr.

g) İç Denetimin Bağõmsõz Denetim Çalõşmalarõyla Olan Etkileşimi
Şirketlerin iç denetim birimi çalõşmalarõnõn yapõlan bağõmsõz denetim çalõşmalarõnda
ne gibi işlevleri olduğu sorusuna cevap veren 30 şirketten 12’si (%40) bağõmsõz denetim
çalõşmalarõnõn maliyetini azalttõğõ ve süresini kõsalttõğõ cevabõnõ, aynõ orandaki 12 şirket
(%40) ise iç denetim çalõşmalarõnõn daha çok Şirket’in üretim, pazarlama vb. faaliyetlerine
ilişkin olarak belirlenen süreçlere yönelik olduğundan mali tablolarõn denetlenmesi
aşamasõnda her hangi bir işlevi bulunmadõğõnõ, 5 şirket ise (%16) bağõmsõz denetçilerin iç
denetim çalõşmalarõna ve sonuçlarõna yeterli ilgiyi göstermemeleri nedeniyle somut bir etkisi
bulunmadõğõ cevabõnõ ilk sõrada tercih etmiştir (Tablo:25).

5.6. İç Denetime Önem Verilmesi İçin Alõnacak Tedbirlere İlişkin Öneriler
Bu soruya cevap veren 79 şirketten 36’sõ (%45) halka açõk şirketlerde iç kontrol
sistemi kurulmasõ ve tam zamanlõ olarak çalõşacak iç denetim birimi kurulmasõnõ zorunlu
hale getiren yasal düzenleme yapõlmasõnõ, 15’i (%19) iç denetim mesleğinin yapõlacak yasal
düzenlemelerle açõk bir statüye kavuşturulmasõ ve iç denetçilerin lisanslanmasõnõ ve yine 15’i
(%19) denetim kurullarõnõn yerine, Şirket büyüklüğüne göre yeminli mali müşavir, serbest
muhasebeci mali müşavir ya da bağõmsõz denetim şirketlerinden seçilebilecek hesap
denetçilerinin sözleşmeli olarak çalõşmasõ yönünde yasal düzenleme yapõlmasõnõ, 9’u (%12)
bağõmsõz denetçilerin denetim faaliyetleri sõrasõnda iç kontrol ve iç denetim faaliyetlerinin
incelemeleri hususunda düzenlemelerin genişletilmesini, 2’si (%3) mali tablolarõn ekinde, iç
denetim çalõşmalarõ ve sonuçlarõ hakkõnda ortaklarõ ve kamuyu aydõnlatmaya yönelik ayrõntõlõ
açõklamalar yapõlmasõnõ ilk sõrada tercih etmişlerdir (Tablo:26).

5.7. Denetim Kurullarõnõn Etkin Hale Getirilmesi İçin Yapõ ve Görevlere
İlişkin Tercih Edilen Öneriler
Bu soruya cevap veren 83 şirketten 42’si (%51) denetim kurulu üyelerinin şirket ve
bağlõ olduğu sektörü etkileyebilecek ekonomik, sosyal ve hukuki etkileri yorumlayabilecek
ve planlama ile denetimin temel sorunlarõ hakkõnda bilgi sahibi olabilecek mali, hukuki ya
da teknik alanlarda yetişmiş kişilerden oluşmasõnõ, 22’si (%27) denetim kurullarõnõn şirket ve
şirket yönetimi ile geçmişte doğrudan ya da dolaylõ olarak herhangi bir yönetim, hizmet,
ticaret vb. ilişkisi bulunmayan bağõmsõz en çok 3 üyeden oluşmasõnõ; 5’i (%6) denetim
kurulunun tüm görev ve sorumluluklarõnõn yazõlõ hale getirilmesi ve bunlarõn hangi ölçüde ifa
edildiğinin yõl sonu raporunda açõklanmasõnõ, 3’ü (%4) denetim kuruluna bağlõ olarak tam
zamanlõ çalõşan en az bir iç denetçinin istihdam edilmesini yine 3’ü (%4) iç denetim, dõş
denetim ve risk yönetim programlarõnõn denetim kurulunca oluşturulmasõnõ ilk sõrada tercih
etmişlerdir. 2 şirket (%3) ise iç denetimin şirketin verimliliğine yaratacağõ katkõlar anlatõlarak
ortaklarõn ve üst yöneticelerin iç denetim fonksiyonunun gerekliliği ve önemi hususunda
bilinçlendirilmesinin, söz konusu bilinçlendirme olmadan yasal düzenlemelerin yararõ

olamayacağõnõ ve şirketlerin faaliyet hacminin iç denetimi gerektirecek büyüklüğe ulaşmasõ
gerektiğinin ifade etmişleridir.

5.8. Anket Sonuçlarõnõn Değerlendirilmesi
Anketi cevaplayan muhataplarõn çoğunluğunun şirket denetçisi ve şirketin üst düzey
yöneticisi olmasõndan da anlaşõldõğõ üzere anketi cevaplayanlarõn, sorulara en doğru ve
kapsamlõ cevap verebilecek görev gruplarõndaki kişiler olmuştur. Bu kapsamda anket
sonuçlarõ maddeler halinde değerlendirilecek olursa;
1- Ankete katõlan halka açõk şirketlerde ortaklarõnõn şirket genel kurullarõna katõlan
toplam ortak sayõsõna oranõ %4 seviyesinde olup, katõlõm oranõ son derece düşüktür. Bu
durum, yönetim ve denetim kurulu üyelerinin şirket sermayesinin çoğunluğuna sahip olan
aile ya da aile gruplarõ ile diğer büyük ortaklarõn tercihlerine göre oluştuğu olgusunu
desteklemektedir. Bu yargõyõ teyit eden bir başka veri de denetçilerin %63’ünün yönetim
kurulu tarafõndan gösterilen adaylar arasõndan seçilmiş olmasõ ve yarõsõndan fazlasõnõn
seçilmeden önce şirketle ticari ya da yönetsel ilişkisi bulunduğunun açõklanmõş olmasõdõr.
Sonuç olarak şirket denetçilerinin, şirket yönetiminden bağõmsõz ve tarafsõz olarak hareket
etmeleri son derece düşük bir ihtimaldir.
2- Özellikle sermaye tutarlarõ 3 trilyon TL’nin altõnda olan küçük şirketlerde halka
açõklõk oranõn ortalama %52 olduğu ve bu şirketlerin hiç birinde TTK kapsamõnda görev
yapan denetçiler dõşõnda ayrõ bir iç denetim birimi bulunmadõğõ dikkate alõndõğõnda küçük
yatõrõmcõlarõn ve azõnlõk haklarõnõn korunmasõna yönelik önlemlerin daha da güçlendirilmesi
gerekmektedir.
3- Şirketlerin ancak %11’ininin esas sözleşmelerinde, denetçilerin seçilebilmeleri
için sahip olmalarõ gereken eğitim ya da deneyime ilişkin şartlarõ öngörülmüştür. Her ne
kadar cevap veren şirketlerin %85’i denetçilerin işletme, iktisat ya da hukuk dallarõnda lisans
eğitimi aldõklarõnõ belirtilmişse de, yapõlan anket kapsamõnda denetim teknik ve usulleri
konusunda ne ölçüde donanõmlõ olduklarõ tespit edilmediği gibi, yazõlõ olarak herhangi bir
seçilme şartõ getirilmemiş olmasõ bu nitelikteki denetçilerin biraraya gelmesinin her zaman
mümkün olmayabileceğini göstermiştir.
4- Şirket denetçileri ilk sõrada şirket yasal defter ve kayõtlarõnõ gerçeğe
uygunluğunun anlaşõlmasõ için inceleme yaptõklarõnõ beyan etmiş olmalarõna rağmen, söz
konusu incelemeleri genellikle her üç ayda bir gerçekleştirdikleri, karşõ inceleme yapmak ya
da bağõmsõz denetim sonuçlarõnõ gözden geçirmek gibi herhangi bir özel denetim tekniği
uygulamadõklarõ ve son beş yõl içinde şirket denetçilerinin tespit ettikleri herhangi bir
aykõrõlõk ya da usulsüzlük hali bulunmadõğõ dikkate alõndõğõnda TTK uyarõnca denetçilere
verilen denetim görevinin tam ve etkin olarak yerine getirilmediği görülmektedir.
5- Son beş yõl içerisinde şirket ortaklarõnõn yönetimin işlemlerine karşõ denetçilere
yaptõklarõ herhangi bir şikayet olmamasõ ve hiç bir şirkette özel denetçi seçilmesinin talep
edilmemesi, ortaklarõn fiilen yönetimin faaliyetlerinin izlenmesi ve incelenmesine ilgi
göstermediklerini, buna ek olarak denetçilerin yarõdan fazlasõnõn yönetim kurulu
toplantõlarõna düzenli olarak katõlmadõklarõnõ, son beş yõl içerisinde özellikle yönetimin
eylemlerine karşõ ortaklarõ bilgilendirmek için TTK’da kendilerine tanõnan genel kurulu
olağanüstü toplantõya .çağõrma yetkilerini hiç kullanmadõklarõnõ beyan etmeleri denetçilerin

de yönetimin karar, faaliyet ve politikalarõnõn incelenmesine yeterince ilgi göstermediklerine
delalet etmektedir.
6- Şirketlerin çoğunluğu ortaklarõn yararlarõnõn korunmasõ açõsõndan en etkili
denetim türünün bağõmsõz denetim olduğunu beyan etmiş olup, şirket denetim kurulunun
bağõmsõz denetim çalõşmalarõna herhangi bir etkisi ya da katõlõmõ olmadõğõ gibi ilişkisinin de
bulunmadõğõ anlaşõlmõştõr.
7- Şirketlerin %22’sinin, banka, aracõ kurum ya da holding şirketi olmalarõndan
kaynaklanan yasal ya da faaliyetsel zorunluluklarõn etkisiyle, %16’sõnõn ise herhangi bir
zorunluk olmamasõna rağmen kendi istekleri ile denetim kurullarõ dõşõnda, özellikle
işletmenin faaliyetleri sõrasõnda ortaya çõkabilecek hata, hile ve usulsüzlüklerin belirlemek ve
önlemek ile görevli ayrõ iç denetim birimleri oluşturduklarõ anlaşõlmõştõr.
8- Söz konusu iç denetim birimlerinin çoğunluğunun belirli bir program
çerçevesinde faaliyet gösterdiği ve yönetime bağlõ olarak çalõştõğõ, şirketlerin ancak yarõsõnda
iç denetim biriminin yönetimden bağõmsõz ve tarafsõz olabilmesi için idari ya da mali
düzenlemeler yapõldõğõ ve iç denetim biriminin denetim kurulu ile herhangi bir ilişki
bulunmadõğõ anlaşõlmõştõr.
9- İç denetim birimleri, bulunan şirketlerin çoğunluğunun iç denetim çalõşmalarõnõn
bağõmsõz denetim faaliyetlerine herhangi bir katkõsõ olmadõğõnõ, %40’õnõn ise bağõmsõz
denetimin maliyetini azalttõğõnõ ve süresini kõsalttõğõnõ ifade etmişlerdir. Dolayõsõyla iç
denetim birimlerinin daha çok üretim, pazarlama vb. faaliyetlerin etkinliğinin ve verimliğinin
artõrõlmasõna yoğunlaştõğõ anlaşõlmaktadõr.
10- Ayrõ bir iç denetim birimi bulunmayan şirketlerin ise çoğunluğunun bağlõ olunan
holding tarafõndan denetlendiği ya da muhasebe organizasyonun yönetime değerlendirme
yapmak için yeterli veri ve sonuçlarõn sunduğunu ifade etmektedirler.
11- Şirketlerin yarõya yakõnõ iç denetimin etkinleştirilmesi için şirketlerde iç kontrol
sistemi kurulmasõnõn ve tam zamanlõ çalõşacak bir iç denetim birimi bulundurulmasõnõ
zorunlu hale getiren yasal düzenleme yapõlmasõnõn uygun olduğunu, şirket denetim
kurullarõnõn etkinleştirilmesi için ise denetim kurulu üyesi olacak kişilerde aranacak asgari
niteliklerin artõrõlmasõnõn ve bağõmsõz kişilerden oluşmasõnõn faydalõ olacağõnõ ifade
etmişlerdir.

SONUÇ ve ÖNERİLER
Halka açõk anonim ortaklõklarõn en temel özelliği, hukuk düzenince kendilerine tanõnan
menkul kõymet ihrac etme imkanõ sayesinde geniş halk kesimlerine ulaşarak, gerek küçük
tasarruflarõ gerekse kurumsal yatõrõmcõlarõn ellerinde bulunan fonlarõ kendi bünyelerinde
toplayabilmeleri ve bunlarõ yatõrõmlara kanalize edebilmeleridir. Dolayõsõyla, halka açõk
anonim ortaklõklarda ortaklõğõn faaliyetleri ve bu faaliyetlerin sonuçlarõ ile ilgilenen vergi
idaresi, diğer kamu otoriteleri, ortaklõk alacaklõlarõ gibi gruplarõn arasõna binlerle ve hatta
yüzbinlerle ifade edilen küçük yatõrõmcõlar da dahil olmaktadõr. Bu nedenle anonim
ortaklõklarõn günümüz sosyal ve ekonomik düzeni içerisindeki önemi tartõşõlmayacak
derecede büyüktür. Anonim ortaklõklarõn etkinlik kazanmaya başladõğõ sanayi devrimi
sürecinde, birbiri ardõna hõzla kurulan anonim ortaklõklarõn bir kõsmõnõn yöneticilerinin hileli
ve yolsuz işlemleri sonucunda ortaklarõnõn önemli ölçüde zarar görmeleri, küçük pay
sahiplerinin iyi işletilmek üzere yönetime emanet ettikleri sermaye paylarõnõn yeterli kontrol
ve güvencelerin olmamasõ halinde yönetimi elinde bulunduran kişilerce suistimal edilmesi
riskinin hayli yüksek olduğunun anlaşõlmasõna neden olmuştur. Bu nedenle anonim
ortaklõklarõn kuruluşundan sona ermelerine kadar devletin faaliyetlerine müdahale
edebilmesini sağlayan katõ düzenlemeler yapõlmõştõr.
Yasal düzenlemelerin sert hükümleri ile sermaye piyasasõnõn gelişmesinin
engellediğinin anlaşõlmasõndan sonra anonim ortaklõklarõn hisse senedi ihraçlarõ sõrasõnda
hazõrlayacaklarõ izahname ve sirküleri, faaliyetlerinin devamõ süresince ise periyodik hesap
durumlarõnõ ilan ederek kamuyu aydõnlatmalarõnõn sağlanmasõnõn hem yatõrõmcõlarõn
korunmasõna hem de sermaye piyasasõnõn gelişmesine fayda sağlayacağõ anlaşõlmõştõr.
Bununla birlikte, çalõşma kapsamõnda yapõlan anket sonuçlarõndan da anlaşõldõğõ üzere
günümüz modern anonim ortaklõklarõnda genel kurullara katõlmayõ külfetli ve zahmetli gören
küçük pay sahiplerinin oy kullanma ve yönetime katõlma haklarõndan çok kar payõ alma
haklarõna yoğunlaşmalarõ, genel kurullarda çoğunluğu sağlayan kişi ya da grubunun yönetime
de hakim olmasõnõ kolaylaştõrmaktadõr.60 Dolayõsõyla ortaklõğõn yönetimine fiilen katõlmayan,
ortaklõğõn iş ve işlemleri konusunda doğrudan bilgi sahibi olmasõ mümkün olmayan küçük
pay sahiplerinin ve diğer yatõrõmcõlarõn ortaklõğõn faaliyetleri hakkõnda nitelikli bilgi
almalarõna yarayan en önemli kaynak ortaklõklarõn mali tablo ve raporlarõ ile yapacaklarõ özel
durum açõklamalarõ olmaktadõr. Kamuyu aydõnlatma ilkesi gereklerinin yerine getirilebilmesi
için en temel şart ortaklõklarca yapõlacak her türlü açõklamanõn ve düzenlenecek her türlü
mali tablo ve raporun gerçeği tam olarak yansõtmasõnõn sağlanmasõdõr.
Mali tablo ve raporlarõ, işletmenin mali durumunu ve faaliyet sonuçlarõnõ genel kabul
görmüş muhasebe ilkelerine, yasal düzenlemelere uygun olarak doğru ve dürüst bir şekilde
hazõrlanmasõnõ sağlamak için ortaklõklarõn tüm faaliyetlerinin ve kayõtlarõnõn muhasebe
denetimine tabi tutulmasõ esasõ kabul edilmiştir. Muhasebe denetiminin bir parçasõ olan
bağõmsõz denetim çalõşmalarõ bu konularda bir fikir verirken, uygunluk denetimi ve
operasyonel denetimleri bünyesinde toplayan iç denetim, işletme varlõklarõnõn korunmasõnõ,
bağõmsõz denetim çalõşmalarõnda esas alõnacak kayõtlarõn ve defterlerin tam ve gerçeğe uygun
bir şekilde tutulmasõnõ, yönetimin ve her kademedeki yöneticilerin tüm işlem ve
faaliyetlerinin hukuka ve şirket esas sözleşmesine uygun olarak yerine getirilmesini güvence
60
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altõna almayõ sağlar. Her ne kadar bağõmsõz denetim çalõşmalarõ sõrasõnda da işletmelerin
muhasebe sistemleri ve muhasebe kontrollerinin yeterliliği, kayõtlarõn gerçek durumu yansõtõp
yansõtmadõğõ incelense de bu incelemeler genellikle finansal merkezli olmaktadõr. Dolayõsõyla
bağõmsõz denetçiler mali tablolara konu olmayacak ya da büyük çaplõ etkisi olmayan hile,
dolandõrõcõlõk ya da kaynaklarõn kötü kullanõmõnõn belirlenmesi için fazla çaba
harcamamaktadõrlar. Bununla birlikte işletmenin amaçlarõ, sistemleri ve çalõşanlarõnõ çok
daha iyi tanõyan ve işletmede tüm hesap dönemi süresince kesintisiz olarak inceleme yapan iç
denetimin, ortaklarõn yararlarõnõn korunmasõ açõsõndan en önemli görevlerinden biri, TTK
düzenlenmesinde de açõk olarak ifade edildiği gibi, yönetimin denetlenmesidir.
Sayõlan amaçlar yanõnda iç denetim, işletmenin gerek ticari faaliyetleri gerekse
operasyonel işlemleri sõrasõnda ortaya çõkabilecek risklerin belirlenmesi ve asgariye
indirilmesi, işletme kaynaklarõnõn etkin ve verimli bir şekilde kullanõlõp kullanõlmadõğõnõn
belirlenmesi amacõyla inceleme ve denetimler yapar. Söz konusu denetimler hesaplarõn,
işlemlerin ve kayõtlarõn incelenmesine yoğunlaşabileceği gibi işletme varlõklarõnõ korumak ve
her türlü kayõplarõ önlemek, muhasebe verilerinin doğruluğunu ve güvenirliğini sağlamak,
işletme faaliyetlerinin etkinliğini geliştirmek ve yönetim politikalarõna bağlõlõğõ özendirmek
amaçlarõnõ gerçekleştirmek için bir işletmedeki örgüt yapõsõ, uygulanan yöntemler ve
ölçülerin tamamõ olarak tanõmlanabilen iç kontrolün işlerliğinin incelenmesine de
yoğunlaşabilir.
Anonim ortaklõklarda iç denetim faaliyetleri, Amerikan hukukunda görüldüğü üzere
işletme bünyesinde yönetim kuruluna bağlõ olan ya da denetim komitesinin gözetiminde
çalõşan ayrõ bir bölüm ya da birim tarafõndan yapõlabileceği gibi, Kõta Avrupasõ Hukuk
sistemlerinde görüldüğü üzere anonim ortaklõğõn yasal bir organõ olarak kabul edilen denetçi
ya da denetim kurullarõ tarafõndan da yapõlabilir. ABD uygulamasõnda, halka açõk anonim
ortaklõklarõn yönetimden bağõmsõz ve mali konularda geçmişi olan üyelerden oluşturduklarõ
denetim komitelerinin, iç kontrol sistemleri ve finansal raporlama alanlarõnda gözetim
görevinin yerine getirilmesinde ve yönetim kurulunu bağõmsõz denetçiler, iç denetçiler ve
finansal yöneticilerle mali raporlama konusunda etkin işbirliği yapmaya yönlendirmedeki
faydalarõnõn varlõğõ başta Securities and Exchange Commission olmak üzere ABD’de
finansal raporlama ve denetim konusunda oluşturulan çeşitli komisyonlar tarafõndan da ifade
edilmiştir.
Kõta Avrupasõ’na dahil olan bazõ hukuk sistemlerinde ortaklõk hesaplarõnõn denetimi
ile ortaklõk yönetiminin denetimi görevleri birbirinden ayrõlmõştõr. Özellikle Almanya ve
Fransa’da, “yönetim kurulunu” atama ve yönetimin her türlü faaliyetinin ve uyguladõğõ
politikalarõn ortaklõk sözleşmesi ile mevzuata uygunluğunu incelemek görevleri genel kurul
tarafõndan seçilen üyelerden oluşan “gözetim kuruluna”, ortaklõk hesaplarõnõn denetimi
görevi ise yine genel kurul tarafõndan seçilen bağõmsõz sertifikalõ hesap denetçilerine ya da
denetim şirketlerine verildiği “ikili sistem” uygulanmaktadõr. Klasik sistemin uygulandõğõ
İsviçre, İtalya ve Türk hukuklarõnda ise ortaklõğõn hesaplarõnõn denetlenmesi ve özellikle
İtalya ve Türk hukukunda yönetimin her türlü eylem ve işleminin incelenmesi görevi denetim
kuruluna verilmiştir. Türk hukunda denetim kurulunun, ortaklõk yönetimini ve ortaklõk
hesaplarõnõ denetlemek görevlerine ek olarak özellikle yönetimin ihmali halinde genel kurulu
toplantõya davet etmek, ortaklarõn yönetim kurulu aleyhine dava açõlmasõna karar vermeleri
halinde ortaklar adõna dava açmak gibi çeşitli yönetim ve temsil görevleri de bulunmaktadõr.

Öğretide pek çok yazarõn ve uygulamacõlarõn õsrarla belirttikleri üzere Ticaret
Kanunumuz denetçilere geniş yetkiler tanõdõğõ, görevler verdiği ve bunlarõ görevlerinin
yerine getirmemekten ya da yetkilerini kullanmamaktan sorumlu tuttuğu halde, ülkemizde
anonim ortaklõk denetçileri asla etkili bir denetim öğesi olamamõş, istenilen amaca
ulaşamamõştõr. Halka açõk anonim ortaklõklarõn denetim kurullarõnõn söz konusu görevleri ne
ölçüde yerine getirdiklerinin, yapõlarõnõn ve şirketlerdeki iç denetim faaliyetlerinin
kapsamõnõn anlaşõlmasõna ilişkin olarak yapõlan anket sonuçlarõndan anlaşõldõğõ üzere söz
konusu amaca ulaşõlamamasõndaki en önemli etkenlerin aşağõda maddeler halinde sayõlan
hususlar olduğu anlaşõlmaktadõr;
a) Halka açõk şirketlerde ortaklarõnõn şirket genel kurullarõna katõlõm oranõ son
derece düşüktür. Bu durum, yönetim ve denetim kurulu üyelerinin şirket sermayesinin
çoğunluğuna sahip olan aile ya da aile gruplarõ ile diğer büyük ortaklarõn tercihlerine göre
oluşmasõnõ kolaylaştõrmaktadõr. Sonuç olarak denetçilerin büyük bir çoğunluğu yönetim
kurulu tarafõndan gösterilen adaylar arasõndan seçilmekte ve yine çoğunluğunun seçilmeden
önce şirketle ticari ya da yönetsel bir ilişkisi bulunmaktadõr. Sonuç olarak şirket
denetçilerinin, yönetime ve yönetim kuruluna karşõ bağõmsõz ve tarafsõz olabilmeleri
mümkün olmamaktadõr.
b) Pek çok ülke düzenlemesinde denetçilerin sertifikalõ mali müşavir olmasõ zorunlu
iken hatta Amerikan uygulamasõnda sertifikalõ iç denetçi olmasõ özendirilirken TTK’da ve
şirketlerin büyük çoğunluğunun esas sözleşmelerinde denetçilerin seçilebilmeleri için sahip
olmalarõ gereken asgari eğitim ya da mesleki deneyime ilişkin herhangi bir şart
öngörülmemesi denetim çalõşmalarõnõn etkinliğinin azalmasõnda en başta gelen etkenlerden
biridir.
c) Şirket denetçileri ilk sõrada şirket yasal defter ve kayõtlarõnõ gerçeğe
uygunluğunun anlaşõlmasõ için inceleme yaptõklarõnõ beyan etmiş olmalarõna rağmen, söz
konusu incelemeleri genellikle her üç ayda bir gerçekleştirdikleri, karşõ inceleme yapmak ya
da bağõmsõz denetim sonuçlarõnõ gözden geçirmek gibi herhangi bir özel denetim tekniği
uygulamadõklarõ ve SPK tarafõndan yapõlan denetimlerde tespit edilen çeşitli aykõrõlõklarõn
varlõğõna rağmen son beş yõl içinde şirket denetçilerinin tespit ettikleri herhangi bir aykõrõlõk
ya da usulsüzlük hali bulunmadõğõ dikkate alõndõğõnda TTK uyarõnca denetçilere verilen
denetim görevinin tam ve etkin olarak yerine getirilmediği görülmektedir. Denetçilerin
çoğunluğu şirketin yasal defter ve kayõtlarõnõn incelenmesine ilişkin düzenli ve sürekli bir
çalõşma yapmamaktadõrlar.
d) Son beş yõl içerisinde şirket ortaklarõnõn yönetimin işlemlerine karşõ denetçilere
yaptõklarõ herhangi bir şikayet olmamasõ ve hiç bir şirkette özel denetçi seçilmesinin talep
edilmemesi, ortaklarõn fiilen yönetimin faaliyetlerinin izlenmesi ve incelenmesine ilgi
göstermediklerinin bir yansõmasõ olarak düşünülebilir. Buna ek olarak denetçilerin yarõdan
fazlasõnõn yönetim kurulu toplantõlarõna düzenli olarak katõlmadõklarõnõ, son beş yõl içerisinde
özellikle yönetimin eylemlerine karşõ karşõ ortaklarõ bilgilendirmek için TTK’da kendilerine
tanõnan genel kurulu olağanüstü toplantõya çağõrma yetkilerini hiç kullanmadõklarõnõ beyan
etmeleri denetçilerin de yönetimin karar, faaliyet ve politikalarõnõn incelenmesine yeterince
ilgi göstermediklerine delalet etmektedir.
e) Şirketlerin yarõya yakõnõn, özellikle işletmenin faaliyetleri sõrasõnda ortaya
çõkabilecek hata, hile ve usulsüzlüklerin belirlemek ve önlemek ile görevli denetim kurullarõ

dõşõnda ayrõ iç denetim birimleri oluşturmalarõ ve iç denetim biriminin denetim kurulu ile
herhangi bir ilişkinin bulunmamasõ, denetim kurullarõndan iç denetim faaliyeti sõrasõnda
yararlanõlmadõğõnõn ve yalnõzca TTK gereğince bulunmasõ zorunlu organ olarak kabul
edildiğinin bir başka göstergesidir. Bununla birlikte iç denetim birimleri, bulunan şirketlerin
ancak yarõsõ iç denetim çalõşmalarõnõn bağõmsõz denetimin maliyetini azalttõğõnõ ve süresini
kõsalttõğõnõ ifade etmektedirler. Dolayõsõyla iç denetim birimlerinin daha çok üretim,
pazarlama gibi operasyonel faaliyetlerin etkinliğinin ve verimliğinin artõrõlmasõna
yoğunlaştõğõ anlaşõlmaktadõr.
Diğer taraftan, TTK’da anonim ortaklõklarõn iç denetime ilişkin hükümlerin amaca
hizmet etmediği kanun koyucunun da bilgisi dahilinde olan bir husustur. Bu nedenle söz
konusu hükümlerin değiştirilmesine yönelik olarak yapõlan çalõşmalar devam etmekte olup,
hazõrlanan ve “TTK Değişiklik Komisyonu”na sunulan taslakta önerilen sistemde, anonim
ortaklõğõn iç denetimden sorumlu olan denetim kurulu tamamen kaldõrõlmakta yerine yalnõzca
mali denetimden sorumlu sözleşmeli hesap denetçilerinin görev yapmasõ öngörülmektedir.
Her ne kadar söz konusu metinde denetçilerin niteliklerinin ve bağõmsõzlõklarõnõn artõrõlmasõ
için çeşitli düzenlemeler yapõlmõş olsa da, hesap denetçilerine, yönetim eylem ve işlemlerinin
denetlenmesine, azõnlõk haklarõnõn korunmasõna ilişkin somut görevler verilmediği
görülmüştür. Bu nedenle hesap denetçiliği uygulamasõnõn özellikle halka açõk şirketlerde,
ortaklarõn haklarõnõn korunmasõ açõsõndan önemli bir güvence olan yönetimin eylem, işlem ve
politikalarõnõn uygunluğunun denetlenmesinde bir boşluk yaratacağõ ve öngörülen iç
denetimin yaptõrõlmasõ zorunlu olan bağõmsõz denetimin tekrarlanmasõ anlamõna geleceği
düşünülmektedir. Her ne kadar ülkemizde etkin bir görev yerine getirmediği görülmüş olsa
da, halka açõk anonim ortaklõklarda iç denetim görevinin ortaklõğõn bir organõ olarak çalõşan
denetçi ya da denetçilerce yerine getirilmesinin, iç denetim amaçlarõna daha uygun olduğu
düşünülmekte olup, iç denetimin ve denetim kurullarõnõn etkin hale getirilebilmesi için;
1- Hisse senetleri borsalarda işlem gören anonim ortaklõklarõn muhasebe, denetim,
üretim, pazarlama vb. faaliyet alanlarõndaki iş tanõmlarõnõ, sorumluklarõ, yetkileri ve diğer
usulleri yazõlõ hale getirerek, işletme varlõklarõnõ korumak ve her türlü kayõplarõ önlemek,
muhasebe verilerinin doğruluğunu ve güvenirliğini sağlamak, işletme faaliyetlerinin
etkinliğini geliştirmek ve yönetim politikalarõna bağlõlõğõ özendirmek amaçlarõyla iç kontrol
sistemi oluşturmalarõnõ,
2- Hisse senetleri bir borsada işlem gören anonim ortaklõklarda en az üç olmak üzere
yeteri kadar denetçinin görev yapmasõnõn, diğer halka açõk şirketlerde ise aktif toplamlarõnõn
büyüklükleri, ödenmiş sermayeleri ya da benzeri değerler dikkate alõnarak yapõlacak
sõnõflandõrmaya göre bir ile üç denetçinin görev yapmasõnõn, denetçi olarak seçilecek kişilerin
bağõmsõzlõğõnõ ve tarafsõzlõğõnõ etkileyebilecek, denetçiler ile şirket ya da şirket yöneticileri
arasõnda bulunmasõ muhtemel ticari, idari, hõsõmlõk vb. ilişkilerin açõkça sayõlarak seçilme
engellerinin tanõmlanmasõnõ,
3- Denetçilerin en az 3 yõl görev yapmalarõnõn, görev yapacak denetçilerin
çoğunluğunun, azõnlõk ortaklarõn göstereceği adaylar arasõndan seçilmesinin,
4- Halka açõk anonim ortaklõklarda görev yapacak denetçilerin iktisat, işletme,
maliye, kamu yönetimi, muhasebe ve hukuk konularõnda en az 4 yõllõk lisans eğitimi veren
kurumlardan mezun olmalarõ ve bunun yanõnda muhasebe, vergi, banka ve kambiyo, işletme

analizi, organizasyonu, denetimi veya hukuk konularõnda en az 3 yõllõk mesleki tecrübe
şartlarõna sahip olmalarõnõ,
5- Hisse senetleri menkul kõymet borsalarõnda işlem gören şirketlerin denetçilerinden
en az ikisinin yukarõdaki şartlara ek olarak, yeminli mali müşavir, serbest muhasebeci mali
müşavirlerden ya da Türkiye İç Denetim Enstitüsü’nün düzenlemiş olduğu sertifika sõnavõnõ
geçerek Sertifikalõ İç Denetçi unvanõnõ taşõyan ya da bu sõnava girmeye hak kazanan
kişilerden seçilmesini,
6- Hisse senetleri menkul kõymet borsalarõnda işlem gören şirketlerin denetim
kurullarõnõn, özellikle ara dönem ve yõl sonu mali tablo raporlama sürecinin, şirketin
faaliyetlerinin hukuka ve esas sözleşmeye uygunluğunun denetlenmesi, ortaklõğõn vergi
yükümlüklerinin, şirketin iç kontrol sisteminin işleyiş şeklinin ve etkinliğinin, bağõmsõz dõş
denetim çalõşmalarõnõn sonuçlarõnõn ve tespit edilen eksikliklerin giderilip giderilmediğin
incelenmesi görevlerinin ve bunlar dõşõndaki diğer tüm denetim görev, yetki ve
sorumluklarõnõn tam ve ayrõntõlõ bir şekilde belirlendiği, denetim yönetmeliği oluşturmalarõnõ,
ayrõca söz konusu yönetmelikte hesap dönemi başõnda tüm denetçilerin yönetimle birlikte
oluşturacaklarõ denetim programõ çerçevesinde 4. madde belirlenen niteliklere sahip
denetçilerin düzenli olarak denetim ve inceleme yapmalarõnõn öngörülmesini,
7- Şirket denetçilerinin yõl sonu mali tablo ekinde gerçekleştirmiş olduklarõ denetim
faaliyetlerinin kapsamõna ve denetim yönetmeliğinde öngörülen görevleri görev bazõnda
hangi ölçüde yerine getirdiklerine, söz konusu çalõşmalar sonucunda tespit edilen mevzuata,
işletme politikalarõna, muhasebe ilke ve esaslar ile şirket esas sözleşmesine aykõrõlõklara
ilişkin açõklamalarõnõ içeren bir açõklama yapmalarõnõ ve hisse senetleri menkul kõymet
borsalarõnda işlem gören şirketlerin 3’er aylõk ara dönemlerde düzenleyecekleri mali
tablolarõn Kurulumuzun Seri:XI, No:3 sayõlõ Sermaye Piyasasõnda Ara Mali Tablolara İlişkin
İlke ve Kurallar Hakkõnda Tebliğ’i ile Seri:XI, No:1 sayõlõ Sermaye Piyasasõnda Mali Tablo
ve Raporlara İlişkin İlke ve Kurallar Hakkõnda Tebliğ’leri ile genel kabul görmüş muhasebe
kavram, ilke, kural ve formlara uygun olarak hazõrlanõp hazõrlanmadõğõ hakkõnda görüş
bildirmelerini,
zorunlu hale getiren düzenlemelerin ve halka açõk şirketlerde ortaklarõn genel
kurullara katõlõmõnõn ve temsilinin artõrõlmasõnõ teminen şirket denetçilerinin vekil
seçilmelerini teşvik eden değişikliklerin yapõlmasõnõn yerinde olacağõ düşünülmektedir.
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Ek: 1 İç Denetim Mesleki Uygulamasõnõn Genel ve Özel Standartlarõna İlişkin Özet
100

BAĞIMSIZLIK:

İÇ

DENETÇİLER

DENETLEDİKLERİ

FAALİYETLERDEN

BAĞIMSIZ OLMALIDIRLAR
110 Organizasyonel Statü: İç denetim departmanõnõn organizasyon içindeki konumu,
kurula denetim sorumluluklarõnõ yerine getirme imkanõ sağlayacak şekilde olmalõdõr.
120 Objektiflik: İç denetçiler denetimlerinde tarafsõz olmalõdõrlar.
200 MESLEKİ YETERLİLİK: İÇ DENETİMLER YETERLİ VE GEREKLİ MESLEKİ ÖZEN
GÖSTERİLEREK YÜRÜTÜLMELİDİR.
İç Denetim Departmanõ
210 Kadro: İç denetim departmanõ denetçilerin, eğitim düzeyleri ve mesleki
yeterliliklerini denetim faaliyetleri için uygun ve yeterli düzeyde olmasõnõ temin etmelidir.
220 Bilgi Beceri ve Diğer Unsurlar: İç denetim departmanõ denetim sorumluluklarõnõ
yerine getirmek için gerekli olan bilgi beceri ve diğer gerekli unsurlara sahip olmalõ veya bunlarõ
temin etmelidir.
230 Kontrol: İç denetim departmanõ, iç denetimlerin gerektiği gibi yapõldõğõndan emin
olmalõdõr.
İç Denetçi
240 Uygulama Standartlarõyla Uyumluluk: İç denetçiler mesleki uygulama
standartlarõyla uyumlu olarak görevlerini yerine getirmelidirler.
250 Bilgi Beceri ve Gerekli Diğer Unsurlar: İç denetçiler iç denetimin uygulanmasõ için
hayati önemi olan bilgi, beceri ve diğer unsurlara sahip olmalõdõrlar.
260 İnsan İlişkileri ve İletişim: İç denetçiler, insan ilişkileri ve etkili iletişim konusunda
yetenek kazandõrõlmalõdõr.
270 Sürekli Eğitim: İç denetçiler teknik yeterliliklerini sürekli eğitim yoluyla korumalõdõrlar.
280 Mesleki Disiplin: İç denetçiler denetimi gerçekleştirirken gerekli mesleki özeni
göstermelidirler.
300 DENETİMİN KAPSAMI: İÇ DENETİMİN KAPSAMI, KURUMUN İÇ KONTROL
SİSTEMİNİN

VERİMLİLİĞİNİN

DEĞERLENDİRİLMESİ

İLE

VE

YETERLİLİĞİNİN

ÜSTLENİLEN

GETİRİLMESİNDEKİ KALİTEYİ İÇERMELİDİR.

İNCELEMESİ

SORUMLULUKLARIN

VE

YERİNE

310 Bilginin Doğruluğu ve Güvenilirliği: İç denetçiler finansal ve idari bilgilerin
doğruluğunu, güvenilirliğini ve bu bilgilerin ölçülmesi, sõnõflandõrõlmasõ ve tespit edilmesinde
kullanõlan yöntemleri gözden geçirmeli, bunlarõ raporlamalõdõrlar.
320 Kurum Politikalarõ, Planlar, Prosedürler, Kanunlar ve Yönetmeliklerle
Uyumluluk: İç denetçiler politikalar, planlar, prosedürler, kanunlar ile kurum faaliyetleri ve
sonuçlarõ hakkõnda önemli etkiye sahip kurallar ile uygunluğu sağlamak için kurulan sistemi ve
hatta organizasyonun bütünlüğünün uyum içerisinde olup olmadõğõnõ denetlemelidirler.
330 Aktiflerin Korunmasõ: İç denetçiler aktiflerin korunma yöntemlerini incelemeli, söz
konusu varlõklarõ kontrol etmeli ve fiziken mevcudiyetini tespit etmelidirler.
340 Kaynaklarõn Ekonomik ve Etkili Bir Şekilde Kullanõmõ: İç denetçiler kaynaklarõn
ekonomik ve verimli olarak kullanõmõnõ kontrol etmelidirler.
350

Faaliyetler

veya

Programlar

İçin

Düzenlenmiş

Amaç

ve

Hedeflerin

Gerçekleştirilmesi: İç denetçiler faaliyet ve programlarõn belirlenen amaç ve hedeflerle uyumlu olup
olmadõklarõnõ veya bunlarõn planladõğõ üzere gerçekleştirilip gerçekleştirilmediğini incelemelidirler.
400 DENETİMİN FAALİYETLERİ: DENETİM FAALİYETLERİ; DENETİMİ PLANLAMA,
ÖLÇME, BİLGİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ, SONUÇLARIN İLETİLMESİ VE İZLEME
SAFHALARINI İÇERMELİDİR.
410 Denetim Planlamasõ: İç denetçiler her denetimin planõnõ yapmalõdõr.
420 Bilginin Derlenmesi ve Değerlendirilmesi: İç denetçiler denetim sonuçlarõnõ
desteklemek amacõyla bilgi toplamalõ, analiz etmeli bunlarõ yorumlamalõ ve söz konusu bilgiyi yazõlõ
olarak raporlamalõdõrlar.
430 Sonuçlarõn İletilmesi: İç denetçiler yapmõş olduklarõ denetimin sonuçlarõnõ
raporlamalõdõrlar.
440 İzleme: İç denetçiler denetim sonuçlarõ hakkõnda uygun önlemler alõnõp alõnmadõğõnõ
takip etmelidirler.
500

İÇ

DENETİM

DEPARTMANININ

YÖNETİMİ:

İÇ

DENETİM

DEPARTMANI

YÖNETİCİSİ, DEPARTMANI KURALLARA UYGUN OLARAK YÖNETMELİDİR.
510 Amaç, Yetki ve Sorumluluk: İç denetim departmanõ yöneticisi, departmanõn yönetimi
için bir yönetmeliğe, yetki ve sorumluluğa sahip olmalõdõr.
520 Planlama: İç denetim departmanõ yöneticisi departmanõn sorumluluklarõnõ yerine
getirebilmesi için planlar oluşturmalõdõr.

530 Politika ve Prosedürler: İç denetim departmanõ yöneticisi departman üyelerinin
çalõşmalarõna rehberlik edecek yazõlõ prosedür ve politikalarõ oluşturmalõdõr.
540 Personel Yönetimi ve Geliştirilmesi: İç denetim departmanõ yöneticisi kendi
bölümünün insan kaynaklarõnõ seçmek ve yetiştirme için bir program oluşturmalõdõr.
550 Dõş Denetçiler: İç denetim departmanõ yöneticisi iç ve dõş denetim faaliyetlerini
koordine etmelidir.
560 Kalite Güvencesi: İç denetim departmanõ yöneticisi departmanõn faaliyetlerini
değerlendirmek için bir kalite güvencesi programõ düzenlemeli ve bunu uygulamalõdõr.

Ek: 2 İç Denetim Biriminin Gerçekleştirdiği Denetimler Sõrasõnda Alacaklõ ve
Borçlulardan Talep Edebileceği Teyit İstemi Formu Örneği
TEYİT İSTEMİ
X ŞİRKETİ İÇ DENETİM BÖLÜMÜ
İlgili (gideceği yer)

Tarih:…………
Sayõ:………….

BU BİR ÖDEME İSTEMİ DEĞİLDİR
Kayõtlarõmõzõn incelenmesi sonucunda, hesabõnõzda ödenmemiş görünen bakiye
……… TL’nin tarihinde tarafõmõza/tarafõnõza ödenmesi gerekmektedir.
Lütfen bu miktarõ yukarõdaki tarih itibariyle kayõtlarõnõzla karşõlaştõrõnõz, eğer
doğruysa, lütfen aşağõya imza ediniz; doğru değilse ödenmemiş miktarõ kayõtlarõnõza
göre belirtiniz ve bu konudaki tüm bilgileri bu formun arkasõna aktarõnõz.
Ayrõca elinizde bulunan tüm senetlerden tarafõmõza/tarafõnõza ……….tarihinde
ödenecek olanlarõn teyidini aşağõdaki döküm içinde bildirirseniz memnun oluruz.
Senedin Vade
tarihi
tarihi
………….
………….
………….
………….

Faiz
oranõ
………….
………….

Faizin
ödeneceği kişi
………….
………….
………….
………….

Senedin
tutarõ

Bu istem bölümümüz tarafõndan yapõlan normal inceleme sõrasõnda hesabõnõzõn
doğrulanmasõ amacõyla yapõlmõştõr. Bu bir fatura ya da hesap özeti değildir. Üzerinde
adres yazõlõ olan zarf cevabõn çabuk alõnmasõ için gönderilmiştir. Teşekkür ederiz.
Saygõlarõmõzla
X Şirketi
İç Denetim Bölümü
Yukarõdaki hesaplar …………….doğrudur. (herhangi bir fark varsa bu formun arka
tarafõnda belirtiniz)
Tarih……………

Firma adõ…………………….
İmzalayan Kişi………………

Ek: 3 İç Denetçi ve Dõş Denetçinin Karşõlaştõrmasõ Tablosu
(Sawyer.1988.24; Uzay.1999:46, Gürbüz.1983:81, Guy-Alderman-Winters.1996:857)
NİTELİKLER
Görevlendirilmesi

İÇ DENETÇİ
İşletme yönetimince
İşletmenin çalõşanõdõr.

Amaç

İşletmenin ihtiyaçlarõna hizmet
eder
Örgütte etkinlik yeterlik ve
ekonomiklik için her türlü
faaliyet ve kontolleri inceler

Görev Kapsamõ

Lisanslama

Hatalarõn bulunmasõ
önlenmesi
Sorumluluk

Eğitim

atanõr.

Lisanslama mecburi olmamakla
birlikte Seritifikalõ İç Denetçi
(CIA) lisansõ alõnabilmektedir.

BAĞIMSIZ DENETÇİ
Şirketin
yapmõş
olduğu
sözleşme uyarõnca görev
yapar
Güvenilir finansal bilgiye
ihtiyaç duyan 3. Kişiler
Öncelikle bilanço ve gelir
tablosu hesaplarõnõ inceler.
Faaliyetleri ve iç kontrolleri
finansal verilerin güvenirliği
ve
inceleme
alanõnõ
belirlemek için araştõrõr.
Lisanslanma
zorunludur.
Sertifikalõ
Kamu
Muhasebecisi
(CPA),
ülkemizde ise SMMM ya da
YMMM olmasõ gereklidir.
Hatanõn
mali
tablolar
üzerindeki etkisi önemli
ölçüde ise doğrudan ilgilenir.

ve İşletmenin
faaliyetleri
sõrasõndaki her türlü hatanõn
bulunmasõ ve önlenmesi ile
doğrudan ilgilidir
Yönetim kuruluna
Kusurlu olduklarõnda hukuki
ve
cezai
sorumluklarõ
bulunmaktadõr

İç Denetim Enstitüsü Sertifika Amerikan Sertifikalõ Kamu
Programõ
Muhasebecileri
Enstitüsü
Sertifika Programõ
Bağõmõsõzlõk derecesi
Denetim
faaliyetleri Her açõdan yönetimden ve
bağõmsõzdõr. Ancak yönetimin yönetim kurulundan bağõmsõz
ihtiyaç ve isteklerine uymak olmasõ esastõr.
zorundadõr.
Çalõşma Zamanõ
Denetim çalõşmalarõ yõl boyunca Genellikle yõlda bir defa ve
devam eder.
dönem kapandõktan sonra
denetim yapar
Çalõşmalarõn
Ayrõntõ İşletme faaliyetleri ile ilgili
Derecesi
ayrõntõlõ çalõşmalar yapar

EK:4 Çeşitli hukuk sitemlerinde denetçilerin seçilme şartlarõnõ ve görevlerini gösteren tablo
(Kaynak: International Encyclopadia Of Laws, Klawer Law Internatioanl, 1997)

Ülke
İsviçre

İlişkinin
Hukuki
Görev
süresi
Niteliği Görevleri
1- Bilanço ve kar zarar hesabõnõn ortaklõğõn muhasebe belgelerine
En çok 3 yõl Organ
teorisine uygunluğunun denetimi
uygundur
- Yönetim kurulu şirket yk
2- Ticari defterlerin kurallara uygun olarak tutulup tutulmadõğõnõn
ile aynõ olan tüzel kişi
denetimi
denetçi seçilemez
3- Gerçekleştirilen eylem ve işlemlerin, işletme sonuçlarõnõn yasal
kurallara uygunluğunun denetimi

Denetçiyi
Seçme
Yetkisi
Tüzel Kişi, Gerçek Kişi
Bağõmsõzlõk
Genel kurula - Gerçek kişiler
-Denetçi, şirket yöneticisi
aittir
ya da yk üyesi olamaz
-Güvence ortaklõklarõ
(societe fiduciarie)
- Denetim sendikalarõ
(syndicats de revision)

4- Pay sahiplerine rapor vermek
5- 729/3 Ortaklõk çalõşanlarõ tarafõndan yapõlan kanuna ve ortaklõk
sözleşmesi hükümlerine aykõrõ davranõşlarõ ve tecavüzleri onlarõn
organik ve hiyerarşik bakõmdan üstü olan makamlara haber vermek

Ülke
İtalya

Denetçiyi
Seçme
Yetkisi
Kuruluşta
sözleşme ile,
izleyen süre
içerisinde
genel kurul
tarafõndan

Görev
Tüzel Kişi, Gerçek Kişi
Bağõmsõzlõk
süresi
- 3 ya da 5 üyeden bir - yönetim kurulu üyelerine En az 3 yõl
kõsmõnõn resmi hesap
4. dereceye kadar kan veya
denetçileri listesine
sõhri hõsõm olmamasõ
kayõtlõ olmasõ
- Ortaklõğa hizmet akti ile
- Gerçek kişiler
bağlõ olmamasõ

İlişkinin
Hukuki
Niteliği Görevleri
1- Ortaklõk hesap ve defterlerinin incelenmesi
2- Ortaklõk yönetiminin kanun ve esas sözleşme hükümlerine
uygunluğunu gözetleyerek kanunlara uygunluğunu denetlemek
3- Yöneticilerden ortaklõk iş ve işlemlerinin gidişi veya belirli bir
işlem hakkõnda bilgi isteyebilirler
4- En az üç ayda bir defa ortaklõk kasasõnõ saymak
5- Bilançonun hazõrlanmasõ sõrasõnda uyulmasõ gereken kurallarõn
takip edilip edilmediğini incelemek
6- Ortaklar tarafõndan yapõlan şikayetleri incelemek, önemli
hallerde genel kurulu toplantõya davet etmek
5- 729/3 Ortaklõk çalõşanlarõ tarafõndan yapõlan kanuna ve ortaklõk
sözleşmesi hükümlerine aykõrõ davranõşlarõ ve tecavüzleri onlarõn
organik ve hiyerarşik bakõmdan üstü olan makamlara haber vermek

Ülke
İngiltere

Kanada

Japonya

Denetçiyi
İlişkinin
Hukuki
Seçme
Görev
Niteliği Görevleri
Yetkisi
Tüzel Kişi, Gerçek Kişi
Bağõmsõzlõk
süresi
İlk GK’a
Tüzel, gerçek
Bazõ üst denetleyici
1 yõl
1- Ortaklõk defterlerinin denetlenmesi
kadar
kurullarõn üyesi olmasõ ve o
2- Her türlü bilgi ve belgenin ortaklõk çalõşanlarõndan istenmesi
yöneticiler
kurullarõn şartlarõnõ taşõmasõ
3- yan kuruluşlardan ve yurt dõşõ iştiraklerden de bilgi alabilirler
seçer,Gk seçer
gerekir(The Institõte of
4- Gk’a katõlmak, konuşmak
Chartered Accountants İn
England and Wales, the
Chartered Association of
Certified Accountants
İlk genel
Ortaklõkla veya ortaklõğõn Her yõl genel
1-Ortaklõk hesap ve defterlerinin incelenmesi
kurula kadar
bir bağlõ kuruluşunda bir kurulda
2-Mevcut ve eski yöneticilerden,memurlardan, çalõşanlardan ve
yönetim
çalõşan veya yönetici
tekrar seçilir
ortaklõğõn şubelerinden gerekli gördüğü bilgi ve belgeleri
kuruluna,
olamaz.
isteyebilir.
daha sonra
3-Genel Kurul toplantõsõndan haberdar edilme, katõlma ve genel
genel kurula
kurulda konuşma
ait
hakkõ vardõr.
Genel Kurul Esas olarak part time 1 En az 1 tanesinin
3 yõl
1- Yönetim Kuruluna katõlõp, görüşlerini açõklayabilirler.
kişi olur, ama büyük
seçilmeden 5 yõl öncesine
2- Yönetim Kurulunun toplanmasõnõ isteyebilirler.
ortaklõklarda biri full
kadar ortaklõkta görev
3- YK üyeleri hakkõnda Yönetim Kuruluna rapor verir
time, biri dõşarõdan
almamõş olmasõ gerekir.,
4- Ortaklõğõn faaliyetleri hakkõnda YK üyelerinden, yöneticilerden
denetçi olmak üzere 3 ortaklõkta hissedar olmasõ
raporlar isteyebilir, ortaklõğa zararõ olabilecek durumlarõn hemen
denetçi bulunmasõ
kõsõtlanamaz
denetçilere veya DK’na bildirilmesi gerekir.
gerekir.
5- Bağlõ ortaklõklarõn faaliyetleri hakkõnda rapor isteyebilir
6- 6-Yönetim Kurulunun GK’a sunduğu önerileri, raporlarõ
incelemek
7- 7-Yasal olmayan veya ortaklõğa zarar verebilecek filllerin
yönetici tarafõndan yapõlmasõnõn durdurulmasõnõ isteyebilir, yönetici
durdurmuyorsa şirket adõna dava açabilir.
8- 8-Denetim raporlarõ hazõrlamak
9- 9-GK kararlarõnõn iptali için dava açmak
10- 10-Yeni pay çõkarõlmasõnõn iptali için dava açmak

Ülke

Denetçiyi
Seçme
Yetkisi

Tüzel Kişi, Gerçek Kişi

Bağõmsõzlõk

Görev
süresi

İlişkinin
Hukuki
Niteliği Görevleri
11- 11-Çõkarõlmõş sermayenin azaltõlmasõ dava açmak
12- 12-Birleşme ve devralmalarõn iptali için dava açmak
13- 13-Ortaklõğõn tekrar organize olmasõ önerisi getirebilir
14- 14-Ortaklõğõn ilişkilerini ve varlõğõnõ inceleme
15- 15- Yönetici aleyhine dava açõldõğõ zaman veya yöntici
ortaklõğa dava açtõğõ zaman şirketi temsil etmek

Ülke

Denetçiyi
Seçme
Yetkisi

Tüzel Kişi, Gerçek Kişi

Fransa

Genel kurula En az 3, en çok 12
aittir
üyeden oluşur.
Gözetim kurulunun 1.
ve 2. Başkanõ
dõşõndaki üyeleri tüzel
kişiler arasõndan
seçilebilir.

Almanya

Genel kurul Gerçek kişi

Ülke

Hesap
Denetçisini
Seçme
Yetkisi

Tüzel Kişi, Gerçek
Kişi

Bağõmsõzlõk

Görev
süresi

İlişkinin
Hukuki
Niteliği Görevleri

Esas
Anonim 1- Ortaklõk yönetiminin düzenli olarak işleyip işlemediğini,
sözleşme ile ortaklõğõn yönetimin yasalara, ortaklõk sözleşmesi hükümlerine ve ticari
belirlenir. organõdõr hayattageçerli olan kurallara uygunluğunun değerlendirmek
2- En az üç ayda bir defa ortaklõk işlerinin gidiş hakkõnda yürütm
kurulundan rapor almak
3- Yõl sonu mali tablolarõnõn genel kurul tarihinden en az üç ay
önce hesap denetçilerinin incelemesine sunmak
4- Yõl sonu mali tabolarõ hakkõnda hesap denetçilerinin sunmuş
olduklarõ inecelemeleri değerlendirerek, hazõrlayacağõ rapor ile
görüşlerini genel kurula bildirmek
5- Yürütme kurulunu üyelerini seçmek ve görevlerine son
verilmesini genel kurula teklif etmek.
Y.K. üyeleri ve
ortaklõğõn üst düzey
yöneticileri gözetim
kurulu üyesi olamaz

Bağõmsõzlõk

En çok 4
yõl

Görev
süresi

1- Yõl sonu hesaplarõnõ denetlemek ve kar dağõtõlmasõ konusunda yön
kuruluna teklifte bulunmakla yükümlüdür
2- Ortaklõk defterlerlerini ve yazõşmalarõnõ, ortaklõğõn mal varlõğõnõ incele
ve denetlemek
3- Ortaklõk ile yönetim kurulu üyeleri arasõnda aktedilen sözleşmel
ortaklõğõ temsil ederler
4- Yönetim ile ortaklõk arasõnda uyuşmazlõk çõkmasõ halinde ortaklõğõ te
etmek

İlişkinin Görevleri
Hukuki
Niteliği

Ülke

Almanya

Denetçiyi
Seçme
Yetkisi

Tüzel Kişi, Gerçek Kişi

Genel kurul - Sertifikalõ hesap
uzmanõ ya da hesap
uzmanlõğõ ortaklõğõ
olabilir

Bağõmsõzlõk

A) Gerçek kişi ise,
seçilmesinden önceki üç
yõl içerisinde denetlenen
ortaklõğõn ya da söz
konusu ortaklõğõn bağlõ
ortaklõğõ ya da iştirakleri
arasõnda yer alan bir
şirketin çalõşanõ, yöneti
ya da gözetim kurulu
üyesi olarak görev
yapmamõş olmasõ
gereklidir. B) Hesap
uzmanlõğõ ortaklõğõnõn da
kendisi ya da bir
işletmesi eğer bazõ ortak
yararlarla denetlenen
ortaklõğa bağlõlõk içinde
bulunuyorsa ya da yasal
temsilcilerinden biri
yukarõda sayõlan gerçek
kişilere ilişkin
yasaklardan birini
kapsamõna girmesi
halinde hesap denetçisi
olarak seçilemez.

Görev
süresi

İlişkinin
Hukuki
Niteliği Görevleri

Anonim - Anonim ortaklõğõn yõl sonu mali tablolarõnõ ve hesaplarõnõ incel
ortaklõğõn
organõdõr

Ülke

Fransa

Denetçiyi
Seçme
Yetkisi

Tüzel Kişi, Gerçek Kişi

Genel kurul Sertifikalõ hesap
uzmanõ ya da hesap
uzmanlõğõ ortaklõğõ
olabilir. Halka açõk
anonim ortaklõklarda
en az 2 denetçi
bulunmalõdõr.

Bağõmsõzlõk

Görev
süresi

En az 6
hesap
dönemi

İlişkinin
Hukuki
Niteliği Görevleri

-Ortakõk hesaplarõnõ ve varlõklaõrõn inceleyerek, ortaklk
hesaplarõnõn mevzuata ve genel kabul görmüş muhasebe ilkelerin
uygunluğunu ve güvenilirliğini belirlemek.
- Gerekli hallerde yönetim politikalarõ ve uygulamalarõnda
mevzuata ya da ortaklõk sözleşmesine aykõrõ işlemleri engellemek
için yönetim kuruluna danõşmanlõk yapabilir.
- Denetim sonuçlarõ, bilanço kalemlerine ve kayõtlarõna ilişkin
değişiklik teklifleri, denetimler sõrasõnda ortya çõkan düzensizlik
yanlõşlõklar, hesap dönemlerinin karşõlaştõrmalõ sonuçlarõ hakkõn
yürütme ve gözetim kurullarõna bilgi vermek
-

EK.5 BLUE RIBBON COMMITTEE’NİN DENETİM KOMİTELERİNİN
ETKİNLEŞTİRİLMESİNE YÖNELİK ÖNERİLERİ,
Tavsiye 1:
Komite, New York Stock Exchange’e (NYSE) ve National Association of Securities Dealers
(NASD)’a, piyasa kapitilizasyonu 200 milyon dolardan yüksek olan (NASD ve NYSE
beraberce küçük çaplõ firmalar için daha uygun bir ölçü benimseyebilirler) kayõtlõ şirketlerin
denetim komiteleri için aşağõdaki tanõmõ benimsemelerini tavsiye etmektedir.
Denetim Komitesi üyeleri, şirketle, şirket yönetiminden ve şirketten olan bağõmsõzlõğõnõ
etkileyebilecek ilişkilere (bağlara) sahip değilse bağõmsõz sayõlmalõdõr. Aşağõdaki örnekler
bu ilişkiler arasõndadõr:
-

Şirkette veya bağlõ şirketlerinde aynõ yõl veya son 5 yõl içinde herhangi bir zamanda
çalõşmõş bir yönetici,
Şirketten veya bağlõ şirketlerinden, kurul üyeliği için aldõğõ maaş (ücret) veya emeklilik
planõ dolayõsõyla elde ettiği menfaat dõşõnda herhangi bir ücret alan bir yönetici,
Son 5 yõl içinde herhangi bir zamanda, şirkette veya bağlõ şirketlerinde üst yönetimde
bulunan/bulunmuş bir şahsõn yakõn aile çevresinden olan bir yönetici
Şirketin, son 5 yõl içinde herhangi bir zamanda önemli miktarlarda iş ilişkisinde
bulunduğu herhangi bir kar amaçlõ iş kurumunda üst düzey yönetici olan, ortak olan veya
kontrol gücüne sahip hissedar olan bir yönetici
Şirket yöneticilerinin ücret komitesinde görev aldõklarõ başka bir şirkette çalõşan bir
yönetici

Şirket yönetim kurulu, sõnõrlõ ve olağanüstü şartlar altõnda, şirketin ve ortaklarõnõn
menfaatlerinin bir şahsõn (yönetici) Denetim Komitesi üyeliğine seçilmesini gerektirdiğine
karar verirse, yukarõdaki ilişkilerden bir ya da daha fazlasõna sahip yöneticiyi Denetim
Komitesine seçebilir. Bu karardan sonraki yõllõk vekalet bildirimi raporunda bu ilişkilerin
niteliği ve yönetim kurulu kararõnõn sebepleri açõklanõr.
Tavsiye 2:
Komite, Denetim Komitesinin faaliyetlerinin bağõmsõzlõğõ amacõyla yukarõda ortaya
konulmuş bağõmsõzlõk tanõmõnõ benimsemek ve uymanõn yanõsõra NYSE ve NASD’a, piyasa
kapitilizasyonu 200 milyon dolardan yüksek olan (NASD ve NYSE beraberce küçük çaplõ
firmalar için daha uygun bir ölçü benimseyebilirler) kayõtlõ şirketler için sadece bağõmsõz
yöneticilerden oluşan bir Denetim Komitesine sahip olmayõ zorunlu hale getirmelerini
tavsiye etmektedir.
Komite, NYSE ve NASD’a, piyasa kapitilizasyonu 200 milyon dolardan yüksek olan
(NASD ve NYSE beraberce küçük çaplõ firmalar için daha uygun bir ölçü benimseyebilirler)
kayõtlõ şirketler için, kendi mevcut Denetim Komitesi bağõmsõzlõğõ şartlarõnõn yanõsõra
bağõmsõzlõk tanõmlarõnõ sürdürmelerini tavsiye etmektedir.
2. grup tavsiyelerimiz Denetim Komitesini daha etkili hale getirmek amacõnõ
taşõmaktadõr.
Tavsiye 3:
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Komite, NYSE ve NASD’a, piyasa kapitilizasyonu 200 milyon dolardan yüksek olan
(NASD ve NYSE beraberce küçük çaplõ firmalar için daha uygun bir ölçü benimseyebilirler)
kayõtlõ şirketler için, en az 3 yöneticiden oluşan bir Denetim Komitesine sahip olmayõ, bu
yöneticilerinin finans bilgilerinin yüksek olmasõnõ veya Denetim Komitesine seçildikten
sonra makul bir süre içinde finansal açõdan bilgili hale gelmelerini ve üyelerden en az bir
tanesinin muhasebe veya alakalõ finans alanlarõnda yöneticilik tecrübesinin olmasõnõ zorunlu
hale getirmelerini tavsiye etmektedir.
Komite, NYSE ve NASD’a, piyasa kapitilizasyonu 200 milyon dolardan yüksek olan
(NASD ve NYSE beraberce küçük çaplõ firmalar için daha uygun bir ölçü benimseyebilirler)
kayõtlõ şirketler için, kendi Denetim Komitesi büyüklüğü ve üyeliği şartlarõnõ sürdürmelerini
tavsiye etmektedir.
Tavsiye 4:
Komite, NYSE ve NASD’a, işlem görmekte olan her şirket için;
i)
tüm yönetim kurulu tarafõndan onaylanmõş, Denetim Komitesinin sorumluluklarõnõn
genişliğini, bu sorumluluklarõnõ nasõl yerine getireceğini, yapõsõnõ, metodlarõnõ,
üyelik şartlarõnõ belirten yazõlõ resmi bir mukaveleyi benimsemelerini,
ii)
mukavelenin uygunluğunu, yeterliliğini yõllõk olarak gözden geçirmelerini ve
belirlemelerini
zorunlu(gerekli) hale getirmelerini tavsiye etmektedir.
Tavsiye 5:
Komite, SEC’ye, rapor sunan her şirketin Denetim Komitesinin, şirketin yõllõk genel kurul
için hazõrlanan vekalet bildirimi formlarõna, Denetim Komitesinin yazõlõ bir resmi mukavele
benimseyip benimsemediği, eğer öyleyse Denetim Komitesinin geçmiş yõl içinde görevlerini
mukaveleye uygun bir şekilde yerine getirip getirmediği, mukavelede önemli değişiklikler
olmasõ durumunda en az 3 yõlda bir hangi mukavelenin hissedarlara yönelik yõllõk raporda ve
vekalet bildirimi formlarõnda veya gelecek yõla ait hissedarlara yönelik yõllõk raporda ve
vekalet bildirimi raporunda yer alacağõ bilgilerinin eklemesini zorunlu hale getiren kurallar
yayõmlamasõnõ tavsiye etmektedir.
Bundan başka Komite, SEC’ye Tavsiye 5’de sayõlan bilgi eklemeleriyle ilgili olarak bir
“güvenli liman” uygulamasõ yapmasõnõ tavsiye etmektedir.
Tavsiye 6
Komite, hem NYSE ve hem de NASD için kotasyon şartlarõnõn, işlem gören her
şirket için Denetim Komitesi sözleşmesinin, bağõmsõz denetçinin ortaklarõn temsilcisi olan
yönetim kuruluna ve denetim komitesine karşõ sõnõrsõz sorumlu olduğu ve söz konusu ortak
temsilcilerinin seçmek, değerlendirmek ve uygun gördüklerinde bağõmsõz denetçiyi
değiştirmek için sõnõrsõz otorite ve sorumluluğa sahip olduklarõ hususlarõnõ belirtmesini
gerekli kõlmasõnõ tavsiye etmektedir.
Tavsiye 7
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Komite, hem NYSE ve hem de NASD için kotasyon şartlarõnõn, işlem gören her
şirket için Denetim Komitesi sözleşmesinin, denetimsinin Independence Standards Board
Standard 1 ile tutarlõ olarak denetçi ile şirket arasõndaki bütün ilişkileri tanõmlayan resmi
yazõlõ bir beyanõn bağõmsõz denetçiler tarafõndan verilmesini garanti altõna almasõ ve
denetim komitesinin ayrõca denetçinin objektifliğini veya bağõmsõzlõğõnõ etkileyecek
açõklanmayan herhangi bir ilişkinni tespit edilebilmesi için aktif bir şekilde denetçi ile
diyaloğa girmekle ve bağõmsõz denetçinin bağõmsõzlõğõnõ garanti altõna almak için gerekli
önlemleri almak konusunda yönetim kuruluna tavsiyelerde bulunmakla sorumlu olduğunun
belirtmesini gerekli kõlmasõnõ tavsiye etmektedir.
Tavsiye 8
Komite, Generallly Aceepted Auditing Standards’õn, şirketin bağõmsõz denetçisinin
denetim komitesi ile finansal raporlamada uygulanan şirketin muhasebe ilkelerinin yalnõzca
kabul edilebilirliğine değil kalitesine ilişkin denetçinin değerlendirmeleri hakkõnda tartõşmasõ
hususunu gerekli kõlmasõnõ tavsiye etmektedir. Tartõşma, şirketin finansal dipnotlarõnõn
açõklõğõnõ ve şirketin muhasebe ilkelerinin agresiflik, ve tutuculuk derecesini ve bu
hususlarõn altõnda yatan tahminleri ve finansal dipnotlarõn hazõrlanmasõ sõrasõnda yönetim
tarafõndan alõnan ve bağõmsõz denetçi tarafõndan gözden geçirilen diğer önemli kararlarõ
içermelidir. Bu zorunluluk açõk, samimi bir tartõşmayõ teşvik edecek ve karõşõklõğõ önleyecek
bir şekilde yazõlmalõdõr.
Tavsiye 9
Komite, SEC’in tüm rapor veren şirketlerin ortaklara sunduklarõ yõllõk raporda
i)
yönetimin denetim komitesi ile uygulanan muhasebe standartlarõnõn kalitesi
ve şirketin finansal tablolarõnõ etkileyen önemli değerlendirmeler hakkõnda
tartõşmayõ da içeren denetlenen finansal tablolarõnõn gözden geçirilmesi
işlemini yapõp yapmadõğõnõ,
ii)
bağõmsõz denetçilerin denetim komitesi ile madde (i)’de belirtilen hususlarõ
tartõşõp tartõşmadõğõnõ,
iii)
denetim komitesi üyelerinin kendi aralarõnda yönetim ve bağõmsõz denetçiler
olmadan denetim komitesine sunulan madde (i) ve (ii)’de tanõmlanan bilgiyi
tartõşõp tartõşmadõklarõnõ,
iv)
denetim komitesi şirketin finansal tablolarõnõn tüm maddi açõlardan
Generally Accepted Accounting Principles ile uyumlu olarak güvenilir bir
şekilde sunulduğuna inanõp inanmadõğõnõ,
açõklayan bir mektubu eklemeleri hususunu gerekli kõlmasõnõ tavsiye etmektedir.
Tavsiye 10
Komite, SEC’in rapor veren bir şirketin dõş denetçisine şirketin Form 10-Q’sunu
doldurmasõndan önce SAS 71 Interim Financial Review yapmasõ hususunu gerekli kõlmasõnõ
tavsiye etmektedir.
Komite ayrõca, rapor veren bir şirketin dõş denetçisinin Form 10-Q doldurulmadan önce
denetim komitesi veya en azõndan komşte Başkanõ ve mali yönetimin temsilcisiyle yüzyüze
veya telekonferans aracõlõğõyla önemli değişiklikleri, yönetimin düşüncelerini ve muhasebe
tahminlerini önemli yeni muhasebe politikalarõnõ ve yönetimle uyuşmazlõk konularõnõ da
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içerecek şekilde Communication with the Audit Commitee başlõğõnõ taşõyan AU section
380’de tanõmlanan konularõ tartõşmasõnõ gerekli kõlacak şekilde SAS 71’in değiştirilmesini
tavsiye etmektedir.
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EK: 6 ÖRNEK DENETİM KOMİTESİ YÖNETMELİĞİ
( Kaynak Pricewaterhousecoopers.1999:36)
Görev tanõmõ
Denetim komitesi gözetim faaliyetinin yürütülmesinde yönetim kuruluna destek verir.
Denetim komitesi raporlama prosesini, şirket içinde iç denetim ve genel denetim sisteminin
işleyiş şeklini ve şirketin hukuka ve esas sözleşmeye uygunluğu kontrol ettiği süreçleri
denetler. Bu faaliyeti sõrasõnda yönetim kurulu, genel müdürlük, iç ve dõş denetçilerle yakõn
işbirliği içinde çalõşõr. Bu kapsamda her komite üyesinin şirketin yapõsõ, operasyonlarõ ve
taşõdõğõ riskler kadar komitenin görevlerini de çok iyi biliyor olmasõ gerekmektedir.
Organizasyon
Bir denetim komitesi yönetmeliğinde asgari şu hususlar yer verilmelidir:
•
•
•
•
•

Komite üyelerinin sayõsõ,
Üye seçilme şartlarõ,
Üyelerin bağõmsõzlõğõ,
Toplantõlarõn sõklõğõ,
Komite başkanõnõn seçimi.
Görev ve yükümlülükler

İç denetim
•
•
•
•

Yönetimin iç denetimin önemini herkese yeteri kadar kabul ettirip ettirmediği ve
herkesin sorumluluğunun bilincinde olup olmadõğõ,
İç ve dõş denetim sõrasõnda şirketin bilgisayar sistemlerini ne ölçüde gözden geçirildiği,
bu sistemlerin güvenilirliği ve sistemde bir arõza meydana geldiğinde uygulanacak
planlarõn gözden geçirilmesi,
İç ve dõş denetçilerin iç kontrole ilişkin olarak yaptõklarõ tavsiyelerin yönetim tarafõndan
ne ölçüde uygulamaya konulduğunun araştõrõlmasõ,
Dõş denetçilerin yönetimi hileli işlemler, hukuka aykõrõlõklar, iç denetimdeki zaafiyetler
ve benzeri meseleler hakkõnda ne ölçüde bilgilendirdiğinin araştõrõlmasõ.
Finansal raporlama
Genel olarak

•
•

Meslek ve hukuk kurallarõ kapsamõnda önemli muhasebe ve raporlama konularõnõn
incelenmesi ve bunlarõn finansal tablolara etkilerinin irdelenmesi,
Yönetim ile iç ve dõş denetçilere şirketin taşõdõğõ risklerin sorulmasõ ve bu riskler, asgari
seviyede tutabilmek için ne gibi planlarõn yapõlmõş olduğunu incelemek.
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Yõllõk finansal tablolar
•
•
•
•
•
•
•

Yõllõk finansal raporlarõn muhasebe ilke ve standartlarõ ile komiteye iletilen bilgilere
uygunluğunun tam ve eksiksiz olup olmadõğõnõ denetlemek,
Yeniden yapõlanma, vergi planlama teknikleri ve türev ürünlerin kullanõmõ gibi karmaşõk
veya sõradõşõ işlemlere özel bir titizlilikle eğilmek,
Uygulamasõ yorum ve takdire bağlõ olan, bozulmuş veya değersiz kalmõş envanterin
değerlemesi, kredi giderleri, önemli taahhüt ve yükümlülükler ve ayrõlan karşõlõklar gibi
aktif ve pasif kalemlerinin muhasebeleştirilmelerinin üzerine titizlikle eğilmek,
Dõş denetçiler ve yönetim ile sõk sõk toplantõlar düzenleyerek mali tablolarõn
hazõrlanmasõnõ ve denetim bulgularõnõ onlarla tartõşmak,
Dõş denetçiler tarafõndan önerilen düzeltmelerin yönetim tarafõnda ne şekilde
değerlendirilmiş olduğunu incelemek,
Yõllõk faaliyet raporunun yayõmlanmasõndan önce gözden geçirilmesi,
Dõş denetçilerin önemli hususlarõ komiteye iletmelerini sağlamak.
Ara dönem finansal tablolarõ

•
•
•

Ara dönemde yönetimin ara dönem finansal bilgilerini ne şekilde oluşturduğunu, iç ve
dõş denetimin nasõl yapõldõğõnõ gözden geçirmek,
Yönetim ile ve ara dönem mali tablolarõn yayõnlanmadan önce denetimi yapõlmõş ise dõş
denetçiler ile toplanarak ara dönem finansal sonuçlarõnõn tartõşõlmasõ (bu komite başkanõ
tarafõndan yapõlabileceği gibi tüm komitenin katõlõmõ ile de gerçekleştirilebilir)
Ara dönem mali tablolarõnõn ve açõklamalarõn doğru yapõlõp yapõlmadõğõ hakkõnda tam
bilgi sahibi olmak ve aşağõdaki konularda yönetimden, iç ve dõş denetim organlarõndan
bilgi almak.
! Ara dönem finansal tablolarõnõn daha önce öngörülen sonuçlara uygunluğu,
! Finansal oranlardaki değişikliklerin şirketin operasyonel ve mali
uygulamalarõndaki değişiklikler ile uygunluğu,
! Genel kabul gömüş muhasebe standartlarõnõn tam ve eksiksiz olarak uygulanõp
uygulanmadõğõ,
! Muhasebe ve raporlama uygulamalarõnda değişiklik olup olmadõğõ,
! Dönem içinde sõra dõşõ veya önemli işlem ya da olaylarõn bulunup bulunmadõğõ,
! Dönem içinde şirketin finansal ve operasyonel kontrollerin etkin bir şekilde
işleyip işlemediği,
! Şirketin borç ve taahhütlerine uygun davranõp davranmadõğõ,
! Ara dönem finansal tablolarõn doğru ve uygun açõklamalarõ içerip içermediği,
• Dõş denetçilerin önemli hususlarõ komiteye iletmelerini sağlamak.
Hukuka uygunluk

•

•
•
•

Hukuka uygunluğu ve yönetimin yapmõş olduğu soruşturmalarõn sonuçlarõnõ ve herhangi
bir hileli işlem ve muhasebe düzensizlikleri konusunda yapõlan takip işlemlerini (disiplin
cezalarõ da dahil olmak üzere) izlemek üzere kurulan sistemin etkinliğini gözden
geçirmek,
Düzenli olarak yönetim, hukuk danõşmanõ ve mali müşavirden bilgi almak,
Finansal tablolarõn hazõrlanmasõ sõrasõnda tüm düzenlemelere uygun devranõldõğõ
konusunda yeterli kanaati edinmek,
Sermaye piyasasõ otoritesi gibi kamu otoriteleri tarafõndan yapõlan incelemeler ve
sonuçlarõ hakkõnda bilgi almak,
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Yönetim Kurallarõna Uygunluk
•
•
•
•

Yönetim kurallarõnõn yazõlõ olarak ilan edilmesini ve tüm çalõşanlarõn bu kurallardan
haberdar olmasõnõ sağlamak,
Yönetimin bu kurallarõn önemi ve uygulama esaslarõ konusunda yeterli uygulamayõ
yapõp yapmadõğõnõ değerlendirmek,
Yönetim kurallarõna uygunluğun denetlenmesi için hazõrlanan programõn gözden
geçirilmesi,
Düzenli olarak yönetimden bu konudaki güncel bilgilerin sağlanmasõ,
İç denetim

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

İç denetim organizasyonun ve faaliyetlerinin gözden geçirilmesi,
İç denetimin etkinliğini gözden geçirilmesi,
İç denetçilerin niteliklerinin, görev atanma ve görevden alõnmalarõnõn gözden
geçirilmesi,
İç denetim işlevinin etkinliğini ve verimliliğinin gözden geçirilmesi,
Dõş Denetim
Dõş denetçinin teklif ettiği denetim kapsam ve yaklaşõmõnõn gözden geçirilmesi,
Dõş denetçilerini performanslarõnõ değerlendirilmesi ve dõş denetçilerin göreve atanma ve
görevden alõnmalarõnda yönetim kuruluna görüş bildirilmesi,
Dõş denetçilerin denetim dõşõnda sağladõğõ hizmetler ile mesleki anlayõşlarõnõn gözden
geçirilerek bağõmsõzlõklarõnõn teyit edilmesi,
Diğer sorumluluklar
Dõş denetçiler, iç denetim birimi yöneticisi ve yönetim ile ayrõ ayrõ toplantõlar
düzenlemek suretiyle gerekse bu kurullarõn önemli bulduklarõ hususlarõn tartõşõlmasõ,
İç ve dõş denetçilerin bulgularõnõn zamanõnda tartõşõlmasõnõ sağlamak,
Şirket avukatõnõn şirketin mali tablolarõ üzerinde etkisi olacağõnõ düşündüğü hususlarõ
gözden geçirmek,
Şirket çalõşanlarõnõn masraflarõ ve ücretlerinin şirket tarafõndan değerlendirilmesinde
uygulanan usul ve esaslarõn gözden geçilmesi,
Gerekli hallerde incelemelerde bulunmak ve uygun olduğu ölçüde uzman görüşüne
başvurmak,
Raporlama yükümlülükleri

•

Yönetim kurulunu komite faaliyetleri hakkõnda düzenli olarak bilgilendirmek ve gerekli
önerilerde bulunmak
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Ek: 6 Yõllõk Mali Tablolarõn Gözden Geçirilmesinde Örnek Sorular
( Kaynak (Pricewaterhousecoopers.1999:43)
Sorular

Yönetime
Sorulacak

1-Yõl boyunca şirketin sahip olduğu menkul kõymetlerin ve diğer
finansal araçlarõn değerinde önemli değişiklik meydana geldi mi?
2- Şirket atõl fonlarõnõ nasõl değerlendirmektedir ve şirketin risk
ve getiri konusundaki yatõrõm stratejisi nedir?
3- Şirket herhangi bir egzotik finansal araca yatõrõm yapmõş
mõdõr?
4- Geçen seneninki ile karşõlaştõrõldõğõnda şirketin alacaklarõnõn
ortalama tahsil süresi nasõl tezahür etmiştir?
5- Şüpheli alacak uygulamasõ nasõl yapõlmõştõr? Bunlarõn içinde
tahsili şüpheli olan ve önemli tutardaki tekil bir alacak söz
konusu mudur?
6- Çalõşanlara kullandõrõlan önemli miktarda bir kredi var mõdõr?

Bağõmsõz
DenetçiyeSorulacak

#
#
#
#
#
#

7- Uygun bir stok kontrolü yapõlmõş mõdõr?
#
8- Şirket sahasõ dõşõndaki envanterin denetlenmesinde ne gibi
özel usuller kullanõlmõştõr?
9- Bozulmuş ya da fazlalõk emtianõn tespitinde hangi esaslar
uygulanmõştõr? Önemli ölçüde zarar yazõlmasõ gerçekleşmiş
midir?
10- Hükümetin, şirketin stoklarõnõ ve duran varlõklarõnõn şimdiki
değerlerini etkileyebilecek çevre politikalarõ gibi düzenleyici
hükümlerinden haberdar mõsõnõz?
11- Uzun vadeli yatõrõmlarõn değerleri hakkõnda nasõl tatmin
oluyorsunuz?
12- Yabancõ ülkelerde bulunan varlõklarõn kamulaştõrõlmasõndan
ya da sõnõrlanmasõndan kaynaklanan muhtemel sorunlar var mõ?
13- Her hangi bir olağan dõşõ gelir ya da gider tahakkuku yapõlmõş
mõdõr?
14- Şirketin vergi hesap dönemleri ne zamandõr? Vergi riski
yaratabilecek hususlar bulunmakta mõdõr? Şirketin ayõrmõş
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#
#
#

#

#

#

#

#

#

#

olduğu vergi karşõlõğõ vergi denetim elemanlarõnca takdir
edilebilecek vergi riskini karşõlayabilecek miktarda mõdõr?
15- Şirketin varlõklarõnõn değerini önemli ölçüde değiştirebilecek
bir yükümlülük veya sorumluluk söz konusu mudur? Mali
tablolarda yer almayan herhangi gibi bir hukuki yükümlülük
bulunmakta mõdõr?
16- Şirket yönetimi, şirket avukatõ, hukuk müşaviri, vergi
danõşmanõ tarafõndan ileri sürülen ve mali tablolara yansõtõlmamõş
herhangi bir yükümlülük, devam eden veya ortaya çõkmasõ
kuvvetle muhtemel bir dava veya vergi riski bulunmakta mõdõr?
17- Şirketin kredi sözleşmelerinin veya sermaye taahhütlerinin ifa
edilmemesinden kaynaklanan bir riski bulunmakta mõdõr?

#

#

#

#

#

#

#

18- Şirketin finansal tablolara yansõmayan olağan dõşõ işlemleri
bulunmakta mõdõr? Bunlar nasõl muhasebeleştirilmiştir, bunlardan
herhangi bir doğrudan ya da olaylõ olarak sermaye ilişkisi olan bir #
taraf ile yapõlmõş mõdõr?
19- denetim sonucunda finansal tablolarda yapõlan önemli
düzeltmeler nelerdir?
#
20- Finansal tablolarda yer almayan düzeltmeler bulunmakta
mõdõr?

#
#

21- Hesap dönemi öncesi yapõlan önemli düzeltmeler nelerdir?
#
22- Geçen dönemlere oranla mali tablolarda gözlenen
değişiklikler var mõdõr? Varsa bunlar hangi nedenle ortaya
çõkmõştõr?
23- Raporlama aşamasõnda ortaya çõkan önemli tartõşmalar
nelerdir? Nasõl çözülmüştür?
Muhasebe Politikalarõ
24- Genel muhasebe standartlarõnda veya sermaye piyasasõ
düzenlemelerinde ortaya çõkabilecek değişiklikler mali tablolarda
ne gibi etkiler yaratõr?
25- Dönem içinde şirketin muhasebe politikalarõnda herhangi bir
değişiklik olmuş mudur? Olmuş ise nedenleri nedir?
26- Şirketin uyguladõğõ muhasebe politikalarõ halen ihtiyaca
cevap vermekte midir?
27- Muhasebe politikalarõnda meydan gelebilecek herhangi bir
değişiklik sorumlu ortak baş denetçinin görüşünü gerekli kõlar
mõ?
28- Şirket yönetimim ve denetçileri arasõnda herhangi bir
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#

#
#

#

#

#

#

#

#

#
#

uyuşmazlõk çõkmõş mõdõr? Bunlar ne şekilde çözülmüştür?
29- Şirketin politikalarõ sektördeki uygulama ile ne ölçüde
uyumludur?
30- Faaliyet dõşõ varlõklar hakkõnda bir denetim yürütülmüş
müdür? Bu varlõklar ne amaçla iktisap edilmiştir, nelerden
oluşmaktadõr, tam ve doğru olarak değerlemeye tabi tutulmakta
mõdõrlar?

#

#

#

#

#

Denetimin Yürütülmesi
31- Yõl içinde yürütülen denetim yõl başõnda yapõlan denetim
planõndan farklõlõk göstermiş midir? Neden?

#

Yönetim herhangi bir şekilde denetimin kapsamõnõn
sõnõrlandõrmõş mõdõr?

#

Denetimin yürütülmesinde yönetim gerekli işbirliğinde bulunmuş
mudur? Ve denetçiler yönetime erişmekte herhangi bir zorlukla
karşõlaş mõdõr?
Yönetimden yetki belgesi temin edilirken herhangi bir zorlukla
karşõlaşõldõ mõ?

#
#

Mali Tablo Hazõrlama Süreci
Şirketin muhasebe ve iç denetim elemanlarõnõn uygunluğu
konusundaki görüşünüz nedir?
Şirket iç ve dõş denetçileri tarafõndan verilen tavsiyelere ölçüde
uyulmuştur?

#
#

#

#

#

Şirketin kullandõğõ muhasebe sistemi uygun mudur?
Denetim sõrasõnda yönetimin yönetim kurulunca kendisine
tanõnan yetki sõnõrõnõ aşan veya yönetim kurulu kararlarõna aykõrõ
uygulamalarõna rastladõnõz mõ?
Genel Sorular
Bu sene muhasebeleştirilmesi gerekmeyen fakat şartlarõn
gerçekleşmesi halinde gelecek dönemde kayõt altõna alõnacak
sorunlar ile karşõlaştõnõz mõ?
Sizce finansal verilere ilişkin olarak şirketin en büyük sorunu
nedir?
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#
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EK: 7 TTK KAPSAMINDA DENETÇİLERE VERİLEN GÖREVLER
Türk Ticaret Kanunu’nun öngördüğü sistemde yönetimin ve hesaplarõn
denetlenmesi görevi denetim kuruluna verilmiş olup ayrõca özel hesap denetçileri
tarafõndan hesaplarõn incelenmesi benimsenmemiştir. Bununla birlikte yapõlan
düzenlemeler ile özellikle halka açõk ortaklõklarõn hesaplarõnõn bağõmsõz denetime tabi
tutulmasõ zorunlu hale getirilmiştir61. TTK’nõn öngördüğü denetim sistemi ve
denetçilerin görevleri İtalyan ve İsviçre hukuklarõ uygulamasõ ve hükümlerinin bir
karmasõ niteliğinde olup, denetim kuruluna ortaklõk hesaplarõnõ incelemek hak ve görevi
yanõnda yönetimin işlemlerini inceleme ve denetleme görevi verilmiştir.62
Denetçilerin görevleri iki aşamada incelenebilir. İlki ortaklõğõn kuruluşundan sonra
ve ortaklõğõn işleyişi sõrasõnda;

I. Kuruluş işlemlerini denetleme görevi:
TTK’nõn 308’inci maddesi gereğince ilk yönetim kurulu ile denetçiler ortaklõğõn
kuruluşunda yolsuzluk olup olmadõğõnõ incelemekle görevlidirler. Söz konusu görev
genel olarak ortaklõk sözleşmesinin düzenlenmesinden ortaklõğõn tüzel kişilik kazanmasõ
için gerekli tescil ve ilanõn yapõlmasõna kadar geçen bütün işlemleri kapsar. Bununla
birlikte yapõlacak denetim kapsamõnda özellikle ortaklõğõn kurulmasõ sõrasõnda
düzenlenen ve kullanõlan tüm belgelerin doğruluğunu inceleme (TTK md. 305), ortaklõk
sermayesinin tamamen taahhüt edilip edilmediğini ve karşõlõğõnõn ödenip ödenmediği
incelemek (TTK md.306), ayõn nevinden konulan sermayenin değerlenmesinde hile olup
olmadõğõnõn incelemek (TTK md.307) yer almaktadõr.
Her ne kadar TTK’nõn yukarõda sayõlan hükümlerinde belirtilen hile, ihmal ya da
gerçeğe aykõrõlõk hallerinde kurucular ve gerçekleştirilen işlemlere iştirak edenler ile
TTK’nõn 308’inci maddesinde kuruluş işlemlerine ilişkin inceleme görevinin ihmal eden
denetçilerin hukuki ve cezai sorumluluğu öngörülmüş olsa da, TTK sistemi gereğince
ani usulde kurulan ortaklõklarda ilk genel kurula kadar görev yapacak denetçileri seçme
yetkisinin kuruculara tanõnmõş olduğu ve denetçilerin bağõmsõz ve tarafsõz olarak hareket
etmelerini sağlayacak düzenlemelerin yapõlmadõğõ dikkate alõndõğõnda, göreve gelecek
denetçilerin söz konusu denetim görevini etkin bir biçimde yerine getirmelerinin
mümkün olmadõğõ düşünülmektedir.

II. Ortaklõğõn işleyişi sõrasõnda denetleme görevleri:

61

3098 sayõlõ Bankalar Kanunu’na bağlõ olarak çõkarõlan “Devlet Bakanõ ve Başbakan Yardõmcõlõğõnõn
Bağõmsõz Denetim Kuruluşlarõna İlişkin Tebliği”i ile bankalarda dõş denetim düzenlenmiştir. 13.12.1987
tarih ve 16663 sayõlõ Resmi gazete’de yayõnlanan “Sermaye Piyasasõndaki Bağõmsõz Dõş Denetleme
Hakkõnda Yönetmelik” ve aynõ konuda çõkarõlan Tebliğler ile halka açõk şirketlerin bağõmsõz denetime tabi
olmalarõna ilişkin düzenlemeler yapõlmõştõr.
62
Ortaklõk yönetiminin denetlenmesini konu alan TTK’nõn 353. Maddesinin kaynağõ İtalyan Medeni
Kanunu’dur. Denetçilerin ortaklõğõn hesaplarõ, hal ve durumu ile yönetimin faaliyetleri hakkõnda rapor
vermelerini düzenleyen TTK’nõn 354. Maddesinin kaynağõ ise İsviçre Medeni Kanunu’dur
(Atasoy.1984:83).
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Bu genel başlõk altõndaki görevleri ise 1) Ortaklõk yönetimini denetleme görevi
2) Ortaklõk hesaplarõnõ ve mali tablolarõnõ denetleme görevi 3) Yönetim hakkõna ilişkin
görevler olarak üç başlõk altõnda incelenmesi mümkündür.

1-Ortaklõk yönetimini denetleme görevi
a-Genel Olarak: TTK’nõn 353’üncü maddesi gereğince denetçilerin görevleri
genel olarak ortaklõğõn iş ve işlemlerini denetlemektir. Ortaklõğõn iş ve işlemleri
kavramõnõn geniş anlaşõlmasõ gerekmekte olup, ortaklõğõn esas sözleşmesinde yer alan
faaliyet konularõnõn gerçekleştirilmesi, ortaklõğõn başka ortaklõklar ile birleşmesi ya da
tasfiyeye girmesi nedenleriyle başta yönetim kurulu olmak üzere ortaklõğõn diğer
organlarõ tarafõndan ortaklõk adõna yapõlan her türlü eylem ve işlemlerin denetim
görevinin kapsamõnda yer aldõğõ kabul edilmektedir (Atasoy.1983:102). Söz konusu
denetim görevinin kõstaslarõ belirtilmemiş olmasõna rağmen, genel anlamda bir uygunluk
denetimi olduğu anlaşõlmaktadõr.
b-Yönetim kurulunu gözetim görevi: TTK’nõn 353’üncü maddesinin 10.
bendinde belirtildiği üzere denetçiler, yönetim kurulu üyelerinin kanun ve esas sözleşme
hükümlerine tamamõyla uymalarõna nezaret etmekle görevlidirler. Nezaret görevi
gözlemek ve tespit etmek şeklinde gerçekleşen pasif bir davranõşõ değil, kanun ve esas
sözleşme hükümlerine aykõrõ bir durumun ortaya çõkmasõnõ önleyici aktif bir davranõşõ da
kapsamaktadõr (Atasoy.1983:103). Söz konusu düzenleme ile Alman ve Fransõz
hukuklarõnda gözetim kurullarõna verilen yönetim kurulunu denetlemek görevinin
hukukumuzda denetim kuruluna da verilmiş olduğu görülmektedir.
c- Yönetim kurulu toplantõlarõna katõlma görevi: TTK’nõn 357’inci maddesi
denetçilere yönetim kurulu toplantõlarõna katõlabilme ve gerekli gördükleri teklifleri
yönetim kurulu toplantõ gündemlerine aldõrma yetkisi vermiştir. Söz konusu yetki,
denetçilerin yönetim kurulunu gözetim ve ortaklõk iş ve işlemlerini denetim görevlerinin
bir parçasõ olarak kullanõlabilir. Bu kapsamda yönetim kurulu toplantõsõnõn gündemi ve
tarihinin, toplantõ tarihinden makul bir süre önce denetçilere bildirilmesi gerekmektedir.
Denetçilerin katõldõklarõ toplantõlarda görüşülen konulara ilişkin yapõlan tartõşma ya da
görüşmelere katõlmasõ ve konu hakkõnda yapõlan oylamada oy kullanmasõ mümkün
değildir. Bununla birlikte öğretide, yönetim kurulu toplantõlarõnda gündeme bağlõlõk
ilkesinin geçerli olmamasõ ((Çamoğlu (Poroy /Tekinalp).1997:287) ve denetçilerin
TTK’nõn 357. Maddesi uyarõnca toplantõlara ek gündem maddesi ekleterek esas sözleşme
ve kanuna aykõrõ kararlarõn değiştirilmesini talep edebilecekleri ve katõldõklarõ toplantõda
müzakere edilen hususlarda yönetim kurulunun denetçilerin görüşlerini talep etmeleri
halinde
görüş
bildirebilecekleri
kabul
edilmektedir
(Atasoy.1983:142;
63
Domaniç.1988:772).
d- Pay sahiplerinin şikayetlerini incelemek ve pay sahiplerine bilgi vermek
görevi: TTK’nõn 356’ncõ maddesine göre pay sahiplerinin ortaklõk yöneticileri hakkõnda
denetçilere şikayette bulunma ve TTK’nõn 363’üncü maddesi uyarõnca pay sahiplerinin
şüpheli gördükleri hususlarda denetçilerden gerekli açõklamalarõ talep etmek haklarõ
63

Yönetim kurulunun denetçilerin gündeme madde ekleme taleplerini kabul etmemesi halinde denetçi
yönetim kurulundan genel kurulun olağanüstü toplantõya çağrõlmasõnõ ve konunun genel kurul gündemine
alõnmasõnõ talep edebilir. Yönetim kurulu genel kurulun toplantõya çağrõlmasõnda ihmali bir tutum izlerse
bu halde TTK md. 353/8 uyarõnca ya da ivedi görmesi halinde TTK md. 355 uyarõnca bizzat kendisi genel
kurulu toplantõya çağõrabilir.
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bulunmaktadõr. Denetçiler yapacaklarõ inceleme sonucunda şikayet konusu olayõn gerçek
olduğunu anlamalarõ halinde, durumu yõllõk raporlarõna aktarmak ya da şikayet azõnlõk
tarafõndan yapõlmõş ise gerekli görmeleri halinde genel kurulu olağanüstü toplantõya
davet etmek zorundadõrlar. Denetçiler şirket sõrlarõnõn açõklamamak kaydõyla ortaklarca
talep edilen hususlarda bilgi vermek ve açõklama yapmak zorundadõrlar.
e- Hukuka aykõrõ fiilleri ihbar görevi: TTK’nõn 354’üncü maddesinde
denetçilerin çalõşmalarõ sõrasõnda ortaklõğõn yönetimine ilişkin iş ve işlemlerden hukuka
aykõrõ64 olduğunu tespit ettiklerini, işlemlerden sorumlu olan kişilerin bir üst makamõna
ve yönetim kuruluna ya da önemli durumlarda genel kurula ihbar etmek zorundadõrlar.

2- Ortaklõk hesaplarõnõ denetleme görevi:
a- Ortaklõk defterlerini incelemek görevi: TTK 353’üncü maddesinin 2. bendi
uyarõnca denetçilerin ortaklõk işlemlerinden bilgi edinmeleri ve gerekli kayõtlarõn düzenli
olarak tutulmasõnõ sağlamak amacõyla en azõndan altõ ayda bir defa65 şirket defterlerini
incelemeleri öngörülmüştür. Kanunun lafzõndan da anlaşõldõğõ üzere denetçilerin görevi
yalnõz yevmiye, envanter ve karar, ortaklar pay defterleri ile defteri kebirin düzenli ve
doğru olarak tutulmasõnõ incelemek olmayõp, defter kayõtlarõna esas teşkil her türlü kayõt
ve belgenin66 de mevzuata ve muhasebe kurallarõna uygun olarak kayda alõnmasõnõn
sağlamaktõr. Söz konusu inceleme ve denetlemenin muhasebe kayõtlarõna esas oluşturan
kayõt ve belgeleri de kapsadõğõ göz önüne alõndõğõnda yapõlan inceleme muhasebe ve
kayõt sisteminin mevzuata ve muhasebe ilkelerine ve standartlarõna olan uygunluğunun
belirlenmesi amacõyla yapõlan bir uygunluk denetimi olarak nitelenebilir
(Atasoy.1983:107).
b-Ortaklõk kasasõnõ (veznesini) denetleme görevi: Denetçiler, kasa hesabõnõn
işleyişine yönelik olarak yapacaklarõ incelemeler ve fiili sayõmlarla kasada bulunan
nakit, kõymetli evrak ve diğer her türlü menkul kõymet ile kasa hesabõ kayõtlarõnõn
mutabõk olup olmadõğõnõ tespit etmelidirler. Günümüz teknolojisinin gelişmişlik
düzeyinde, kişilerin ve kuruluşlarõn borç ve alacaklarõnõ tediye ve tahsil aşamalarõnda
nakit kullanmalarõnõn giderek azaldõğõ bunlarõn yerini kredi kartõ, EFT, çek vb. araçlarõn
aldõğõ ve tahsil ve tediye işlemlerinin büyük kõsmõnda banka hesaplarõnõn kullanõldõğõ
düşünüldüğünde kasa hesabõnõn konu olacağõ muhtemel hile ve hatalar nedeniyle zarar
oluşmasõ riski pek çok işletme için minimum düzeyler inmiştir. Bu nedenle söz konusu
denetimin kapsamõnõn bankalar hesabõnõn işleyişine kaydõrõlmasõ ve daha geniş anlamda

64

Söz konusu hukuka aykõrõ fillerin kapsamõnda: a)yapõlmasõ gereken bazõ fiil ve davranõşlarõn
yapõlmamasõ,kanun ve sözleşme gereğince uyulmasõ gereken şartlara uyulmamasõ gibi eksik filler
b)yolsuzluklar c) mevzuata ya da esas sözleşme hükümlerine aykõrõ fiiller yer alõr. Ayrõca 2499 sayõlõ
SPKn’nun 11. Maddesi’nde denetçilere söz konusu ihbar yükümlülüğü kapsamõnda özel olarak şirket
hisse senetlerinin halka arz edilmesi ya da şirketin halka açõk hale geldiğinin öğrenilmesi halinde
derhal ortaklõk yönetim kuruluna ve SPK’ya bildirimde bulunma yükümlüğü getirilmiştir.
65
Bu süre asgari süre olup, daha sõk aralõklarda düzenli ve düzensiz olarak denetim yapõlmasõ mümkündür.
66
TTK’nõn 66’ncõ maddesine göre tutulmasõ lüzumlu diğer belge ve kayõtlar “Tacirlerin işletmeleri ile ilgili
olarak aldõklarõ mektup, yazõ, telgraf, fatura, cetvel, senet gibi vesika ve kağõtlarla ödemeleri gösteren
vesikalarõ ve yazdõğõ mektup, yazõ ve telgrafnamalerin kopyalarõnõ ve mukaveleleri, taahhüt, kefalet ve sair
teminat senetleri ve mahkeme ilamlarõ gibi belgeler” yer almakta olup, bu saym sõnõrlayõcõ değil örnekleyici
niteliktedir. Defterlerin incelenmesinde izlenecek yöntemlere ilişkin bkz. Atasoy.1983:111-124, HolmesOvermyer.1975:320-322
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işletmenin aktifinde yer alan değerlerin ve varlõklarõn mevcudiyetinin belirlenmesi için
envanter sayõmõna kadar genişletilmesi yerinde olacaktõr.67
c- Bütçeyi denetlemek görevi: Bütçenin hazõrlanmasõ görevi ve sorumluluğu
yönetim kuruluna aittir (Atasoy.1983:193). Denetçilerin, bütçe içerisinde yer alan
hedeflerin ve programõn işletme politikalarõna ve esas sözleşmesine uygunluğunu
incelemek, ayrõca fiili uygulamada bütçe hedeflerine ne ölçüde sadõk kalõndõğõnõ
denetlemek görevi bulunmaktadõr.
d- Yönetim kurulu üyeleri ile işbirliği yaparak bilançonun düzenlenme
şeklinin belirlenmesi: Günümüz şartlarõnda işlerliğini kaybetmiş bu görev, TTK’nõn
hazõrlanma tarihi olan 1956 itibariyle ülkemizde tek düzen hesap planõ ve muhasebe
standartlarõnõn uygulamada bulunmamasõ ve TTK’nõn da bir bilanço şemasõ içermemesi
nedeniyle, bilançonun şekil ve kapsamõnõn belirlenmesinde denetçilerin yönetim
kuruluna teknik destekte bulunmalarõnõ öngörmektedir.
e- Bilançoyu denetlemek görevi: TTK’nõn 354’üncü maddesi uyarõnca
denetçilerin yõl sonunda şirketin bilançosuna ve diğer hususlara ilişkin görüşlerini içeren
bir rapor hazõrlayarak genel kurula sunmalarõ gerekmektedir. Denetleme raporu genel
kurula sunulmadan bilançonun onaylanmasõ mümkün değildir. Bu nedenle ve TTK’nõn
353’üncü maddesinin 6. Bendinde açõkça ifade edildiği üzere denetçilerin yõllõk bilanço
ve gelir tablosu ile bunlara bağlõ hesaplarõ denetlemeleri zorunludur. Yapõlacak denetim,
hesaplarõn şekil ve işleyiş açõsõndan doğruluk ve açõklõk ilkeleri (TTK.md.75)68 ile genel
kabul görmüş muhasebe ilke ve standartlarõna uygunluğunun incelenmesidir.
Bilançonun, eksiksizliği ve doğruluğu öncelikle, hesap dönemi içerisinde yapõlan tüm
işlemlerin ve sonuçlarõnõn tam ve gerçeğe uygun bir şekilde şirket kayõtlarõna ve
hesaplarõna aktarõlmõş olmasõnõ ve özellikle değerleme diğer finansal işlemlerin genel
kabul görmüş muhasebe ilkeleri ile uyulmasõ zorunlu olan muhasebe standartlarõna
uygun bir şekilde gerçekleştirilmiş olmasõnõ gerektirir. Dolayõsõyla denetçilerin yõl içinde
yerine getirmek zorunda olduklarõ şirket kayõt ve defterlerini inceleme görevlerini
muhasebe bilgilerinin doğruluk ve açõklõğõnõn belirlenmesine yönelik olarak yapmalarõ
gerekmektedir. Denetçiler bilançonun denetlenmesi sonucunda ulaştõklarõ sonuçlarõ
denetleme raporunda açõklarlar.
Her ne kadar Ticaret Kanunu sistemi içinde vergi hesaplarõnõn denetimi özel
olarak düzenlenmiş değilse de bilanço denetimine bağlõ olarak ortaklõğõn vergi hesabõnõn
denetimi de büyük önem arz etmektedir. Şirketlerin elde ettikleri karlara en büyük
ortağõn devlet olduğu düşünüldüğünde şirketin vergisel açõdan kontrolünün ne kadar
önemli olduğu anlaşõlmaktadõr. Zira, çoğu zaman ödenmesi gerektiği halde ödenmeyen
vergi asõl, gecikme zammõ, faiz ve cezalarõ olarak tanõmlanabilecek vergi riski bir
işletmedeki en büyük risklerinden birini oluşturmaktadõr.
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Ayrõca faaliyetleri bakõmõndan özellik arz eden aracõ kurumlarda müşteri emanetlerinin fiziken saklandõğõ
İMKB Takas ve Saklama Bankasõ kayõtlarõ ile aracõ kurum kayõtlarõ arasõnda müşteri bazõnda mutabakat
yapõlmasõ olasõ hileli işlemleri önleyecek ya da açõğa çõkaracak bir yöntemdir.
68
TTK’nõn 75. Maddesi düzenlemesi uyarõnca; ilgililerin işletmenin iktisadi ve mali durumu hakkõnda
mümkün olduğu kadar doğru bir fikir edinebilmeleri için envanterin ve bilançonun eksiksiz, açõk ve kolay
anlaşõlõr bir şekilde düzenlenmesi gereklidir.
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f- Denetleme raporu hazõrlamak görevi: TTK’nõn 354’üncü maddesi uyarõnca
denetçilerin yõl sonunda şirketin durumuna, düzenlenen bilançoya, yönetim kurulunun
kar dağõtõm teklifine ve diğer hususlara ilişkin görüşlerini içeren bir rapor hazõrlayarak
genel kurula sunmalarõ gerekmektedir. Denetçiler, raporlarõnda bilançoyu kesin ya da
şartlõ olarak onaylamalarõnõ ya da yönetim kuruluna geri göndermelerini teklif edebilirler
(Atasoy.1983:204).

3- Ortaklõğõn Yönetimine İlişkin Görevler
a- Genel kurulu toplantõya davet etmek: TTK’nõn 353/8 ve 355’inci maddeleri
uyarõnca denetçilerin genel kurulu olağan ve olağanüstü toplantõya davet etmek haklarõ
bulunmaktadõr.
aa- Olağan toplantõya davet: TTK’nõn 365’inci maddesi düzenlemesi gereğince
genel kurulu olağan toplantõya davet etmek görevi yönetim kuruluna aittir. Bununla
birlikte yönetim kurulunun, TTK’nõn 364’üncü maddesi uyarõnca, hesap döneminin
kapanõşõndan itibaren 3 ay içerisinde genel kurulu toplantõya çağõrmayarak bu görevi
ihmal etmesi halinde denetim kurulu toplantõ için çağrõda bulunabilir
(İmregün.1993:297).
ab- Olağanüstü toplantõya davet: Olağanüstü genel kurul toplantõlarõ belirsiz
zamanlarda ve gereği halinde yapõlõr. Denetçilerin genel kurulu olağanüstü toplantõya
çağõrabilmeleri üç durumda mümkün kõlõnmõştõr69:
i- Zaruri ve müstacel nedenlerin varlõğõ halinde: TTK’nõn 355’inci maddesi
gereğince bu hallerin ortaya çõkmasõ halinde denetçilerin genel kurulu olağanüstü
toplantõya çağõrmalarõ zorunludur. Hangi olaylarõn zorunlu ve ivedi hal kapsamõna
girdiğini takdir etme hakkõ denetçilere aittir (İmregün.1993:298, Atasoy.1983:149)70.
ii- Azõnlõğõn talebi üzerine: TTK’nõn 366’ncõ ve 367’nci maddeleri uyarõnca
azõnlõğõn71 olağanüstü genel kurul toplantõsõ yapõlmasõnõ gerektirici sebepleri bildiren
yazõlõ taleplerinin, yönetim kurulunca dikkate alõnmamasõ halinde denetçiler genel
kurulu olağan üstü toplantõya davet ederler.
iii- Yönetim kurulunun genel kurulu olağan ya da olağanüstü toplantõya davet
etme görevini ihmal etmesi halinde.
iv- Azõnlõk pay sahiplerinin şikayeti üzerine: Denetçiler, şikayete konu hususlarõ
yõl sonunda düzenleyecekleri raporlarõnda bildirmeye ya da gerekli görmeleri halinde
genel kurulu olağanüstü toplantõya davet etmeye yetkilidirler.
69

Denetçilerin davet yetkisini kurul olarak kullanmalarõ gerektiği ya da ferden kullanabilip
kullanmayacaklarõ hususundaki tartõşmlar için bkz. Atasoy.1983:154-157.
70
Hangi hallerin zorunlu ve ivedi haller kapsamõna girdiği açõk olmamakla birlikte işin niteliği konu
hakkõnda genel kurulun karar vermesini ve ayrõca bu toplantõnõn derhal yapõlmasõnõ zorunlu kõlõlõyorsa bu
kapsama girebilir (Atasoy.1983:150).
71
TTK sisteminde, şirket sermayesinin en %10 değerinde paylara sahip kişilerin azõnlõğa tanõnan haklardan
yararlanacağõ öngörülmüşken, 2499 sayõlõ SPKn’nun 11. Maddesi’nde 4487 sayõlõ kanun ile yapõlan
değişiklik uyarõnca, halka açõk şirketlerde şirket ödenmiş sermayesinin %5’ ine sahip ortaklarõn azõnlõğa
tanõnan haklardan yararlanacağõ düzenlenmiştir.
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b- Pay sahiplerinin genel kurul toplantõlarõna katõlmalarõna ilişkin esas
sözleşmede öngörülen şartlarõn yerine getirilip getirilmediğini incelemek:
c- Ortaklõk adõna dava açmak: Ortaklõk adõna dava açmak idare ve temsil
yetkisinin bir gereği olarak yönetim kuruluna aittir (TTK md. 317). Bununla birlikte
TTK’nõn 341’inci maddesi düzenlemesine göre genel kurulun yönetim kurulu üyeleri
aleyhine dava açõlmasõna karar vermesi halinde şirket adõna dava açmak görevi
denetçilere aittir. Ayrõca, TTK’nõn 381’inci maddesi gereğince denetçiler kanun ya da
esas sözleşme hükümlerine ve özellikle objektif iyi niyet kurallarõna aykõrõ genel kurul
kararlarõ aleyhine dava açabilirler72.

72

2499 sayõlõ SPKn’nun 11. Maddesi’nde 4487 sayõlõ kanun ile yapõlan değişiklik uyarõnca, kayõtlõ sermaye
sistemindeki ortaklõklarda, denetçilerin TTK’nõn 381.1 maddesinde sayõlan hallerde de yönetim kurulu
kararlarõ aleyhine dava açma haklarõ bulunmaktadõr.
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Ek:8 İÇ DENETİME İLİŞKİN ANKET ÇALIŞMASI
HALKA AÇIK ANONİM ŞİRKETLERDE DENETİM KURULLARININ
YAPILARININ, GÖREVLERİNİN VE İŞLEVLERİNİN TESPİT EDİLMESİ İLE
ŞİRKET İÇ DENETİM SİSTEMLERİNE YÖNELİK ANKET SORULARI
I-AÇIKLAMA
2499 sayõlõ Sermaye Piyasasõ Kanunu’nun (SPKn) “Konu ve Amaç” başlõklõ 1’inci
maddesinde de belirtildiği üzere, SPKn’nun temel hedefleri, tasarruflarõn iktisadi kalkõnmaya
kaynak olmasõnõ teminen sermaye piyasasõnõn güven içerisinde çalõşmasõ ve tasarruf
sahiplerinin haklarõnõn korunmasõdõr. Açõklõk ve güven içerisinde çalõşan bir piyasanõn
oluşmasõnõ sağlamak için halka arz olunan menkul kõymetlere ve ihraççõlara ilişkin her türlü
bilginin tam ve zamanõnda halka açõklanmasõ gerekmektedir.
Bu anlamda, Kurulumuz tarafõndan halka açõk şirketlerin standart mali tablo ve
raporlar hazõrlamalarõ, belirlenen muhasebe standartlarõ çerçevesinde hazõrlanmasõ gereken
mali tablolarõn bağõmsõz denetime tabi olmasõ ve mali tablolarõn bağõmsõz denetçi görüşü ile
birlikte ilan edilmesi, şirketlerin ortaya çõkan özel durumlarõnõ zamanõnda kamuya
açõklamalarõ ve benzeri konularda düzenlemeler yapõlmõş, yapõlan denetimlerle piyasa
katõlõmcõlarõnõn sermaye piyasasõ kurumlarõ hakkõnda zamanõnda, tam ve doğru olarak
bilgilenmeleri güvence altõna alõnmaya çalõşõlmõştõr.
Bununla birlikte, şirketlerin ve yönetimlerinin faaliyet ve işlemlerin şirket
esas sözleşmesine ve mevzuata uygunluğunu hesap döneminin tamamõnda, kesintisiz olarak
kontrol edilmesi ve işletme varlõklarõnõn her türlü zarara karşõ korunup korunmadõğõnõn
araştõrõlmasõ işlevini yüklenen iç denetimin de, yukarõda açõklanan hedeflere ulaşõlmasõnda
büyük katkõsõ ve önemi bulunmaktadõr.
Aşağõda sorularõ verilen bu anket formu, Türk Ticaret Kanunu (TTK) düzenlemeleri
gereğince kanuni bir zorunluluk olarak mevcut olan denetim kurullarõnõn halka açõk anonim
şirketlerde fiilen yerine getirdikleri görevlerin ve söz konusu kurullarõn, iç denetimine olan
katkõlarõnõn anlaşõlmasõ amacõyla hazõrlanmõştõr.
Anket’in ikinci bölümünde yer alan sorularõn Şirketiniz denetçisi/denetçileri
tarafõndan, ilk ve üçüncü bölümde yer alan sorularõn ise şirketinizin üst düzey yöneticileri
(genel müdür veya genel müdür yardõmcõsõ) ve denetçiler tarafõndan ortak olarak
cevaplanmasõ anket çalõşmasõnõn amacõna ulaşmasõ açõsõndan önemli bir faktördür.
Ankette yer alan sorularla ilgili olarak, şirket iç denetim sistemlerinin oluşturulmasõ
ve denetim kurullarõnõn iç denetim görevlerini etkin ve yararlõ bir şekilde yerine getirmeleri
ile ilgili önerileriniz araştõrmanõn sonuçlarõ açõsõndan oldukça önemli olup bu konudaki
düşünce ve taleplerinizin ayrõ bir metin halinde gönderilmesi çalõşmanõn tamamlanmasõna
önemli katkõlar sağlayacaktõr.
Anket konusu ve sorularla ilgili olarak, gerektiği takdirde Sermaye Piyasasõ Kurulu
İstanbul Temsilciliği’nden Uzman Yardõmcõsõ Nahit AKARKARASU ile görüşülebilir.
Ayrõca, postada meydana gelebilecek gecikmelerin önlenmesini teminen, e-mail ya da
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telefon ile talep edilmesi halinde anketin bilgisayar ortamõndaki bir örneği mail adresinize
gönderilebilecektir.
İrtibat telefonlarõ:
0212 2820934 (10 hat) Dahili:140
E-mail adresi: nakarkar@spk.gov.tr
Not: Aksi belirtilmediği sürece sorularõn (X) şeklinde cevaplanmasõ uygundur.
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II-ANKET SORULARI
İşletmenin Unvanõ: ....................................................
Ankete Katõlanlarõn;
Görev Süresi
Görevi
................................. ...............
................................. ...............
................................. ...............
................................. ...............
................................. ...............
................................. ...............
................................. ...............
A- İŞLETMEYİ TANIMAYA YÖNELİK SORULAR

1- En son yapõlan Olağan Genel Kurul Toplantõsõna göre ortak sayõnõz kaçtõr?
Cevap-.............
2- 1999 yõlõ itibariyle şirketinizin sermayesinin yüzde dağõlõmõ nasõldõr?
abcde-

(...) Aile veya aile grubu
(...) Halka açõk kõsõm
(...) Aile grubu dõşõnda en büyük paya sahip kişi
(...) Yabancõ sermaye
(...) Diğer

%
..........................
..........................
..........................
..........................
..........................
TOPLAM
100

3- 1999 yõlõ itibariyle yönetim kurulu, genel müdür ve denetim kurulu
üyelerinin/denetçinin Şirket’te sahip olduklarõ sermayenin, ödenmiş sermayeye oranõ
nedir?
Sermayedeki (%) Payõ
a- (...) Yönetim kurulu üyeleri toplamõ
..........................
b- (...) Genel Müdür
..........................
c- (...) Denetçi/denetçiler toplamõ
..........................
4- 30.06.2000 tarihi itibariyle işletmenizin bilançosunun aktif toplamõ nedir?
Cevap-.............................(Milyon TL)
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B- DENETÇİ/DENETÇİLER TARAFINDAN CEVAPLANACAK SORULAR

5- Şirketinizde TTK’nõn hükümleri gereğince halen kaç denetçi görev yapmaktadõr,
esas sözleşmeye göre görev süreniz kaç yõldõr ve seçilmeden önce Şirket ile doğrudan ya
da dolaylõ olarak ticari ya da yönetsel her hangi bir ilişkiniz var mõdõr ?
abcde-

1 yõl
(...) 1 denetçi (...)
(...) 2 denetçi (...)
(...) 3 denetçi (...)
(...) 4 denetçi (...)
(...) 5 denetçi (...)

2 yõl
(...)
(...)
(...)
(...)
(...)

3 yõl
(...)
(...)
(...)
(...)
(...)

Ticari vb İlişki
Var (…) Yok(…)
Var (…) Yok(…)
Var (…) Yok(…)
Var (…) Yok(…)
Var (…) Yok(…)

6- Seçilmeden önce Şirket ile doğrudan ya da dolaylõ olarak ticari ya da yönetsel
her hangi bir ilişkiniz bulunmakta ise söz konusu ilişki aşağõdaki şõklardan hangisine
uymaktadõr?
a- (...) Şirket’in eski yöneticilerinden ya da çalõşanlarõndan olmak
b- (...) Şirketin bağlõ ortak ya da iştiraklerinden birinin yöneticilerinden ya da
çalõşanlarõndan olmak
c- (...) Şirket’in avukatõ ya da hizmet aldõğõ banka, bağõmsõz denetim firmasõ vb.nin
ortağõ, yöneticisi ya da çalõşanõ olmak
d- (...) Şirketin mal ya da hizmet tedarikçilerinden veya en büyük müşterilerinden
birinin ortağõ, yöneticisi ya da çalõşanõ olmak
e- (...) Diğer.................

7- Yüksek öğrenim yaptõğõnõz alan aşağõdakilerden hangisidir? (Aynõ dalda eğitim
alan birden fazla denetçi varsa lütfen seçeneğin yanõna sayõsõnõ yazõnõz)
Sayõ
a- (...) İşletme/İktisat
....
b- (...) Hukuk
....
c- (...) Mühendislik
....
d- (...) Diğer ..................................
....
e- (...) Yüksek öğrenim yapmamõştõr
....
8- Halen görev yapmakta olan denetçiler hangi adaylar arasõndan seçilmiştir?
a- (...) Yönetim kurulunun, Şirket sermayesinin çoğunluğuna sahip olan pay
sahiplerinden gösterdiği adaylar arasõndan
b- (...) Yönetim kurulunun, Şirket sermayesinin azõnlõğõnõ oluşturan pay sahiplerinden
gösterdiği adaylar arasõndan
c- (...) Yönetim kurulunun, Şirket pay sahipleri dõşõndan gösterdiği adaylar arasõndan
d- (...) Bir kõsmõ yönetim kurulunun, bir kõsmõ ise ortaklarõn gösterdiği adaylar
arasõndan
e- (...) Diğer (Kamuca atananlar vd.) ...............................................

9- Şirketiniz esas sözleşmesinde Şirket denetçilerinin seçilebilmeleri için özel
şartlar belirlenmiş midir? Belirlenmiş ise aşağõda sayõlanlardan hangilerine uymaktadõr?
a- (...) Herhangi bir şart öngörülmemiştir
b- (...) Muhasebe, finans ya da hukuk alanõnda eğitim almõş olmasõ
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cdefg-

(...) (b) şõkkõndaki alanlarda yeterli mesleki deneyimi ve bilgisi bulunmasõ
(...) (b) şõkkõndaki alanlarda eğitim almõş olmasõ ve deneyim sahibi olmasõ
(...) Pay sahibi olmasõ
(...) Pay sahibi olmamasõ
(...) Adaylõk öncesinde Şirketle herhangi bir ticari ya da idari bağlantõsõnõn
bulunmamasõ
h- (...) Diğer...............................................

10- Şirket esas sözleşmesinde Şirket denetçilerine TTK düzenlemeleri dõşõnda
yüklenen özel görev ve sorumlukluklar bulunmakta mõdõr? Varsa eğer lütfen kõsaca
tanõmlayõn.
a- (...) Evet ...............................................
b- (...) Hayõr

11- Şirket yönetim kurulu toplantõlarõna ne sõklõkla katõlmaktasõnõz?
abcd-

(...) Her toplantõya
(...) Her ay en az bir toplantõya
(...) Sayõya bağlõ olmadan önemli hususlarõn görüşüldüğü toplantõlara
(...) Diğer..........................

12- TTK düzenlemeleri gereğince yerine getirdiğiniz denetim ve gözetim görevleri
sõrasõnda yapõlan incelemelerin kapsamõnda aşağõdaki işlemlerden hangileri yer
almaktadõr? (En çok 3 şõkkõ önem sõrasõna göre 1’den başlayarak sõralayõnõz)
a- (...) Şirket’in her türlü yasal defter ve kaydõnõ inceleyerek yürütülen faaliyetlerin
Şirket esas sözleşmesi ve mevzuata uygunluğunu incelemek, kasa sayõmõ yapmak
b- (...) Şirket kayõtlarõnõn gerçeğe uygunluğunun anlaşõlmasõ için karşõ inceleme dahil
diğer denetim yöntem ve tekniklerini uygulamak
c- (...) Mali tablolarõn, hazõrlanma usullerinin ve uygulanan muhasebe standartlarõnõn
sermaye piyasasõ mevzuatõ ve ilgili mevzuata uygunluğunu incelemek
d- (...) Bağõmsõz denetim çalõşmalarõnda tespit edilen eksiklik ve aykõrõklarõn giderilip
giderilmediğini incelemek
e- (...) Şirketin faaliyetleri, hesaplarõ ve mali tablolarõ hakkõnda Şirket yetkilileri ile
görüşerek bilgi almak
f- (...) Diğer..........................
13- Şirket’in yasal defter ve kayõtlarõ üzerinde ne sõklõkla inceleme yapmaktasõnõz?
Yapõlan incelemelerin tarihleri önceden belirlenmekte midir?
Belirli Tarihte Belirlenmemiş Tarihte
a- (...) Altõ ayda bir defa
.....
.....
b- (...) Her ay
....
.....
c- (...) Her üç ayda bir defa
.....
.....
d- (...) İhtiyaç duyulduğu zamanlarda
.....
.....
e- (...) Diğer ..........................
.....
.....

14- Şirketiniz denetim kurulunun/denetçisinin son beş yõl içerisinde tespit edip,
yönetim kuruluna ya da önemli hallerde genel kurula bildirdikleri herhangi bir
usulsüzlük, kanun ya da esas sözleşmeye aykõrõlõk hali bulunmakta mõdõr?
a- (...) Evet
b- (...) Hayõr
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15- Ortaklar tarafõndan, denetçiye/denetçilere son beş yõl içerisinde herhangi bir
şikayet yapõlmõş mõdõr?
a- (...) Evet. Şirket’in kuruluşundan itibaren/son beş yõl içerisinde toplam {...} adet
şikayet yapõlmõştõr.
b- (...) Hayõr, Şirket denetçisi/denetçilerine ulaşan herhangi bir şikayet
bulunmamaktadõr. (Cevabõnõz “Hayõr” ise Soru 18’e geçiniz)
c- (...) Şirket ve faaliyetleri hakkõndaki şikayetler genellikle SPK, İMKB vd. yetkili
kurumlara yapõlmaktadõr
16- Şikayet konularõ aşağõdaki seçeneklerden hangisine uymaktadõr? (Lütfen ilgili
seçeneğin yanõna şikayet sayõsõnõ belirtiniz)
Sayõ
a- (...) Kar payõ dağõtõmõ
.....
b- (...) Şirket’in hesaplarõ, finansal yapõsõ ve yatõrõmlarõ .....
c- (...) Esas sözleşme ve mevzuata aykõrõ işlemler
.....
d- (...) Sermaye artõmõ işlemleri
.....
e- (...) Grup şirketleri ile olan ilişkiler
.....
f- (...) Ticari faaliyetler
.....
g- (...) Şirket’in üst düzey çalõşanlarõnõn faaliyetleri
.....
h- (...) Diğer..........................
.....
17- Şikayetler nasõl sonuçlanmõştõr?
a- (...) Şikayetlerden {...} adetine konu olan hususlarõn gerçekliği anlaşõlmõş olup,
inceleme sonuçlarõ genel kurula sunulan yõllõk rapora aktarõlmõştõr
b- (...) Şikayetlerden {...} adetine konu olan hususlarõn gerçekliği anlaşõlmõş olup,
inceleme sonuçlarõ yönetim kuruluna bildirilmiştir
c- (...) Şikayetlerden {...} adetine konu olan hususlarõn gerçekliği anlaşõlmõş olup,
inceleme sonuçlarõna ilişkin olarak genel kurul olağanüstü toplantõya davet edilmiştir.
d- (...) Şikayetlerden {...} adetine konu hususlarõn gerçek olmadõğõ anlaşõlmõş olup
herhangi bir işlem yapõlmamõştõr
e- (...) Genel kurul, şikayete konu olan hususlar hakkõnda şirket yönetim kurulu üyeleri
aleyhine dava açõlmasõna karar vermiştir
f- (...) Diğer..........................
18- Şirketinizde son beş yõl içerisinde TTK’nõn 348’inci maddesi kapsamõnda
“Özel Denetçi” seçimi yapõlmõş mõdõr? Yapõlmõş ise seçimi hangi organ yapmõştõr?
Seçen Makam
Mahkeme (...)

a- (...) Evet. {...} defa seçim yapõlmõştõr. Genel Kurul (...)
b- (...) Hayõr

19- Şirket genel kurulu son beş yõl içerisinde Şirketiniz denetçisi/denetçileri
tarafõndan TTK’da yer alan yetkiler kapsamõnda olağanüstü toplantõya davet edilmiş
midir?Davet edilmiş ise nedeni nedir?
a- (...) Hayõr
b- (...) TTK 355 kapsamõnda, zorunlu ve acele sebeplerden
c- (...) TTK 353/8 kapsamõnda, Yönetim kurulunun ihmali nedeniyle
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d- (...) Esas sermayenin 1/10’una denk gelen pay sahiplerinin şikayeti nedeniyle
20- Şirket ortaklarõnõn haklarõnõn ve yararlarõnõn korunmasõ ile mali tablolarõn
gerçek durumu yansõtmasõ hususlarõnda aşağõda sayõlanlar tarafõndan yapõlan denetim ve
incelemelerinden hangisi daha faydalõ olmaktadõr? (Önem sõrasõna göre 1’den başlayarak
sõralayõnõz)
a- (...) SPK
b- (...) İMKB
c- (...) Bağõmsõz denetim şirketleri
d- (...) Şirket denetçi/denetçileri
e- (...) İlgili Bakanlõklar vd. kamu kuruluşlarõ
f- (...) Diğer..........................

21- Şirketiniz ile bağõmsõz denetim kuruluşu arasõndaki aşağõda sayõlan ilişkilerde
karar ya da değerlendirme mercii aşağõdakilerden hangisidir? (Lütfen yalnõz bir tercihte
bulunun)
İlişki

Yöneti
m
Kurulu

Genel
Müdür

MuhasebeDenetim Genel
finasman, mali Kurulu
Kurul
işler müdürü

a-Bağõmsõz denetim firmasõnõn
seçimi
b-Bağõmsõz denetim sözleşmesinin
şartlarõnõn belirlenmesi
c-Bağõmsõz denetim sonuçlarõnõn
gözden geçirilmesi
d- Bağõmsõz denetim programõnõn
belirlenmesi
e-Mali tablolarõn hazõrlanmasõ
sõrasõnda ortaya çõkan görüş
ayrõlõklarõnõn değerlendirilmesi

C- DENETÇİ(LER) VE ŞİRKET YÖNETİMİ TARAFINDAN ORTAK
CEVAPLANACAK SORULAR

22- Şirketiniz bünyesinde TTK gereğince seçilen denetçi/denetçiler dõşõnda faaliyet
gösteren ayrõ bir iç denetim birimi/ekibi bulunmakta mõdõr?
a- (...) Evet (Lütfen 23. sorudan devam ediniz)
b- (...) Şirketimiz bağlõ olunan holding/grup/ana şirket iç denetçileri tarafõndan
denetlenmesi nedeniyle ayrõ bir iç denetim birimi yoktur
c- (...) Hayõr. Ayrõ bir iç denetim ekibi yoktur
23- İşletmeniz bünyesinde tam zamanlõ olarak çalõşan iç denetim birimi/ekibi
bulunmamasõnõn nedeni nedir? (Birden fazla şõk işaretlenebilir, lütfen önem sõrasõna göre
1’den başlayarak sõralayanõz)
a- (...) Maliyetinin yüksek olmasõ
b- (...) İç denetçilerin yapacaklarõ çalõşmalarõn bağõmsõz denetçiler tarafõndan yerine
getiriliyor olmasõ
c- (...) Yasal bir zorunluluk olmamasõ
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Şirketin çoğ
payõna
büyük ortak

d- (...) İşletmenin muhasebe organizasyonun şirket yönetimine, incelemede bulunmasõ
için yeterli veri ve sonuçlar sunmasõ
e- (...) İhtiyaç duyulmamasõ
f- (...) Bağlõ olunan holding/grup/ana şirket iç denetçileri tarafõndan denetim yapõlmasõ
g- (...) Diğer...............................................
(23. soruya cevap verdiyseniz lütfen 33. sorudan devam ediniz)

24- Şirketiniz bünyesindeki iç denetim biriminin görevleri aşağõdakilerden
hangileridir? (En önemli görülen 3 şõkkõ 1’den başlayarak önem sõrasõna göre
sõralayanõz)
a- (...) Şirket‘in yõl sonu mali tablolarõnõn hazõrlanmasõ aşamasõnda kapanõş işlemlerine
nezaret etmek ve bu işlemleri denetlemek
b- (...) Şirket ve/veya bağlõ ortaklõk ve iştiraklerin faaliyetlerinin ve hesaplarõnõn
sermaye piyasasõ mevzuatõ, vergi mevzuatõna vb.lerine uygunluğunu denetlemek
c- (...) İşletmenin faaliyetleri sõrasõnda ortaya çõkabilecek hata, hile ve usulsüzlüklerin
belirlemek ve önlemek
d- (...) İşletmenin her türlü faaliyetinin yönetim politikalarõna ve belirlenen risk
faktörlerine uygunluğunu denetlemek
e- (...) Kaynaklarõn etkin ve ekonomik kullanõmõ değerlendirmek
f- (...) Diğer (Belirtiniz) ...............................................
25- Şirketiniz iç denetim biriminin yerine getireceği görevler ve uygulanacak
denetim teknikleri ile şirket birimlerinin üretim ya da faaliyet süreçleri her hangi bir
yazõlõ metin (yönetmelik, karar vb) içeriğinde ayrõntõlõ olarak tanõmlanmõş mõdõr?
a- (...) Evet
b- (...) Hayõr
26- Şirketiniz bünyesinde faaliyet gösteren iç denetim birimi hangi sõklõkla denetim
ve inceleme çalõşmalarõnda bulunmaktadõr? (Birden fazla şõk işaretlenebilir, lütfen önem
sõrasõna göre 1’den başlayarak sõralayanõz)
a- (...) Daha önceden belirlenmiş bir program çerçevesinde düzenli olarak
b- (...) Hesap dönemi sonunda mali tablolarõn hazõrlanmasõ safhasõnda
c- (...) Denetim ve inceleme gerektiren özel durumlarõn ortaya çõkmasõ halinde
d- (...) Diğer...............................................
27- İç denetim biriminin Şirketiniz organizasyon yapõsõ içerisindeki yeri nedir?
abcd-

(...) Yönetim kuruluna bağlõ olarak çalõşmaktadõr.
(...) TTK anlamõndaki denetim kuruluna/denetçiye bağlõ olarak çalõşmaktadõr.
(...) Genel müdür ya da murahhas azaya bağlõ olarak çalõşmaktadõr.
(...) Diğer ...............................................

28- Şirketiniz iç denetim birimi, çalõşmalarõ sõrasõnda yönetimden ve bağlõ olduğu
kurul ya da kişiden bağõmsõz ve tarafsõz olarak hareket edebilmekte midir?

a- (...) Tamamen bağõmsõzdõr.
b- (...) Zaman zaman bağõmsõzlõk ve tarafsõzlõğa müdahaleler olabilmektedir.
c- (...) Diğer...............................................
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29- Yukarõdaki soruda (a) şõkkõnõ seçmiş iseniz, iç denetim biriminin tamamen
bağõmsõz ve tarafsõz olarak hareket edebilmesi için idari, mali ve benzeri özel
düzenlemeler yapõlmõş mõdõr? Yapõlmõş ise ise söz konusu düzenlemeleri kõsaca
özetleyebilir misiniz? (Ör: Mali özerklik, yetki ve sorumluluklarõn yazõlõ olarak
belirlenmiş olmasõ vb.)
a- (...) Hayõr yapõlmamõştõr
b- (...) Evet yapõlmõştõr. Açõklama: ...................................................................................
.....................................................................................................................................................
..............................................................................................................................
30- İç denetim biriminin gerçekleştirdiği denetim çalõşmalarõ sonucunda tespit
edilen hususlar bağlõ olunan birime hangi yolla iletilmektedir? (Lütfen yalnõz 1 şõk
seçiniz)
a- (...) Sözlü olarak
b- (...) Denetim çalõşmalarõ sonucunda tespit edilen tüm hususlar raporlanmakta ve
alõnacak önlemler gösterilmektedir
c- (...) Tespit edilen aykõrõlõklarõn denetim sõrasõnda düzeltilmesi yoluna gidilmekte,
kalan hususlar gerekirse raporlanmaktadõr
d- (...) Sayõlan yöntemlerin tümü kullanõlarak
e- (...) Diğer...............................................
31- Şirketiniz iç denetim biriminin çalõşmalarõnõn Şirketiniz nezdinde yapõlan
bağõmsõz denetim çalõşmalarõnda ne gibi işlevleri olduğu düşünülmektedir? (Önem
sõrasõna göre 1’den başlayarak sõralayõnõz)
a- (...) Bağõmsõz denetim çalõşmalarõnõn maliyetini azaltmakta ve süresini
kõsaltmaktadõr
b- (...) Bağõmsõz denetçilerin iç denetim çalõşmalarõna ve sonuçlarõna yeterli ilgiyi
göstermemeleri nedeniyle somut bir etkisi bulunmamaktadõr.
c- (...) İç denetim çalõşmalarõnõn daha çok Şirket’in üretim, pazarlama vb. faaliyetlerine
ilişkin olarak belirlenen süreçlere yönelik olduğundan mali tablolarõn denetlenmesi
aşamasõnda her hangi bir işlevi bulunmamaktadõr
d- (...) Diğer...............................................
32- İç denetim birimi ile Şirketiniz denetim kurulu üyeleri/denetçisi arasõndaki
ilişki ve denetim kurulunun yerine getirdiği görevler aşağõdaki şõklardan hangisine
uymaktadõr?
a- (...) İç denetim birimi Şirket denetim kuruluna bağlõ olarak çalõşmakta, hazõrlamõş
olduğu rapor ve çalõşmalarõ öncelikle denetim kuruluna sunmaktadõr
b- (...) Denetim kurulu/denetçi bağõmsõz denetim çalõşmalarõ sõrasõnda dõş denetçiler ve
iç denetçiler arasõndaki koordinasyonu sağlamaktadõr
c- (...) İç denetim birimi ve Şirket denetim kurulu arasõnda her hangi bir ilişki ve
etkileşim bulunmamaktadõr
d- (...) Diğer...............................................

33- Türkiye’de halka açõk şirketlerin iç denetime önem vermeleri için aşağõda yer
alan önerilerden hangilerinin yerinde olduğunu düşünüyorsunuz? (Yerinde gördüğünüz 3
şõkkõ 1’den başlayarak sõralayanõz)
a- (...) Halka açõk anonim şirketlerin, tam zamanlõ olarak çalõşacak iç kontrol ve iç
denetim sistemi kurmalarõnõ zorunlu hale getiren yasal düzenleme yapõlmasõ
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b- (...) Denetim kurullarõnõn yerine, Şirket büyüklüğüne göre yeminli mali müşavir,
serbest muhasebeci mali muşavir ya da bağõmsõz denetim şirketlerinden seçilebilecek hesap
denetçilerinin sözleşmeli olarak çalõşmasõ yönünde yasal düzenleme yapõlmasõ
c- (...) İç denetim mesleğinin yapõlacak yasal düzenlemelerle açõk bir statüye
kavuşturulmasõ ve iç denetçilerin lisanslanmasõ.
d- (...) Bağõmsõz denetçilerin denetim faaliyetleri sõrasõnda iç kontrol ve iç denetim
faaliyetlerinin incelemeleri hususunda düzenlemelerin genişletilmesi.
e- (...) Mali tablolarõn ekinde, iç denetim çalõşmalarõ ve sonuçlarõ hakkõnda ortaklarõ ve
kamuyu aydõnlatmaya yönelik ayrõntõlõ açõklamalar yapõlmasõ
f- (...) Diğer ...............................................
34- Denetim kurullarõnõn etkin hale getirilmesi için yapõ ve görevlere ilişkin
aşağõda yer alan önerilerden hangilerinin yerinde olduğunu düşünüyorsunuz? (En önemli
gördüğünüz 5 şõkkõ önem sõrasõna göre 1’den başlayarak sõralayanõz)
a- (...) Denetim kurullarõnõn Şirket ve Şirket yönetimi ile geçmişte doğrudan ya da
dolaylõ olarak herhangi bir yönetim, hizmet, ticaret vb. ilişkisi bulunmayan bağõmsõz en çok
3 üyeden oluşmasõ
b- (...) Denetim kurulu üyelerinin şirket ve bağlõ olduğu sektörü etkileyebilecek
ekonomik, sosyal ve hukuki etkileri yorumlayabilecek ve planlama ile denetimin temel
sorunlarõ hakkõnda bilgi sahibi olabilecek mali, hukuki ya da teknik alanlarda yetişmiş
kişilerden oluşmasõ
c- (...) Denetim kurulunun tüm görev ve sorumluluklarõnõn yazõlõ hale getirilmesi ve
bunlarõn hangi ölçüde ifa edildiğinin yõl sonu raporunda açõklanmasõ
d- (...) Denetim kuruluna bağlõ olarak tam zamanlõ çalõşan en az bir iç denetçinin
istihdam edilmesi
e- (...) Bağõmsõz denetçinin seçiminin denetim kurulu tarafõndan yapõlmasõ
f- (...) İç denetim, dõş denetim ve risk yönetim programlarõnõn denetim kurulunca
oluşturulmasõ,
g- (...) Olağanüstü ödemeleri, yönetimin harcamalarõnõ ve finansal kararlarõ denetlemek
h- (...) Bağõmsõz denetim sonuçlarõnõ ve yapõlan önerilerin yerine getirilip getirilmediği
incelemek
i- (...) İşletmenin yõl sonu mali tablolarõnõ incelemek ve bunlarõn düzenlenmesine
ilişkin olarak bağõmsõz denetçi ve yönetim arasõnda çõkan ihtilaflarõ incelemek
j- (...) İşletmenin mali tablolarõnõn hazõrlanmasõ sõrasõnda tercih edilen muhasebe ve
denetim standartlarõnõn uygunluğu hakkõnda görüş bildirmek
35- Yukarõda yer alan sorular için eklemek istediğiniz hususlar varsa, konuya
ilişkin görüşlerinizi lütfen aşağõda açõklayõnõz.
.....................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
................................................................................................................................................
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TABLO:1 ANKETE KATILAN
ŞİRKETLERİN SEKTÖREL DAĞILIMI
Sektör
İmalat Sanayi
Mali Kuruluşlar
Perakende Ticaret
Teknoloji
Toptan Ticaret
Ulaştõrma
TOPLAM

Şirket Sayõsõ % Dağõlõmõ
52
61.18
26
30.59
4
4.71
1
1.18
1
1.18
1
1.18
85
100.00

TABLO:2 ANKETİ CEVAPLAYANLARIN GÖREV DAĞILIMI
Görev
Denetçi
Dõş Denetçi
Muhasebe Müdürü
Yönetim Kurulu Üyesi
Denetim Kurulu Üyesi
Mali Denetim Müdürü
Ortaklõk İlişkileri Uzmanõ
Mali İşler Koordinatörü
Sermaye Piyasasõ Koordinatörü
Grup Müdürü
Genel Müdür
Avukat
Genel Müd Yardõmcõsõ
Yönetim Kurulu Raportörü
Teftiş Kurulu Başkanõ
TOPLAM

Adet
59
1
17
4
2
4
1
25
1
3
13
2
29
2
5
168

TABLO:3 ANKETE KATILAN ŞİRKETLERİN
ORTAKLIK YAPILARI
Sermaye Grubu
Ortalama
Aile ya da aile grubu
49.50
Halka açõk kõsõm
34.88
Aile grubu dõşõnda en büyük paya sahip kişi 42.56
Yabancõ sermaye
22.55
Diğer
34.90
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Yüzde (%)
35.12
0.60
10.12
2.38
1.19
2.38
0.60
14.88
0.60
1.79
7.74
1.19
17.26
1.19
2.98
100.00

TABLO:4 ANKETE KATILAN ŞİRKETLERDE ORTAKLARIN GENEL KURULA KATILIM
ORANLARI ORTALAMASI

30.06.2000 Tarihi İtibariyle Ödenmiş
Sermayesi
3 Trilyon TL'den az
3-9.9. Trilyon TL
10-29.9 Trilyon TL
30-99.9 Trilyon TL
100 Trilyon TL ve üzeri
Toplam

Şirket
Sayõsõ
11
22
18
12
6
69
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Genel
1999 Sonu
Kurula
İtibariyle Halka
Katõlõm
Ortalamasõ Açõklõk Oranõ
0.60 %0.01-%9.9
2.60 %10-%29.9
1.21 %30-%49.9
17.60 %50-%69.9
6.30 %70-%100
5.66

Şirket
Sayõsõ
6
27
22
6
6
67

TABLO:5 ANKETE KATILAN ŞİRKETLERİN DENETÇİ SAYILARI VE GÖREV SÜRELERİ
Denetçi sayõsõ

Görev Yapan Denetçi
sayõsõ
1 Denetçi
2 Denetçi
3 Denetçi
4 Denetçi
Toplam Şirket Sayõsõ

Şirket
sayõsõ
10
38
36
1
85

Toplama Olan
Yüzdesi (%)
11.76
44.71
42.35
1.18
100

Denetçilerin görev süresi

Cevap Veren
Şirket Sayõsõ

1 yõl

10
38
36
1
85

2 yõl

3 yõl

6
24
24

5

54

5

Boş
2
9
10
1
22

TABLO:6 ANKETE KATILAN ŞİRKETLERİN DENETÇİ SAYILARI VE GÖREV SÜRELERİ ORTALAMALARI

30.06.2000 Tarihi
İtibariyle Ödenmiş
Sermayesi
3 Trilyon TL'den az
3-9.9. Trilyon TL
10-29.9 Trilyon TL
30-99.9 Trilyon TL
100 Trilyon TL ve üzeri
Toplam

Şirket
sayõsõ
12
25
25
16
7
85

Görev Yapan
Görev Yapan
Görev Halka Açõklõk
Denetçi Sayõsõ denetçi Sayõsõ
süresi
Oranõ
Toplamõ
Ortalamasõ Ortalamasõ Ortalamasõ
26
2
1
52
59
2
2
34
58
2
2
25
38
3
2
26
16
2
2
28
197
2.32
1.61
33
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Cevap
Veren
Şirket
Sayõsõ

Ödenmiş
Sermaye
Ortalamasõ
(Milyar TL)
1,574
6,778
19,611
62,277
317,378
81,524

2
1
2
5

8
37
34
1
80

TABLO:7 GÖREV YAPAN DENETÇİLERİN EĞİTİM
DURUMLARI
Mezun Olunan Lisans Programõ
İşletme-İktisat
Hukuk
Mühendislik
Diğer
Yüksek öğrenim yapmamõş
TOPLAM

Denetçi
Yüzde
sayõsõ
(%)
144
74.23
22
11.34
7
3.61
13
6.70
8
4.12
194
100.00

TABLO:8 GÖREV YAPAN DENETÇİLERİN ŞİRKET İLE YA DA YÖNETİCİLERİ İLE SEÇİLMEDEN ÖNCEKİ İLİŞKİLERİ
Denetçilerin Şirketler İle Olan Şirket
İlişki Türleri
sayõsõ

İLİŞKİSİ OLAN ŞİRKETLER
Şirkette
görev
yapan
denetçi
sayõsõ

Bir Denetçinin
Var

1 denetçi

2 denetçi
3 denetçi
4 denetçi
TOPLAM

5

5

Ticari Yada
Yönetsel ilişki
Var (Sayõ
Belirtmeden)

Toplam

7

7

23

28

15

15
0
50

45

Yüzde Şirketin eski yöneticilerinden,
(%) çalõşanlarõndan olmak
Şirketin bağlõ
ortaklõk,iştiraklerinden birinin
yöneticilerinden,çalõşanlarõndan
8.24 olmak
Şirket'in avukatõ ya da hizmet
aldõğõ banka, bağõmsõz denetim
firmasõ vb. nin ortağõ, yöneticisi
32.94 ya da çalõşanõ olmak
Ticari ilişki olan diğer şirketlerin
17.65 yöneticisi ya da çalõşnõ olmak
0.00Diğer
58.82TOPLAM
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Yüzde
(%)

12

İLİŞKİSİ OLMAYAN
ŞİRKETLER
Herhangi bir
Ticari Yada
Yönetsel ilişki
Yok (Sayõ
Yüzde
(%)
20.69 belirtmeden)

25

43.10

3

4

15

25.86

11

13

0
6
58

0.00
10.34
100.00

20
1
35

24
1
41.18

TOPLAM

85

TABLO: 9 DENETÇİLERİN KİMLER TARAFINDAN ADAY GÖSTERİLDİĞİ
Aday gösteren grup

Şirket sayõsõ

Yüzde (%)

Yönetim kurulunun, Şirket sermayesinin çoğunluğuna sahip olan pay
sahiplerinden gösterdiği adaylar arasõndan

35

41.18

Yönetim kurulunun, Şirket pay sahipleri dõşõndan gösterdiği adaylar arasõndan
Ortaklarõn gösterdikleri adaylar arasõndan

19
11

22.35
12.94

Şirket sermayesinin çoğunluğuna sahip pay sahiplerinin önerisi
Diğer açõklama yapmayanlar
A grubu hissedarlarõn gösterdiği aday

4
4
3

4.71
4.71
3.53

Genel kurulda pay sahipleri tarafõndan pay sahipleri dõşõndan gösterilen adaylar

3

3.53

2

2.35

2

2.35

2
85

2.35
100.00

Yönetim kurulunun, Şirket sermayesinin azõnlõğõnõ oluşturan pay sahiplerinden
gösterdiği adaylar arasõndan
Bir kõsmõ yönetim kurulunun, bir kõsmõ ise ortaklarõn gösterdiği adaylar
arasõndan
İlgili devlet bakanõ tarafõndan şirket ve ortaklar dõşõndan atanmõştõr
TOPLAM
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TABLO:10 DENETÇİLERİN YÖNETİM KURULU TOPLANTILARINA
KATILMA SIKLIKLARI
Toplatõya Katõlma Sõklõğõ
Önemli hususlarõn görüşüldüğü toplantõlara
Her toplantõ
Diğer
Her ay en az bir toplantõya
TOPLAM

Şirket sayõsõ
44
25
10
5
84

Yüzde (%)
52.38
29.76
11.90
5.95
100

TABLO:11 YAPILAN DENETİMİN KAPSAMINDA YER ALAN İŞLEMLERİN SIRALAMASI
Şirket’in her
türlü yasal
Mali
Şirketin
tablolarõn,
defter ve
faaliyetleri,
hazõrlanma
kaydõnõ
Şirket
hesaplarõ
kayõtlarõnõn
usullerinin ve
inceleyerek
ve mali
gerçeğe
Bağõmsõz
uygulanan
yürütülen
tablolarõ
denetim
faaliyetlerin
uygunluğunun
muhasebe
hakkõnda
çalõşmalarõnda
standartlarõnõ
Şirket esas
anlaşõlmasõ
Şirket
tespit edilen
n sermaye
sözleşmesi
için karşõ
yetkilileri
inceleme dahil
eksiklik ve
piyasasõ
ve mevzuata
ile
diğer denetim
aykõrõklarõn
mevzuatõ ve
uygunluğunu
görüşerek
giderilip
yöntem ve
ilgili mevzuata
incelemek,
bilgi almak
giderilmediğini
kasa sayõmõ
tekniklerini
uygunluğunu
şõkkõnõ
Topla
incelemek
incelemek
yapmak
uygulamak
seçen
m
şõkkõnõ seçen Yüzde şõkkõnõ seçen Yüzd şõkkõnõ seçen Yüzd şõkkõnõ seçen Yüzde
şirket
Şirket
(%)
şirket sayõsõ (%) şirket sayõsõ e (%) şirket sayõsõ e (%) şirket sayõsõ
sayõsõ Yüzde (%)DiğerYüzde (%)Boş Yüzde (%) sayõsõ
65 76.47
1. Sõrada
1 1.18
4 4.71
1 1.18
12
14.12
0.00 2
2.35
85
44 51.76
2. Sõrada
10 11.76
14 16.47
3 3.53
10
11.76
0.00 4
4.71
85
38
44.71
3. Sõrada
4 4.71
3 3.53
18 21.18
10 11.76
2
2.35 10
11.76
85
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TABLO:12 DENETÇİLERİN ŞİRKET YASAL KAYITLARINI İNCELEME SIKLIĞI
ŞİRKET YASAL DEFTERLERİNİN VE KAYITLARININ İNCELENME SIKLIĞI

30.06.2000 Tarihi
İtibariyle Ödenmiş
Sermayesi
3 Trilyon TL'den az
3-9.9. Trilyon TL
10-29.9 Trilyon TL
30-99.9 Trilyon TL
100 Trilyon TL ve üzeri
Toplam

Şirket
sayõsõ
12
25
25
16
7
85

Şirket
Şirket
Şirket
Şirket
Şirket
Sayõsõna
Sayõsõna
İhtiyaç
Sayõsõna Her üç Sayõsõna
Sayõsõna
Olan
Olan
duyulduğu
Olan
ayda bir
Olan
Olan
Altõ ayda
Oranõ (%)
Diğer
bir defa Oranõ (%) Her ay Oranõ (%) defa Oranõ (%) zamanlarda Oranõ (%)
8
2
16.67
0
0.00
66.67
3
25.00 Ayda 2 defa
12
2
8.00
8
66.67
48.00
2
8.002 ayda bir
11
5
20.00
3
12.00
44.00
6
24.00
6
4
25.00
3
18.75
37.50
2
12.50
1
4
1
14.29
1
14.29
14.29
57.14
14
16.47
15
17.65
38
44.71
17
20.00
2
2.35
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TABLO: 14 Gerçekleştirilen Denetim Faaliyetlerinin Ortaklarõn Yararlarõnõn Korunmasõ ve Mali Tablolarõn Gerçeği Yansõtmasõna Sağlamada Fayda Sõralamasõ

1. Sõrada
2. Sõrada
3. Sõrada
4. Sõrada
5. Sõrada

6. Sõrada

Sermaye
Piyasasõ
Kurulu
13
18
28
8
2
bağlõ olunan
ortaklõk
denetçileri

Yüzde (%)
15.48
21.95
38.89
15.69
5.71

İMKB
8
16
26
6

Yüzde
(%)
9.76
22.22
50.98
17.14

-

-

-

Bağõmsõz
Denetim
Şirketi
46
26
9
2

Şirket
Yüzde denetçisi/
(%) denetçileri
54.76
20
31.71
26
12.50
14
3.92
14
0.00
3

0.00

Yüzde
(%)
23.81
31.71
19.44
27.45
8.57

İlgili
Bakanlõklar
vd. kamu
kuruluşlarõ
2
3
3
1
22

Yüzde
(%)
2.38
3.66
4.17
1.96
62.86

Diğer
3
1
2
1
2

Yüzde (%)
3.57
1.22
2.78
1.96
5.71

3

42.86

3

42.86

100

Boş
2
4
10

Yüzde Toplam Şirket
(%)
Sayõsõ
2.38
84
4.88
82
13.89
72
0.00
51
0.00
35

0.00

7

TABLO:15 TTK
Dõşõnda Görev Yapan
Ayrõ Bir İç Denetim
Biriminin Varlõğõ
Bağlõ Olunan
Holding vb.
Ayrõ Bir İç
şirket iç
30.06.2000 Tarihi
İtibariyle Ödenmiş Şirket Denetim Yüzde denetçileri
denetliyor
Sermayesi
Sayõsõ Birimi Var (%)
3 Trilyon TL'den az
12
0
0
7
3-9.9. Trilyon TL
25
8
32
7
10-29.9 Trilyon TL
25
10
40
8
30-99.9 Trilyon TL
16
10
62.5
2
100 Trilyon TL ve üzeri
7
5
71.43
0
Toplam
85
33
38.82
24

Yüzde
(%)
58.33
58.33
66.67
16.67
0.00
28.24

Ayrõ Bir İç
Halka Açõklõk
Denetim Yüzde
Oranõ
Yok
Ortalamasõ
(%)
5
41.67
52
10
83.33
34
6
50.00
25
4
33.33
26
2
16.67
28
27
31.76
33

TABLO: 16 ŞİRKET NEZDİNDE GÖREV YAPAN AYRI BİR İÇ DENETİM BİRİMİNİN BULUNMAMA NEDENLERİ

1. SIRADA
2. SIRADA
3. SIRADA
4. SIRADA
5. SIRADA
6. SIRADA

Maliyetinin
yüksek
olmasõ
0
0
2
1
1
2

İç denetçilerin
yapacaklarõ
çalõşmalarõn
bağõmsõz
denetçiler
tarafõndan
Yüzde yerine getiriliyor Yüzde
olmasõ
(%)
(%)
0.00
9
17.65
14
27.45
0.00
3.92
3
5.88
1.96
0
0.00
1.96
0
0.00
3.92
1
1.96

Yasal bir
zorunluluk Yüzde
olmamasõ
(%)
0
0.00
4
7.84
0
0.00
3
5.88
2
3.92
0
0.00

İşletmenin
muhasebe
organizasyonun
şirket yönetimine,
incelemede
bulunmasõ için
yeterli veri ve
sonuçlar sunmasõ
16
3
4
1
0
0

Bağlõ olunan
holding/grup/a
na şirket iç
denetçileri
İhtiyaç
tarafõndan
Yüzde duyulma Yüzde
denetim
Yüzde
(%)
masõ
(%)
yapõlmasõ
(%)
24
47.06
31.37
0
0.00
5.88
1
1.96
3
5.88
6
11.76
7.84
1
1.96
1.96
1
1.96
0
0.00
0.00
1
1.96
0
0.00
0.00
0
0.00
0
0.00
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Diğer
1
1
1
0
0
0

Yüzde
(%)
1.96
1.96
1.96
0.00
0.00
0.00

Boş
2
25
34
45
47
48

Yüzde
(%)
3.92
49.02
66.67
88.24
92.16
94.12

Toplam
51
51
51
51
51
51

Ödenmiş
Sermaye
Ortalamasõ
(Milyar TL)
1,574
6,778
19,611
62,277
317,378
81,524

Tablo: 17 İç Denetim Biriminin Görevleri
Şirket ve/veya bağlõ
ortaklõk ve iştiraklerin
Şirket‘in yõl sonu mali
faaliyetlerinin ve
tablolarõnõn
hesaplarõnõn sermaye
hazõrlanmasõ
piyasasõ mevzuatõ,
aşamasõnda kapanõş
vergi mevzuatõna
işlemlerine nezaret
vb.lerine
etmek ve bu işlemleri Yüzde
uygunluğunu
Yüzde
denetlemek
denetlemek
(%)
(%)
1. Sõrada
0
0.00
3
9.09
2. Sõrada
1
3.13
5
15.63
3. Sõrada
3
10.34
3
10.34

İşletmenin faaliyetleri
sõrasõnda ortaya çõkabilecek
hata, hile ve usulsüzlüklerin
belirlemek ve önlemek
17
9
4

İşletmenin her
türlü faaliyetinin
Kaynaklarõn
yönetim
etkin ve
politikalarõna ve
ekonomik
belirlenen risk
kullanõmõ
faktörlerine
Toplam
Yüzde
uygunluğunu
Yüzde değerlendirm Yüzde
Yüzde Cevap
ek
(%)
denetlemek
(%)
(%) Diğer (%)
Sayõsõ
12
36.36
33
51.52
1 3.03
0 0.00
28.13
32
11
34.38
5 15.63
1 3.13
13.79
7
24.14
29
11 37.93
1 3.45

TABLO:18 İç Denetim Biriminin Denetim Faaliyetlerinin Zamanõ

1. Sõrada
2. Sõrada
3. Sõrada

Daha önceden
belirlenmiş bir
program
çerçevesinde düzenli
olarak
27
3
0

Yüzde (%)

Hesap dönemi
sonunda mali
tablolarõn
hazõrlanmasõ
safhasõnda

Yüzde
(%)

Denetim ve inceleme gerektiren
özel durumlarõn ortaya çõkmasõ
halinde

Yüzde
(%)

Diğer

Yüzde (%)

Toplam Cevap
Sayõsõ

79.41
11.54
0.00

2
2
5

5.88
7.69
62.50

15
21
2

44.12
80.77
25.00

0
14
1

0.00
53.85
12.50

34
26
8
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TABLO:19 İç Denetim Biriminin Organizasyon
İçerisindeki Yeri

Tablo: 20 İç Denetim Biriminin Tespit Ettiği
Hususlarõ Bağlõ Olduğu Birime Bildirim Yöntemleri
Cevap
Veren
Şirket
Bildirim Yöntemi
Sayõsõ Yüzde (%)

Cevap Veren
Durum
Şirket Sayõsõ Yüzde (%)
Yönetim kuruluna bağlõ
olarak çalõşmaktadõr
27.27
9

Sözlü olarak

TTK anlamõndaki denetim
kuruluna/denetçiye bağlõ
olarak çalõşmaktadõr

Denetim çalõşmalarõ sonucunda
tespit edilen tüm hususlar
raporlanmakta ve alõnacak
önlemler gösterilmektedir

1

3.03

Genel müdür ya da
murahhas azaya bağlõ
olarak çalõşmaktadõr

18

54.55

Diğer
TOPLAM

6
33

18.18
100.00

Tablo:23 İç Denetim Biriminin Yerine Getireceği
Görevler ve Uygulanacak Denetim Teknikleri ile
Şirket Birimlerinin Üretim ya da Faaliyet
Süreçleri Her Hangi Bir Yazõlõ Metin İçinde
Tanõmlanmõş Olma Hali
Cevap
Veren
Şirket
Durum
Sayõsõ
Yüzde (%)

Tespit edilen aykõrõlõklarõn
denetim sõrasõnda düzeltilmesi
yoluna gidilmekte, kalan hususlar
gerekirse raporlanmaktadõr
Sayõlan yöntemlerin tümü
kullanõlarak
Diğer
TOPLAM

Evet, tanõmlanmõştõr

0

0.00

20

58.82

Hayõr, tanõmlanmamõştõr

5

14.71

TOPLAM

9
0
34

26.47
0.00
100.00

26

78.79

7

21.21

33

100.00

Cevap Veren
İlişki
Şirket Sayõsõ Yüzde (%)
İç denetim birimi Şirket
denetim kuruluna bağlõ
olarak
çalõşmakta,
hazõrlamõş olduğu rapor ve
çalõşmalarõ
öncelikle
denetim
kuruluna
sunmaktadõr
1
3.03

TABLO:22 İç Denetim Biriminin Yönetime Karşõ Olan
Bağõmsõzlõk ve Tarafsõzlõğõ
Cevap
Veren
Şirket
Durum
Sayõsõ Yüzde (%)

Tablo: 24 İç Denetim Biriminin Tamamen
Bağõmsõz ve Tarafsõz Olarak Hareket Edebilmesi
İçin Özel Düzenlemeler Yapõlõp Yapõlmadõğõ
Cevap
Veren
Şirket
Bildirim Yöntemi
Sayõsõ
Yüzde (%)

Tamamen Bağõmsõzdõr

76.47

Hayõr, yapõlmamõştõr.

13

39.39

Denetim
kurulu/denetçi
bağõmsõz
denetim
çalõşmalarõ sõrasõnda dõş
denetçiler ve iç denetçiler
arasõndaki koordinasyonu
sağlamaktadõr

0

0.00

Zaman zaman bağõmsõzlõk ve
tarafsõzlõğa müdahaleler
olabilmektedir

4

11.76

Evet, yetki ve
sorumluklarõ teftiş kurulu
yönetmeliğinde/denetim
rehberinde yazõlõ olarak
belirlenmiştir.

13

39.39

İç denetim birimi ve Şirket
denetim kurulu arasõnda
her hangi bir ilişki ve
etkileşim bulunmamaktadõr
Diğer

28
4

84.85
12.12

3
33

8.82
97.06

Cevapsõz
TOPLAM

7
33

21.21
100.00

Tablo:21 İç Denetim Birimi ile Denetim Kurulu
Üyeleri/Denetçi Arasõndaki İlişki

Cevapsõz
TOPLAM

26

103

Tablo:25 İç Denetim Biriminin Çalõşmalarõnõn Şirket Nezdinde Yapõlan Bağõmsõz Denetim Çalõşmalarõyla Olan Etkileşimi

1. Sõrada
2. Sõrada
3. Sõrada

Bağõmsõz denetim
çalõşmalarõnõn
maliyetini
azaltmakta ve
süresini
kõsaltmaktadõr
12
6
1

Yüzde
(%)
40.00
60.00
14.29

Bağõmsõz denetçilerin
iç denetim
çalõşmalarõna ve
sonuçlarõna yeterli
ilgiyi göstermemeleri
nedeniyle somut bir
etkisi bulunmamaktadõr
5
1
4

Yüzde
(%)
16.67
10.00
57.14

104

İç denetim çalõşmalarõnõn
daha çok Şirket’in
üretim, pazarlama vb.
faaliyetlerine ilişkin
olarak belirlenen
süreçlere yönelik
olduğundan mali
tablolarõn denetlenmesi
aşamasõnda her hangi bir
işlevi bulunmamaktadõr
12
3
2

Yüzde
(%)
40.00
30.00
28.57

Diğer
1
0
0

Yüzde
(%)
3.33
0.00
0.00

Toplam
Cevap
Sayõsõ
30
10
7

Tablo: 26 Türkiye’de Halka Açõk Şirketlerin İç Denetime Önem Vermeleri İçin Tercih Edilen Öneriler

Denetim kurullarõnõn
yerine, Şirket
büyüklüğüne göre
yeminli mali müşavir,
serbest muhasebeci
mali muşavir ya da
bağõmsõz denetim
Halka açõk anonim
şirketlerinden
şirketlerin, tam
seçilebilecek hesap
zamanlõ olarak
denetçilerinin
çalõşacak iç kontrol ve
sözleşmeli olarak
iç denetim sistemi
çalõşmasõ yönünde
kurmalarõnõ zorunlu
yasal düzenleme
hale getiren yasal
Yüzde
yapõlmasõ
düzenleme yapõlmasõ (%)
36
45.57
1. Sõrada
15
2. Sõrada
13
17.57
11
3. Sõrada
9
13.04
9

Yüzde
(%)
18.99
14.86
13.04

İç denetim
mesleğinin
yapõlacak yasal
düzenlemelerle
açõk bir statüye
kavuşturulmasõ
ve iç
denetçilerin
lisanslanmasõ
15
27
12
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Yüzde
(%)
18.99
36.49
17.39

Bağõmsõz
denetçilerin
denetim
faaliyetleri
sõrasõnda iç
kontol ve iç
denetim
faaliyetlerinin
incelemeleri
hususunda
düzenlemelerin
genişletilmesi
9
14
15

Yüzde
(%)
11.39
18.92
21.74

Mali tablolarõn
ekinde, iç
denetim
çalõşmalarõ ve
sonuçlarõ
hakkõnda
ortaklarõ ve
kamuyu
aydõnlatmaya
yönelik ayrõntõlõ
açõklamalar
Yüzde
Yüzde Toplam
yapõlmasõ
(%) Diğer (%)
Sa
2
2.53
2
2.53
7
9
12.16
0
0.00
7
23
33.33
1
1.45
6

Tablo: 27 Denetim Kurullarõnõn Etkin Hale Getirilmesi İçin Yapõ ve Görevlere İlişkin Tercih Edilen Öneriler

1. Sõrada
2. Sõrada
3. Sõrada
4. Sõrada
5. Sõrada

Denetim kurullarõnõn Şirket
ve Şirket yönetimi ile
geçmişte doğrudan ya da
dolaylõ olarak herhangi bir
yönetim, hizmet, ticaret vb.
ilişkisi bulunmayan
bağõmsõz en çok 3 üyeden
oluşmasõ
22
5
8
1
4

Yüzde
(%)
26.51
6.33
10.00
1.39
6.25

Denetim kurulu üyelerinin
şirket ve bağlõ olduğu sektörü
etkileyebilecek ekonomik,
sosyal ve hukuki etkileri
yorumlayabilecek ve planlama
ile denetimin temel sorunlarõ
hakkõnda bilgi sahibi
olabilecek mali, hukuki ya da
teknik alanlarda yetişmiş
kişilerden oluşmasõ
42
24
1
8
4

Yüzde
(%)
50.60
30.38
1.25
11.11
6.25

Denetim
kurulunun tüm
görev ve
sorumluluklarõnõ
n yazõlõ hale
getirilmesi ve
bunlarõn hangi
ölçüde ifa
edildiğinin yõl
sonu raporunda
açõklanmasõ
5
25
21
3
8

Yüzde
(%)
6.02
31.65
26.25
4.17
12.50

Denetim kuruluna
bağlõ olarak tam
zamanlõ çalõşan en
az bir iç
denetçinin
istihdam edilmesi
3
3
8
8
5
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Yüzde
(%)
3.61
3.80
10.00
11.11
7.81

Bağõmsõz
denetçinin
seçiminin
denetim kurulu
tarafõndan
yapõlmasõ
1
1
3
0

Yüzde
(%)
0.00
1.27
1.25
4.17
0.00

İç denetim,
dõş denetim
ve risk
yönetim
programlarõ
nõn denetim
kurulunca
oluşturulma
sõ
3
2
2
7
2

