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Sayın konuklar ve de÷erli basın mensupları,
Türk Sanayicileri ve øúadamları Derne÷i adına hepinizi saygıyla selamlıyorum. TÜSøAD
ùirket øúleri Komisyonu bünyesinde faaliyet gösteren øç Denetim Alt Çalıúma Grubu
tarafından düzenlenen “Kurumsal Yönetim ve øç Denetim” baúlıklı seminerimize hoú geldiniz.
Bugün burada TÜSøAD øç Denetim Alt Çalıúma Grubu tarafından hazırlanan “Yönetim
Kurulları’nda øç Denetim Hakkında Sorulması Gereken 12 Soru” baúlıklı rehberin tanıtımını
ve sunumunu yapmayı amaçlıyoruz. Bu sunumun ardından gerçekleúecek ilk panelde küresel
ve ulusal geliúmeler çerçevesinde iç denetimin gelece÷i, konunun uzmanları tarafından
de÷erlendirilecek. Seminerin ikinci bölümünde ise iç denetimin yönetim kurulları tarafından
nasıl etkili kullanılabilece÷ini tartıúmaya açaca÷ız.
De÷erli Konuklar,
Son yıllarda dünya çapında faaliyet gösteren birçok úirketin, ortaya çıkan muhasebe hileleri
nedeniyle yılların birikimi ile oluúturdukları itibarları ile birlikte bir anda yok olduklarına
tanık olduk. Aynı zamanda küreselleúme sonucunda piyasaların birbiri ile entegre hale
geldi÷ine ve bu sebeple finans sisteminde meydana gelen hassasiyetlerin çok çabuk
yayıldı÷ına tanık olduk.
ùirketlerin bu anlamda sergiledikleri zayıf performansları ve tartıúmaya açık kararları artık
yatırımcılar, analistler ve düzenleyici otoriteler tarafından çok sert bir úekilde
eleútirilmektedir. ùirketler artan bu baskıya karúın zarara yol açabilecek riskleri öngörmek ve
ortaya çıkabilecek fırsatları daha iyi de÷erlendirebilmek için kendi içlerine dönmekte ve gerek
yönetim gerekse denetim süreçlerini yeniden yapılandırmaktadır. Risklerini azaltan ve
beklenmedik sürprizlere karúı hazırlıklı olan, aynı zamanda kurumsallaúmalarını tamamlayan
úirketler, küresel rekabet ortamında sürdürülebilir büyümeyi yakalamaktadır.
Bu koúullar altında kendilerini güvence altına almak isteyen hissedarlar ve paydaúlar, úirket
yönetimlerinden úirketlerin mali durumu ve maruz kaldıkları riskler konusunda, yeterli, do÷ru
ve zamanında bilgi talep etmeye baúlamıútır. Aynı paralelde düzenleyici otoriteler ve sermaye
piyasaları da, üst düzey yönetimlerden, zamanlarını stratejik vizyon oluúturmak yerine
kurumsal yönetim ilkelerinin hayata geçirilmesi için harcamalarını beklemektedir. Sonuç
olarak “øyi” yönetim olgusunun úirket kültürü içerisinde benimsenmesi artık bir zorunluluktur.
Ülkemizde de hem yerli hem de yabancı yatırımcının güveninin tesis edilmesinde kurumsal
yönetim ilkelerinin benimsenmesi, uluslar arası piyasalarda úirketlerimizin kaynaklarını daha
verimli kullanmalarını ve finansman kaynaklarına daha ucuz, hızlı ve kolay ulaúılmalarını
sa÷layarak rekabet avantajı sunmaktadır.

De÷erli Konuklar,
øç denetim az önce belirtti÷im kurumsal yönetim prensiplerinin bir baúka deyiúle úirketlerde
“iyi” yönetimin sigortası olarak karúımıza çıkıyor. Güçlü bir yönetimin olmazsa olmaz
unsurlarından olan iç denetim; yönetim ve yönetim kurulunu birbirine yakınlaútırarak,
úirketin etik çalıúma anlayıúını, faaliyetlerin etkinli÷ini ve verimlili÷ini de÷erlendirmektedir.
Bu ba÷lamda iç denetim, úirketin risk ve kontrol de÷erleme faaliyetlerine destek sa÷layarak
úirketin tüm faaliyetlerini izler, bu faaliyetlere iliúkin risk oluúturabilecek ve kontrol edilmesi
gereken unsurlara iliúkin önerilerde bulunur. øç denetim ayrıca, úirketlerin risk yönetimi,
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kontrol ve kurumsal yönetim süreçleri ile ilgili ba÷ımsız ve tarafsız güvence sa÷layarak,
úirket içinde bir nevi bir danıúmanlık faaliyeti sürdürür. Bu úekilde úirketlerde yönetsel hesap
verebilirli÷in, úeffaflı÷ın, adilli÷in ve sorumlulu÷un yerleúmesine katkı sa÷lar.
ùirketlerin iç denetimini üstlenen birimlerine büyük sorumluluk düúmektedir. øç denetçilerin,
úirket ve kurumların iç kontrol sisteminin etkinli÷i ve yeterlili÷i ile iú süreçlerinin yerindeli÷i,
performans kalitesi hakkında yönetime bilgi sa÷laması gerekmektedir. øúin do÷ru
yapılmasının yanı sıra do÷ru iúin yapılması konusunda görüú ve önerilerin getirilebilece÷i
kanalların da açık olması, iç denetim sürecinin sürdürülebilirli÷i açısından son derece
önemlidir.
Bu
ba÷lamda,
iç
denetim
uygulamalarının
temel
ilkelerini
tanımlayan,
iç denetim faaliyetlerini teúvik etmeye ve hayata geçirmeye yönelik bir temel ve
iç denetim performansının de÷erlendirilmesine uygun bir zemin oluúturan,
bir çerçeveye de ihtiyaç duyulmuútur.
Bu gerçeklerden hareketle, dünyada ABD’de dahil olmak üzere, bir çok ülkenin iç denetim
alanında düzenlemelerini gözden geçirdi÷ini görmekteyiz. Örne÷in 2003 yılında ABD
Sermaye Piyasası ve Borsa Komisyonu, New York borsasında iúlem gören úirketler için iç
denetim faaliyetlerinin yürütülece÷i bir yapının oluúturulmasını zorunlu kılmıútır. 2 sene önce
Japonya’nın da ABD’de 2002 yılında yürürlü÷e giren ve úirketlerin kurumsal yönetim,
denetim ve risk yönetimi alanlarını düzenleyen Sarbanes-Oxley standartlarına yakın bir
düzenleme getirmiú oldu÷unu görmekteyiz. øtalyan gıda devi Parmalat ve Danimarkalı
perakende sektörünün önde gelen úirketlerinden Ahold gibi önemli krizleri geride bırakmıú
olan Avrupa Birli÷i içinde de kurumsal yönetim ve buna ba÷lı olarak iç denetim alanında
önemli geliúmeler yaúanmaktadır. Nitekim AB Komisyonu, 21 Mayıs 2003 tarihinde
yayımladı÷ı “AB’de ùirketler Hukuku ve Kurumsal Yönetimin Modernleútirilmesi” baúlıklı
aksiyon planı ve 25 Nisan 2006 tarihinde onayladı÷ı “Yıllık ve Birleúik Hesapların
Denetimine øliúkin Yönerge” ile úirketler hukuku, kurumsal yönetim ve iç denetim alanlarında
ciddi adımlar atmıútır.
Dünyadaki bütün bu geliúmeleri inceledi÷imizde, uluslararası piyasalarda rekabet
avantajlarını sürdürmek isteyen úirketlerimizin de bu de÷iúim süreci paralelinde hareket etmek
mecburiyetinde oldu÷unu görmekteyiz. Bu ba÷lamda SPK ve BDDK gibi ba÷ımsız
otoritelerin oluúturdu÷u ilkeler ve tebli÷ler ile yakında yürürlü÷e girmesini temenni etti÷imiz
Türk Ticaret Kanunu Tasarısı úirketlerimizin kurumsal yönetim ve iç denetim faaliyetlerine
iliúkin yasal çerçevesini uluslar arası standartlar paralelinde oluúturmaktadır. Kurumsal
yönetim ve iç denetim alanındaki standartların ve düzenlemelerin hayata geçirilmesi
úirketlerimizin geliúim sürecine ivme katacaktır.
De÷erli Konuklar,
Ülkemizde, kurumsal yönetim ve iç denetim konuları son dönemde daha çok tartıúılır bir
konu haline gelmiú olmakla beraber, bu konuları uzun soluklu bir çalıúma konusu olarak
gören birçok úirket gerekli hazırlıkları öteden beri sürdürmektedir. Öte yandan, bütün bu
olumlu geliúmelere ra÷men, birçok úirketimiz kurumsal yönetim uygulamaları konusunda
halen sıkıntılar ve eksikler oldu÷u da bilinmektedir.
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Aralık 2000’den beri TÜSøAD ùirket øúleri Komisyonu bünyesinde faaliyet gösteren
Kurumsal Yönetim Çalıúma Grubumuz, bu çerçevede, dünyada ve Türkiye’de mevcut
uygulamaya iliúkin hususları tespit etmeye ve iú dünyası için çözüm önerileri üretmeye
yönelik çalıúmalarını sürdürmektedir.
Bugün burada kurumsal yönetimin çok önemli bir aya÷ı olan iç denetim konusunda faaliyet
gösteren, øç Denetim Alt Çalıúma Grubu tarafından hazırlanan çalıúmanın tanıtımını
yapaca÷ız. Söz konusu çalıúma, úirket yöneticilerimize iç denetimin önemi ve úirket
yönetimindeki yeri hakkında rehberlik etmeyi amaçlamaktadır.
Bildi÷iniz gibi içinde bulundu÷umuz Mayıs ayı Uluslararası øç Denetçiler Enstitüsü tarafından
tüm dünyada “Uluslararası øç Denetim Farkındalık Ayı” olarak ilan edilmiútir. Bu ayın önemi
dolayısıyla söz konusu çalıúmamızı Uluslararası øç Denetçiler Enstitüsü Avrupa Bölge
Müdürü Sayın Denis Bergevin’in de aramızda bulundu÷u bir toplantı eúli÷inde tanıtmayı
uygun bulduk.
TUSIAD Kurumsal Yönetim Çalıúma Grubu ve øç Denetim Alt Çalıúma Grubumuz
önümüzdeki dönemde de úirketlerimizin kurumsallaúma süreçlerini yakından ilgilendiren bu
konularda öncülük etmeyi kendisine bir misyon olarak belirlemiútir. Bu çalıúmayı takip eden
faaliyetlerimiz önümüzdeki dönem içerisinde de devam edecektir.
Sözü, rehberi tanıtmak üzere øç Denetim Alt Çalıúma Grubu Baúkanı Sayın Ali Kamil
Uzun’a bırakmadan önce, “Yönetim Kurulları’nda øç Denetim Hakkında Sorulması Gereken
12 Soru” baúlıklı rehberin hazırlanmasında eme÷i geçen tüm çalıúma grubu üyelerine
teúekkürü bir borç bilir, hepinizin Uluslararası øç Denetim Farkındalık ayını kutlarım.
Beni sabırla dinledi÷iniz için teúekkür ederim.
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