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ÖNSÖZ
TÜSÝAD, özel sektörü temsil eden sanayici ve iþadamlarý tarafýndan
1971 yýlýnda, Anayasamýzýn ve Dernekler Kanunu'nun ilgili
hükümlerine uygun olarak kurulmuþ, kamu yararýna çalýþan
bir dernek olup gönüllü bir sivil toplum örgütüdür.
TÜSÝAD, demokrasi ve insan haklarý evrensel ilkelerine baðlý,
giriþim, inanç ve düþünce özgürlüklerine saygýlý, yalnýzca asli
görevlerine odaklanmýþ etkin bir devletin var olduðu Türkiye'de,
Atatürk'ün çaðdaþ uygarlýk hedefine ve ilkelerine sadýk toplumsal
yapýnýn geliþmesine ve demokratik sivil toplum ve laik hukuk devleti
anlayýþýnýn yerleþmesine yardýmcý olur. TÜSÝAD, piyasa ekonomisinin
hukuksal ve kurumsal altyapýsýnýn yerleþmesine ve iþ dünyasýnýn
evrensel iþ ahlaký ilkelerine uygun bir biçimde faaliyette bulunmasýna
çalýþýr. TÜSÝAD, uluslararasý entegrasyon hedefi doðrultusunda Türk
sanayi ve hizmet kesiminin rekabet gücünün artýrýlarak, uluslararasý
ekonomik sistemde belirgin ve kalýcý bir yer edinmesi gerektiðine
inanýr ve bu yönde çalýþýr. TÜSÝAD, Türkiye'de liberal ekonomi
kurallarýnýn yerleþmesinin yaný sýra, ülkenin insan ve doðal
kaynaklarýnýn teknolojik yeniliklerle desteklenerek en etkin biçimde
kullanýmýný; verimlilik ve kalite yükseliþini sürekli kýlacak ortamýn
yaratýlmasý yoluyla rekabet gücünün artýrýlmasýný hedef alan
politikalarý destekler.
TÜSÝAD, misyonu doðrultusunda ve faaliyetleri çerçevesinde, ülke
gündeminde bulunan konularla ilgili görüþlerini bilimsel çalýþmalarla
destekleyerek kamuoyuna duyurur ve bu görüþlerden hareketle
kamuoyunda tartýþma platfor mlarýnýn oluþmasýný saðlar.
Yeni Türk Ticaret Kanunu kurumsal yönetimin temel prensiplerini
içselleþtirerek þeffaflýk, hesap verebilirlik, adillik ve paydaþlara karþý
sorumluluk ilkelerini sadece halka açýk þirketler için deðil anonim
ve limited þirketlerin de iþleyiþlerinin temel parçasý haline getirmiþtir.
Bu çerçevede Kanun, iç denetim ve risklerin erken teþhisi
mekanizmalarýnýn kurulmasý sorumluluðunu yönetim kurulu
üyelerine vermektedir.

Türkiye'de iþ yapýþ þeklini deðiþtirecek olan Yeni Ticaret Kanunu
ile þirket yapýsý içinde kritik bir öneme sahip olacak olan denetim
komitelerine þirketlerimizin sürdürülebilirliklerinin korunmasý
anlamýnda büyük bir görev düþmektedir. Bu bilinçten hareketle
TÜSÝAD Ýç Denetim Alt Çalýþma Grubu, Türkiye'deki mevcut
uygulamalarýn tespit edilmesi, denetim komitelerinin sorunlarýnýn
belirlenmesi ve karþýlýklý görüþ alýþveriþinde bulunulmasý amacýyla
2011 yýlýnýn Þubat - Mart aylarýnda ÝMKB Kurumsal Yönetim
Endeksinde yer alan 15 reel sektör temsilcisi þirketin denetim komitesi
üyeleriyle görüþmeler düzenlemiþtir. Bu görüþmelerden elde edilen
bilgiler ýþýðýnda baþlanan bu çalýþmanýn ana hedefi þirketlerin
kurumsallaþmasý ve yeni yasal mevzuata uyum sürecinde menfaat
sahipleri ve yönetim kurulu üyeleri açýsýndan iç denetim ve denetim
komitelerinin rol ve önemine iliþkin farkýndalýk yaratýlmasýdýr.
Raporda denetim komitelerinin temel rol ve sorumluluklarýnýn
yaný sýra denetim komitelerine iliþkin en güncel yaklaþýmlar, referans
kaynaklar, dünyadaki en iyi uygulamalar ve Türkiye uygulamalarýda
karþýlaþtýrmalý olarak yer almaktadýr.
Raporun "Denetim Komitesinin Tanýmý ve Yapýsý" baþlýklý birinci
bölümünde denetim komitesinin tanýmý yapýlarak denetim komitesi
üyelerinin nasýl seçileceði, bir denetim komitesi üyesinin sahip olmasý
gereken yetkinlikler ve kiþisel özellikler ile denetim komitesinde temsil
edilmesi gereken uzmanlýk alanlarý sýralanmaktadýr.
"Denetim Komitesinin Rol ve Sorumluluklarý: Uluslararasý Örnekler
ve Türkiye" baþlýklý ikinci bölümde denetim komitesinin ana sorumluluk
alanlarý içinde yer alan finansal raporlama, risk yönetimi ve iç
kontrol sistemleri, iç denetim, baðýmsýz denetçilerle iliþkiler, yönetim
ile iliþkiler ve iþ etiði ve davranýþ kurallarýna iliþkin rol ve sorumluluklarý
ele alýnmaktadýr.

Raporun "Denetim Komitesi Toplantýlarý" bölümünde etkin bir
denetim komitesi için yapýlmasý gerekenler, denetim komitesi
toplantýsýnda görüþülmesi gereken konular ve özel toplantýlar yer
almaktadýr.
"Denetim Komitesi Performansýnýn Deðerlendirilmesi ve Üyelerin
Sürekli Geliþimi" baþlýklý son bölümde ise denetim komitesinin etkinliði
ve verimliliðini deðerlendirmedeki etkenler, deðerlendirme yöntemleri
ve denetim komitesinin hedef ve amaçlarýna ulaþmasýna yardýmcý
olabilecek sürekli geliþim araçlarý ele alýnmaktadýr.
Rapordaki tüm bölümlerde dünya uygulamalarý IIA (Institute of
Internal Avditors) tarafýndan yayýmlanan "Knowledge Report" ve
"Audit Committee Effectiveness: What Works Best, 4 th Edition"
raporlarýndan, Türkiye uygulamalarý ise 2011 yýlýnda ÝMKB Kurumsal
Yönetim Endeksi'nde yer alan 15 þirket ile (KYE 15) yapýlan
görüþmelerin sonuçlarýndan faydalanýlarak hazýrlanmýþtýr.
"Uygulama Örnekleri ile Birlikte, A'dan Z'ye Denetim Komiteleri"
Raporu, TÜSÝAD Þirket Ýþleri Komisyonu'na baðlý Kurumsal Yönetim
Çalýþma Grubu çalýþmalarý çerçevesinde Ýç Denetim Alt Çalýþma
Grubu Baþkaný Ali Kamil Uzun ve Alt Çalýþma Grubu üyeleri Özlem
Aykaç, Ýbrahim Murat Çaðlar ve Mustafa Kemal Tapkan tarafýndan
kaleme alýnmýþ, TÜSÝAD Þirket Ýþleri Bölüm Sorumlusu Melda Çele,
Kýdemli Uzman Kerem Tuzlacý ve Uzman Yardýmcýsý Gaye Uður
tarafýndan derlenmiþtir. Raporun basýmý için maddi katkýda bulunan
Türkiye Ýç Denetim Enstitüsü'ne desteklerinden dolayý teþekkür ederiz.
Haziran 2012
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YÖNETÝCÝ ÖZETÝ

YÖNETÝCÝ ÖZETÝ
Türkiye'de iþ yapýþ þeklini deðiþtirecek olan Yeni Ticaret Kanunu ile þirket yapýsý içinde kritik
bir öneme sahip olacak olan denetim komitelerine þirketlerimizin sürdürülebilirliklerinin korunmasý
anlamýnda büyük bir görev düþmektedir. Bu bilinçten hareketle TÜSÝAD Ýç Denetim Alt Çalýþma
Grubu, Türkiye'deki mevcut uygulamalarýn tespit edilmesi, denetim komitelerinin sorunlarýnýn
belirlenmesi ve karþýlýklý görüþ alýþveriþinde bulunulmasý amacýyla 2011 yýlýnýn Þubat - Mart
aylarýnda ÝMKB Kurumsal Yönetim Endeksinde yer alan 15 reel sektör temsilcisi þirketin denetim
komitesi üyeleriyle görüþmeler düzenlemiþtir. Bu görüþmelerden elde edilen bilgiler ýþýðýnda
baþlanan bu çalýþmanýn ana hedefi, denetim komitelerinin mevcut durumunu ortaya koyarak
denetim komitesi üyelerini bilinçlendirmek, ihtiyaçlarýna cevap vermek, iç denetim birimi ile
denetim komitesi arasýndaki iliþkiyi güçlendirmek, ayrýca dünyadaki uygulamalarý açýklayarak
þirketlere bir yol haritasý oluþturmaktýr.
Bu baðlamda, denetim komitesi kurmak isteyen kurumlara referans kaynaðý oluþturulurken,
bünyesinde denetim komitesi bulunan kurumlarýn denetim komitesi üyeleri ile iliþkilerini en
üst düzeye çýkarmalarý için destek olunmasý hedeflenmiþtir. Çalýþmada IIA tarafýndan yayýmlanan
"Knowledge Report" ve "Audit Committee Effectiveness: What Works Best, 4th Edition" raporlarýndan
faydalanýlmýþtýr. Çalýþmanýn içeriðinde denetim komitesi uygulamalarýna iliþkin uluslararasý veriler
yukarýda bahsi geçen raporlardan alýnmýþ, Türkiye örneklerinde ise 2011 yýlýnda ÝMKB Kurumsal
Yönetim Endeksi'nde yer alan 15 þirket ile gerçekleþtirilen görüþme verilerine yer verilmiþtir.

1. DENETÝM KOMÝTESÝNÝN TANIMI VE YAPISI
Denetim komitesi, yönetim kurulu adýna, iç ve dýþ denetim sürecinin uygulama etkinliðini,
katma deðerini, muhasebe, mali raporlama ve iç kontrollerin iþleyiþi ve yeterliliðini gözetim
iþlevine sahip komitedir. Denetim komitesi, bu iþlevi ile yönetim kurulu için güvence saðlamaktadýr.
Denetim komitesinin etkinliðini belirleyen temel etkenlerin baþýnda denetim komitesinin
yapýsý gelmektedir. SPK'nýn düzenlemelerine1 göre komite üyelerinin tamamý baðýmsýz yönetim
kurulu üyeleri arasýndan seçilir. Uluslararasý uygulamalarda denetim komitesi üyeleri baðýmsýz
bir aday seçim komitesi tarafýndan, bu uygulama mümkün deðil ise yönetim kurulunun baðýmsýz
üyeleri tarafýndan seçilmektedir.
Denetim komitesi, yönetimin faaliyetlerini denetlemekten sorumlu olduðu için uluslararasý
uygulamalarda üyelerin seçiminde CEO'nun sýnýrlý katýlýmý olmasý tercih edilmekte, ancak seçim
sürecinde komite adaylarý ve komitenin takviye edilmesi gereken yanlarý hakkýnda CEO'ya
danýþýlmasý önerilmektedir. Genel uygulama olarak, atama sürecinde adaylarýn komitenin
ihtiyaçlarýný karþýlayýp karþýlamadýklarýný tespit edebilmek için denetim komitesi üyelerinde
aranan niteliklerin yazýlý hale getirilmesi tavsiye edilmektedir.
1

SPK Seri IV, No: 56 Md. 4.5.3
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Denetim komitesi üyelerinin görevlerini yerine getirirken sahip olmasý gereken en önemli
özellik, görevin gerektirdiði yeterli bilgi ve deneyime sahip olmaktýr. Ayrýca, komite baþkanlarýnýn
güçlü liderlik ve objektiflik vasýflarýna, komite üyelerinin ise yönetim, iç ve dýþ denetçiler arasýnda
verimli bir çalýþma iliþkisini teþvik edici özelliklere sahip olmalarý beklenmektedir. Denetim
komitesinde yer alan kiþilerin bu görevi yerine getirecek yeterli zamanýnýn olmasý ve bu konuda
taahhütte bulunmasý talep edilmektedir.
KYE 15 ile yapýlan çalýþmada, denetim komitesi üyelerini belirlerken dikkate alýnan en önemli
özellik mali konularda bilgi ve sektör tecrübesine sahip olunmasý olarak ön plana çýkmaktadýr.
Denetim komitesi üyelerinin görev süresi çalýþmaya katýlan 14 þirkette SPK mevzuatýnda belirtilen
asgari süreye uygun olarak asgari bir yýl iken çalýþmaya katýlan bir þirkette sürenin iki yýl olduðu
beyan edilmiþtir. KYE 15 þirketlerinde denetim komitelerinin üye sayýlarýnýn en fazla 2 olduðu
görülürken, uluslararasý uygulamalarda üye sayýlarýnýn ortalama 4 ila 5 arasýnda deðiþtiði
görülmektedir.

2. DENETÝM KOMÝTESÝNÝN ROL VE SORUMLULUKLARI: ULUSLARARASI
ÖRNEKLER VE TÜRKÝYE
Denetim komitesinin; yönetime danýþmanlýk ve rehberlik saðlama görevi ile birlikte, yönetimi
izleme ve denetleme görevleri de bulunmaktadýr.
Bu çerçevede, yönetim kurulu adýna;
 Ýç kontrol, risk yönetimi sistemleri ile iç denetim faaliyetinin etkinliði ve yeterliliðinin
gözetilmesi,
 Muhasebe ve raporlama sistemlerinin saðlýklý iþleyiþinin ve üretilen bilginin bütünlüðünün
gözetilmesi,
 Ýç denetçilere yol göstererek, iç kontrolleri gözeterek ve raporlama standartlarýna uyumun
saðlandýðýna emin olarak finansal raporlama sürecinin denetlenmesi,
 Finansal bilgilerin kamuya açýklanmasý,
 Baðýmsýz denetim kuruluþlarýnýn yönetim kurulu tarafýndan seçilmesinde gerekli ön
deðerlendirmelerin yapýlmasý,
 Yönetim kurulu tarafýndan seçilen baðýmsýz denetim kuruluþlarýnýn faaliyetlerinin düzenli
olarak izlenmesi, iþleyiþ ve etkinliðinin gözetimi, deðerlendirilmesi denetim komitesinin
rol ve sorumluklarý arasýndadýr.
Raporda denetim komitesinin temel görev alanlarý 6 ana baþlýk altýnda incelenmiþtir.
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2.1. Finansal Raporlama
Finansal tablolarýn ve ilgili dipnotlarýn doðruluðunun denetlenmesi denetim komitesinin en
temel ve önemli sorumluluklarýndan biridir. Denetim komitesi bu sorumluluðunu yerine getirirken
çok sayýda finansal veriyi incelemek durumunda kaldýðýndan finansal tablolarýn anlaþýlmasý
konusunda zorluklar yaþayabilmektedir.
Muhasebe uygulamalarýna iliþkin bilginin yaný sýra denetim komitesi üyelerinin þirketin karþý
karþýya kaldýðý ekonomik koþullar ve iþ stratejileri konularýnda da bilgi sahibi olmasý gerekmektedir.
Finansal raporlama sürecinin denetim komitesi tarafýndan saðlýklý bir þekilde incelenebilmesi
için özetle aþaðýdaki konularda yeterli bilgiye sahip olmalýdýr:










Faaliyet gösterilen sektör
Karmaþýk, zorlu ve riskli alanlara odaklanýlmasý
Önemlilik derecesi
Muhasebe politikalarý
Muhasebe tahminleri
Raporlama süresi boyunca meydana gelen önemli deðiþiklikler
Ýliþkili taraf iþlemleri
Ara dönem finansal tablolar
Kamuoyunun aydýnlatýlmasýnda þeffaflýk

2.2. Risk Yönetimi ve Ýç Kontrol Sistemleri
Þirketler faaliyetlerini sürdürürken çeþitli risklere maruz kalmaktadýrlar. Tüm bu riskleri
yönetmek denetim komitelerinin doðrudan görevi olmasa da, özellikle finansal raporlama,
mevzuata uyum, suistimal, bilgi sistemleri ve gizlilik konularýndaki önemli risklerin deðerlendirilme
sürecinin gözetimi denetim komitelerinin görev ve sorumluluk alanýna girmektedir. Önemli olan
denetim komitelerinin gözetmekle sorumlu olduklarý risk kategorilerinin ve önem seviyelerinin
tanýmlý olmasý ve komitelerin bu sorumluluðunun farkýnda olmasýdýr.
Bununla birlikte TTK halka açýk þirketlerde, risklerin erken teþhisi konusunda ayrý bir komite
kurulmasýný zorunlu tutarken, baðýmsýz denetçinin gerekli görmesi halinde halka açýk olmayan
þirketlerde bu komitenin kurulmasýný öngörmektedir. SPK, risk yönetim komitesi kurulmasýný,
kurulmaz ise görevlerinin kurumsal yönetim komitesi tarafýndan yerine getirilmesini zorunlu
tutmaktadýr.
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Etkin bir risk yönetim süreci, þirketlerin performans ve karlýlýk hedeflerine ulaþmasýný
desteklemektedir. Ýdeal olarak böyle bir sistem, kurum hedef ve stratejileri ile iliþkilendirilmiþ
olmalýdýr. Kurumun almak istediði riskler ve alabileceði en yüksek riskler tanýmlanmýþ olmalýdýr.
Bu özellikleri ile risk yönetim sürecini gözetmek denetim komitelerinin doðrudan görevidir.
Ýç kontroller, maruz kalýnan riskleri kabul edilebilir seviyelere indirebilmek amacý ile
oluþturulduðundan, etkin bir iç kontrol sisteminin varlýðý, baþarýlý bir risk yönetim sürecinin ön
koþullardan biridir.
KYE 15 þirketlerinin denetim komitelerinin "finansal raporlama" (%42) ve "iç denetim" in
(%19) ardýndan zamanlarýnýn %16'sýný "risk yönetimi ve mevzuata uyum" konularýna ayýrdýklarý
görülmektedir.

2.3. Ýç Denetim - Ýç Denetim Faaliyetinin Gözetimi
Þirketlerin operasyonel ve finansal risklerini nasýl yönettikleri konusunda denetim komiteleri
için en önemli kaynak, etkinliði yüksek bir iç denetim faaliyetidir. Denetim komiteleri iç denetimin
rolü ve katkýsýný belirlerken, iç denetim faaliyetinin kapsamýný ve yönetimin iç denetimden
beklentilerini öðrenmesi gerekir. Bunu yaparken, uluslararasý iç denetim standartlarýnda yer alan
taným önemli bir kaynak olabilir. Ýç denetim, bir kurumun faaliyetlerini geliþtirmek ve onlara
deðer katmak amacýný güden baðýmsýz ve objektif bir güvence ve danýþmanlýk faaliyetidir. Ýç
denetim, kurumun risk yönetim, kontrol ve yönetiþim süreçlerinin etkililiðini deðerlendirmek
ve geliþtirmek amacýna yönelik sistemli ve disiplinli bir yaklaþým getirerek kurumun amaçlarýna
ulaþmasýna yardýmcý olur2.
TTK'nýn iç denetime iliþkin getirdiði doðrudan ve dolaylý düzenlemeler Md. 366/2, Md. 375
ve Md. 378'de açýklanmýþtýr. Bu maddeler ve gerekçeleri incelendiðinde, yeni TTK düzeni
içerisinde kurumsal yapýlanmalarýn saðlýklý çalýþabilmesi için iç denetim faaliyetinin varlýðý ve
bunun profesyoneller tarafýndan icra edilmesi zarureti yasal olarak yerini bulmaktadýr.
Denetim komitesinin iç denetime iliþkin rol ve sorumluluklarý:
 Þirkette iç denetim yönetmeliði bulunmasýný saðlayarak iç denetim performansýný denetlenmesi
 Raporlama yapýsýnda iç denetimin þirketten baðýmsýz olmasýnýn ve objektifliðini saðlayýp
saðlamadýðýnýn tespit edilmesi
 ÝDY'nin iþe alýnmasý, maaþ ve yan faydalarýnýn belirlenmesi, mali raporlarýn denetlenmesine
iliþkin iç denetim faaliyetlerine ait kontrollerin sürdürülmesi, etkili bir iç denetim
mekanizmasýnýn oluþturulmasý, iç denetçilerin faaliyetlerini gerçekleþtirmek için gereken
kaynaklara sahip olup olmadýðýnýn tespit edilmesi
2

Uluslararasý Mesleki Uygulama Çerçevesi (UMUÇ)'tan alýnmýþtýr.
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 Ýç denetim faaliyetlerinde etkili iletiþim kanallarýnýn bulunmasýnýn saðlanmasý
 Ýç denetçilerle risk deðerlendirmeleri, denetim planlarý ve denetim sonuçlarýnýn gözden
geçirilmesi ve önemli risklerin deðerlendirilmesi
 Ýç denetçilerin sonuçlarý denetim komitesine bildirmesini saðlayarak çýkar çatýþmalarýnýn
kontrol altýna alýnmasý.
2010 yýlýnda IIA tarafýndan yapýlan GAIN3 Anketinde denetim komitesi seviyesine raporlama
oraný %81 iken, KYE 15'te bu oranýn yönetim kurulu ile birlikte toplandýðýnda %33 olduðu
görülmektedir. Mevcut raporlama düzeni dikkate alýndýðýnda, ülkemizde iç denetim sürecinin
daha çok icra fonksiyonu olan yöneticilere raporlama yaptýðý belirlenmiþtir. Bu durumun, iç
denetimin baðýmsýzlýðý açýsýndan sakýncalý olduðu düþünülmektedir.

2.4. Baðýmsýz Denetçiler ile Ýliþkiler
Denetim komiteleri, finansal raporlama sürecinin en önemli parçalarýndan biri olan baðýmsýz
denetim faaliyetinin kontrol edilmesinde etkin görev alýrlar.
Denetim komitesinin baðýmsýz denetime iliþkin rol ve sorumluklarý þunlardýr:
 Baðýmsýz denetçilerle risk deðerlendirmeleri, denetim planlarý ve denetim sonuçlarýnýn
gözden geçirilmesi ve önemli risklerin deðerlendirilmesi
 Baðýmsýz denetçilerin sonuçlarý denetim komitesine bildirmesini saðlayarak çýkar çatýþmalarýnýn
kontrol altýna alýnmasý
 Dýþ denetçilerin seçimi, performansý ve baðýmsýzlýðýnýn denetlenmesi
 Yönetim ile dýþ denetçiler arasýndaki anlaþmazlýklarýn çözülmesi
 Dýþ denetçiler tarafýndan tercih edilen muhasebe uygulamalarýnýn etkisini dikkate alýnmasý
 Dýþ denetçilerden vergi konusunda danýþmanlýk hizmeti istenmemesi
 Daha yoðun ve kapsamlý denetim ihtiyacýna iþaret edebilecek tehlike sinyallerinin farkýna
varýlmasý.
Ülkemizde SPK'nýn Seri X, No. 22 Tebliðinde denetimden sorumlu komitelerin görev ve
amaçlarý tanýmlanmýþtýr. Teblið'de denetimden sorumlu komitenin; ortaklýðýn muhasebe sistemi,
finansal bilgilerin kamuya açýklanmasý, baðýmsýz denetimi ve ortaklýðýn iç kontrol sisteminin
iþleyiþinin ve etkinliðinin gözetimini yapacaðý belirtilmiþ, baðýmsýz denetim kuruluþunun seçimi,
baðýmsýz denetim sözleþmelerinin hazýrlanarak baðýmsýz denetim sürecinin baþlatýlmasý ve
baðýmsýz denetim kuruluþunun her aþamadaki çalýþmalarý denetimden sorumlu komitenin
gözetiminde gerçekleþeceði belirtilmiþtir4.
3

GAIN: Global denetim bilgi aðý - Global Audit Information Network

4

SPK Seri: X No:22
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2.5. Yönetim ile Ýliþkiler
Yönetim, kurumla ilgili derinlemesine bilgi ve kurumun karþý karþýya olduðu önemli risklere
iliþkin deðerlendirmelere sahip olduðu için denetim komiteleri için deðerli bir kaynaktýr. Yönetim,
denetim komitesinin görevini yerine getirmesi için gerekli kaynaklarý ve eðitimleri de saðlamaktadýr.
Komiteler de yönetimlere finansal raporlar ve önemli kararlarla ilgili baðýmsýz perspektifler
sunmakta ve zorluklara karþý ne gibi adýmlar atýlacaðýna yönelik destek olmaktadýr. Komiteler
her ne kadar yönetimlerle yapýcý ve karþýlýklý güven içinde bir iletiþim saðlasa da, profesyonel
þüpheciliðini kaybetmemeli, suistimal ve hile gibi veya þirket yönetiminin verdiði önemli finansal
kararlar gibi hassas konularda da sorulara karþý her an hazýr olmalýdýr. Yönetim de, komiteden
gelecek bu tip sorularý her an beklemelidir. Yönetimin bu sorulara çok açýk yanýt vermemesi
veya fazlasýyla savunmacý davranmasý, denetim komitesi için "kýrmýzý bayrak"5 sayýlmalýdýr.

2.6. Ýþ Etiði ve Davranýþ Kurallarý - Ýhlal ve Ýncelemeler
Denetim komitelerinin büyük kýsmý, kurumun tepe yönetiminin tutumunun ve kurum
kültürünün, etkin bir iç kontrol sisteminin kurulmasýnda ve uyum risklerinin yönetilmesinde
kritik öneme sahip olduðunu düþünmektedir. Denetim komiteleri üst yönetimin ve orta kademe
yönetiminin tavýr ve tutumunu bilmeli ve tavrýn "iyileþtirilmesi" konusunda yönlendirici olmalýdýr.
Denetim komitelerinin kurum kültürü ve üst yönetimin tutumunu bilmesinin en iyi yöntemleri,
üst yönetimle dönemsel olarak toplantýlar düzenlemek ve çalýþan baðlýlýk anketlerindeki yorumlarý
incelemektir.
Denetim komitesinin etik kurallara iliþkin rol ve sorumluklarý þunlardýr:
 Üst yönetimin açýklýðý ve dürüstlüðü teþvik eder þekilde davranýp davranmadýðýný belirleyerek
þirket içinde etik kurallara uyulmasýnýn saðlanmasý,
 Düzenlemelere uyum, etik kurallar ve ihbar hattýnýn denetimi,
 Muhasebe ve iç kontrol sistemi ile baðýmsýz denetimle ilgili olarak þirkete ulaþan þikayetlerin
incelenmesi ve sonuca baðlanmasý,
 Þirket çalýþanlarýnýn, ortaklýðýn muhasebe ve baðýmsýz denetim konularýndaki bildirimlerinin
gizlilik ilkesi çerçevesinde deðerlendirilmesi konularýnda uygulanacak yöntem ve kriterlerin
belirlenmesi.
Denetim komiteleri üst yönetimin tutumunu ve etik kurallarýn etkinliðini anlayabilmek için
etik bilgilendirme hatlarýna gelen ihbarlarý inceleyebilir, iç ve dýþ denetçilerden bilgi alabilir. Bu
toplantýlar özel toplantýlar olarak düzenlenmeli ve her bir taraf ile ayrý ayrý görüþülmelidir.

5

Kýrmýzý bayrak, hile-suistimal göstergeleri ile karþýlaþýldýðý durumlar için kullanýlan bir terimdir.
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3. DENETÝM KOMÝTESÝ TOPLANTILARI
Denetim komitesi toplantýlarýnýn etkili olabilmesi için güçlü bir liderlik, doðru gündem
maddelerinin belirlenmesi ve görüþme konularý ile ilgili detaylarýn önceden hazýrlanmasý
gerekmektedir. Yýl boyunca yapýlacak toplantýlarýn sýklýðýný belirlemek etkili bir denetim komitesi
toplantýsý için gerekli olan bir diðer önemli faktördür. Yapýlan araþtýrmalar çeyrek dönemlere
ait mali raporlarýn incelenmesi için ayrýlan üç toplantý da dahil olmak üzere denetim komitelerinin
çoðunun altý ila sekiz haftada bir toplandýklarýný ortaya koymaktadýr.
Ayrýca, toplantý gündemleri komitenin gerçekleþtirdiði faaliyetleri ve þirketin yaptýðý iþleri
kapsamalýdýr. Her toplantýda tutanak tutulmasýnýn yaný sýra, denetim komitesinin düzenli olarak
kurula rapor vermesi ve toplantýda görüþülen konular ve sonuçlarý hakkýnda þirket yöneticilerine
bilgi vermesi gerekmektedir.
KYE 15 þirketlerinde denetim komitesi toplantýlarý yýlda en az dört kere ve ortalama iki saat
olarak yapýlmaktadýr. Bu þirketlerinin denetim komitesi toplantýlarýnýn ana gündem maddelerini
mali tablolarýn incelenmesi, risklerin analizi ve iç ve dýþ denetim bulgularýnýn incelenmesi
oluþturmaktadýr.

4. DENETÝM KOMÝTESÝ PERFORMANSININ DEÐERLENDÝRÝLMESÝ VE ÜYELERÝN
SÜREKLÝ GELÝÞÝMÝ
Denetim komitelerinin etkinlik ve verimliliðinin ölçülebilmesi için komite üyelerinin
performansýnýn düzenli olarak deðerlendirmesi önerilmektedir. Denetim komitesinin performansýný
deðerlendirmenin iki temel yolu bulunmaktadýr: Komitenin faaliyetlerini denetim komitesi
yönetmeliði çerçevesinde deðerlendirmek veya denetim komitesi faaliyetlerini yayýmlanmýþ
raporlar ve karþýlaþtýrma çalýþmalarý (benchmarking) gibi yol gösterici uygulamalara göre
deðerlendirmek.
Denetim komitesi, hedeflerini anlamasý ve gerçekleþtirmesi için gerekli eðitimi almalýdýr.
Dolayýsýyla, komite üyelerine mevcut düzenlemelerdeki standartlar, þirketteki faaliyetler, deðiþiklikler
ve diðer konular hakkýndaki bilgilerini güncel tutmalarý için sürekli eðitim imkaný saðlanmalýdýr.
KYE 15 þirketlerinde iki þirket haricinde denetim komitelerinin performans deðerlendirme
sürecinin yapýlmadýðý, ancak ihtiyaç duyulmasý halinde komite üyelerine eðitim desteði için
gerekli imkanlarýn saðlandýðý belirtilmiþtir. Denetim komitesi üyeleri en çok UFRS mevzuatý ve
þirketin tabi olduðu yasal mevzuattaki deðiþikliklere yönelik eðitim ihtiyaçlarý olduðunu dile
getirmiþtir.
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5. DEÐERLENDÝRME VE SONUÇ
Türkiye'de ticari yaþamý yeniden tanýmlayacak olan 6102 sayýlý Yeni Türk Ticaret Kanunu
þeffaflýk ve hesap verilebilirlik ilkeleri ýþýðýnda kurumsal yönetim ilkelerini sadece hisse senetleri
borsada iþlem gören þirketler ve finans kuruluþlarýnda deðil tüm þirketler için uygulanýr hale
getirmektedir. Böylece, Türkiye'deki mevcut denetim komitesi uygulamalarýnýn dünya uygulamalarýna
daha da yaklaþmasý beklenmektedir.
Denetim komitelerinin etkin bir þekilde kullanýlabilmesi için komite üyelerinin yönetime karþý
rol ve sorumluluklarýnýn farkýnda olmasý ve bunlarý yerine getirmesi; þirket yönetiminin ise
baðýmsýz bir denetim komitesinin saðladýðý yararlarýn bilinciyle önemli kararlar öncesinde denetim
komitesinin görüþ ve katkýlarýný istemesi gerekmektedir.
Denetim komitesinin yönetime danýþmanlýk ve rehberlik saðlama görevi ile birlikte yönetim
kurulu adýna yönetimi izleme ve gözetme görevleri bulunmaktadýr. Bu nedenle yönetim kurulu
ve denetim komitesi üyeleri arasýnda iliþki ve iletiþimin açýk olmasý, yetki sýnýrlarý, rol ve
sorumluluklarý ile ilgili anlayýþ ve fikir birliði saðlanmasý gerekmektedir. Bunu saðlamak için ise,
güçlü bir iletiþim ortamý gereklidir. Yönetim, denetim komitesini deðerli bir varlýk olarak görmeli
ve önemli kararlardan sonra deðil, onlardan önce katkýsýný istemelidir. Sürekli iletiþim, denetim
komitesi ile yönetim arasýnda güvene dayalý bir iliþki kurmaya yardým edecektir.
Pay ve menfaat sahipleri ile düzenleyici otoritelerin denetim komitesinden kurumsal yönetim
kalitesi için beklentileri bulunmaktadýr. Uygulamanýn kalitesi büyük ölçüde denetim komitesi
üyelerinin baðýmsýzlýðý ve niteliklerine baðlý olsa da pay ve menfaat sahiplerinin ilgi ve taleplerini
sürekli ifade etmeleri ve düzenleyici otoritelerin izleme, gözden geçirme ve yönlendiriciliði de
kalitenin artýrýlmasýnda önemli bir role sahiptir. Dolayýsýyla, denetim komitesi ile ilgili düzenleme
ve uygulama sürecinde baþarýnýn saðlanmasý için düzenleyici ve uygulayýcý taraflar arasýnda
kurulacak iletiþim ve paylaþým fýrsatlarý kritik bir unsurdur.
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GÝRÝÞ

GÝRÝÞ
Küreselleþen dünya ekonomisinde yaþanan krizler neticesinde yatýrým için güvenli liman
arayan yatýrýmcý ve menfaat sahipleri, þirketlerin finansal durumu ve riskleri konusunda daha
þeffaf ve açýklayýcý bilgi alma taleplerini arttýrmýþlardýr.
Bu talepler doðrultusunda birçok ülke finansal raporlama sistemlerinin iyileþtirilmesi ve
þirketlerin karþý karþýya kaldýklarý risklerin iyi yönetilebilmesi için yeni standart ve mekanizmalar
oluþturmuþtur.
Finansal raporlama konusunda daha þeffaf ve açýklayýcý finansal tablolarýn pay ve menfaat
sahiplerine sunulabilmesi için birçok ülke UFRS uyum çalýþmalarýný baþlatmýþtýr. Bugün, 100'den
fazla ülkede UFRS kullanýlmaktadýr.
Finansal raporlama, risk yönetimi ve iç kontrol sistemlerinin saðlýklý iþleyiþi ve kontrolü
konularýnda ise kurumsal yönetimin güvencesi olarak denetim komiteleri kurulmuþtur.
Denetim komitelerinin temel iþlevi bir þirketin finansal raporlama faaliyetlerinin
doðruluðunun gözetilmesi ve þirketin finansal verileri ile iç ve dýþ denetim süreçlerine
iliþkin risk ve kontrollerin yönetilmesidir. Denetim komitesinin yaptýðý inceleme ve
öneriler, þirketlerin güçlü bir etik ortama kavuþmasýný saðlarken ayný zamanda finansal
ve operasyonel bilgi ile raporlarýn bütünlüðü ve doðruluðunu temin eder.
Yasal mevzuat açýsýndan konuya bakýlacak olursa bilindiði üzere 14 Þubat 2011 tarihinde
Resmi Gazetede yayýmlanan ve 1 Temmuz 2012'de yürürlüðe girecek olan 6102 sayýlý Yeni Türk
Ticaret Kanunu ile ticari yaþam yeniden tanýmlanmaktadýr. Kanun ile þeffaflýk, hesapverebilirlik
ve sorumluluk ilkeleri ýþýðýnda kurumsal yönetim ilkeleri ve UFRS artýk sadece hisse senetleri
borsada iþlem gören þirketler ve finans kurumlarý için deðil tüm þirketler için uygulanýr hale
getirilmektedir. Þirketler alýþýk olduklarý muhasebe sistemlerinden uzaklaþarak köklü bir deðiþime
girecektir. Bu geçiþ döneminde þirketlerde kurumsal yönetim yapýsýnýn oluþturulmasý için denetim
komitesi önemli bir katma deðer yaratacaktýr.
Düzenleyici otoriteler tarafýndan yapýlan düzenlemelerle yönetim kurullarýnda denetim
komitelerinin oluþturulmasý öngörülmüþtür. SPK ve BDDK, UFRS'ye uyum ve denetim komitesinin
kurulmasý konusunda düzenlemeler yaparak bu iki uygulamanýn ÝMKB'ye kote kuruluþlarda ve
finans kuruluþlarýnda zorunlu hale gelmesini saðlamýþlardýr.
SPK, 30 Aralýk 2011 tarihli ve 28158 sayýlý Resmi Gazete'de "Kurumsal Yönetim Ýlkelerinin
Belirlenmesine ve Uygulanmasýna Ýliþkin" Seri IV No: 56 sayýlý Tebliði yayýnlamýþ ve 11 Þubat
2012 tarihli ve 28201 Sayýlý Resmi Gazetede de yayýnlanan Seri IV No: 57 sayýlý Teblið ile de Seri
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IV No: 56 sayýlý tebliðde güncellemeler yapmýþtýr. Kurumsal Yönetim Ýlkelerinin Belirlenmesine
ve Uygulanmasýna Ýliþkin Seri IV No: 56 Sayýlý Teblið (Teblið) borsa þirketlerinin esas alacaklarý
kurumsal yönetim ilkelerini düzenlemektedir. Bu Teblið'de yönetim kurulu bünyesinde oluþturulmasý
gereken komitelere yer verilmekte ve denetimden sorumlu komitenin yapýsýna deðinilmektedir.
"Uygulama Örnekleriyle Birlikte Adan Zye Denetim Komiteleri" raporunun amacý, denetim
komitelerinin mevcut durumunu ortaya koymak, denetim komitesi üyelerini bilinçlendirmek,
ihtiyaçlarýna cevap vermek, iç denetim birimi ile denetim komitesi arasýndaki iliþkiyi güçlendirmek,
ayrýca dünyadaki uygulamalarý açýklayarak þirketlere yol haritasý oluþturmaktýr.
Bu baðlamda, denetim komitesi kurmak isteyen kurumlara referans kaynaðý oluþturulurken,
bünyesinde denetim komitesi bulunan kurumlarýn denetim komitesi üyeleri ile iliþkilerini en
üst düzeye çýkarmalarý için destek olunmasý hedeflenmiþtir. Çalýþmada IIA tarafýndan yayýmlanan
"Knowledge Report" ve "Audit Committee Effectiveness: What Works Best, 4th Edition" raporlarýndan
faydalanýlmýþtýr. Çalýþmanýn içeriðinde denetim komitesi uygulamalarýna iliþkin uluslararasý veriler
yukarýda bahsi geçen raporlardan alýnmýþ, Türkiye örneklerinde ise 2011 yýlýnda ÝMKB Kurumsal
Yönetim Endeksi'nde yer alan 15 þirket ile gerçekleþtirilen görüþme verilerine yer verilmiþtir.
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B Ö L Ü M

DENETÝM KOMÝTESÝNÝN
TANIMI VE YAPISI

1. DENETÝM KOMÝTESÝNÝN TANIMI VE YAPISI
1.1. Denetim Komitesi Nedir?
Denetim komitesi, yönetim kurulu adýna, iç
ve dýþ denetim sürecinin uygulama etkinliðini,
katma deðerini, muhasebe, mali raporlama ve
iç kontrollerin iþleyiþi ve yeterliliðini gözetim
iþlevine sahip komitedir. Denetim komitesi, bu
iþlevi ile yönetim kurulu için güvence
saðlamaktadýr6.

1.2. Denetim Komitesinin
Yapýsý Nasýl Olmalýdýr?
Denetim komitesinin etkinliðini belirleyen
temel etkenlerin baþýnda denetim komitesinin
yapýsý gelmektedir. SPK'nýn Kurumsal Yönetim
Ýlkeleri'ne iliþkin düzenlemesinde 7 komite
üyelerinin tamamýnýn baðýmsýz yönetim kurulu
üyeleri arasýndan seçilmesi yer almaktadýr.
Uluslararasý uygulamalarda denetim komitesi
üyeleri baðýmsýz bir aday seçim komitesi
tarafýndan, bu uygulama mümkün deðil ise
yönetim kurulunun baðýmsýz üyeleri tarafýndan
seçilmektedir. Üyelik süresi dolan veya ayrýlan
bir üye yerine ya da yeni bir uzmanlýk ihtiyacýný
karþýlamak için veya komiteyi büyütmek için
yeni bir üye seçilmesi süreci yönetim kurullarý
tarafýndan yürütülmektedir.
Denetim komitesi, yönetimin faaliyetlerini
denetlemekten sorumlu olduðu için üyelerin
seçiminde uluslararasý uygulamalarda CEO'nun
sýnýrlý katýlýmý olmasý tercih edilmekte, ancak
seçim sürecinde komite adaylarý ve komitenin
takviye edilmesi gereken yanlarý hakkýnda CEO'ya
danýþýlmasý önerilmektedir.

Denetim Komitelerinin Türkiye ve
Dünyada Kilometre Taþlarý
1987 Treadway Komisyonu tarafýndan
denetim komitelerinin önemini ortaya koyan,
ABD Ulusal Komisyonu'nun Hileli Finansal
Raporlamaya Ýliþkin Raporu yayýmlandý.
AICPA, NASD, FDIC ve AMEX halka açýk
þirketlerde denetim komitesi kurulmasýný
önermiþ veya zorunlu kýlmýþtýr.
1999 Kurumsal Denetim Komitelerinin
Etkinliðini Artýrmaya Yönelik Özel Komite'nin
rapor ve önerileri
2002 SOA, denetim komitesinde daha fazla
baðýmsýz yönetici bulunmasý ile finans ve
muhasebe uzmanlýðýna sahip üye sayýsýnýn
artmasýný zorunlu kýlarak, denetim
komitelerinin sorumluluk ve yetkilerinin
artmasýna yardýmcý olmuþtur.
2005 5411 Sayýlý Bankacýlýk Kanunu ile
ülkemizde, yönetim kurulunun denetim ve
gözetim faaliyetlerini yerine getirmesine
yardýmcý olmak üzere denetim komitesi
oluþturulmasý yasal bir zorunluluk olarak
getirilmiþtir.
2006 SPK - Seri X, No. 22 Teblið ile yapýlan
düzenlemelere göre, hisse senetleri borsada
iþlem gören ortaklýklarda zorunlu olan denetim
komitesinin; ortaklýðýn muhasebe sistemi, mali
bilgilerin kamuya açýklanmasý, baðýmsýz
denetimi ve ortaklýðýn iç kontrol sisteminin
iþleyiþi ve etkinliðinin gözetimine iliþkin rol ve
sorumluluklarý tanýmlanmýþtýr.
2011 SPK "Kurumsal Yönetim Ýlkelerinin
Belirlenmesine ve Uygulanmasýna Ýliþkin" Seri
IV, No: 56 Tebliði yayýnlamýþ ve denetim
komitesi yönetim kurulu bünyesinde
oluþturulmasý gereken komiteler arasýnda
tanýmlamýþtýr.

6

Deloitte (2008) Kurumsal Yönetim Serisi No:2, Denetim Komitesi: Komite Üyelerinin Baðýmsýzlýðýve Nitelikleri
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Genel uygulama olarak, atama sürecinde adaylarýn komitenin ihtiyaçlarýný karþýlayýp
karþýlamadýklarýný tespit edebilmek için denetim komitesi üyelerinde aranan niteliklerin yazýlý
hale getirilmesi tavsiye edilmektedir.

1.2.1. Denetim Komitesi Üyesinde Aranan Özellikler Nelerdir?
Denetim komitesi üyelerinde aranan kiþisel özelliklere bakýldýðýnda öncelikle etik kurallara
baðlý, saðlýklý þüpheciliðe sahip, meraklý ve çabuk öðrenme becerisi ile muhakeme yeteneðine
haiz, ayrýca açýk sözlü ve görüþlerini ifade edebilecek cesarete sahip olmasý beklenmektedir.
Bu özellikleriyle de üyeler þirkete yeni bakýþ açýlarý getirebilmeli ve yapýcý önerilerde bulunabilmelidir.
Denetim komitesi üyelerinin sahip olmasý gereken yetkinlikler ise þu þekildedir:
 Þirketin amaçlarý ve önemli gündem maddeleri ile ilgili söz sahibi olacak seviyede bilgili olmalý,
 Þirketin organizasyonel yapýsýný ve kültürünü bilmeli,
 Muhasebe, risk yönetimi, denetim ve þirket faaliyetleriyle ilgili teknik konularda bilgi,
yetkinlik ve deneyime sahip olmalý,
 Þirketin içinde bulunduðu sektörü tanýmalý,
  Þirketin tabi olduðu ulusal ve uluslararasý mevzuat ve diðer tüm kurallar hakkýnda bilgi
sahibi olmalý8,
 Finansal sonuçlar ve faaliyetlerin anlaþýlabilmesi için yeterli seviyede bilgiye sahip olmalý,
 Yeterli zamaný olmalý ve bu konuda taahhütte bulunmalý,
 Þirketin karþý karþýya olduðu riskler ve bu risklere iliþkin belirlenen kontrolleri bilmeli,
 Finansal ve teknik bilgilerin ötesine geçerek, þirket hakkýnda geniþ bir bakýþ açýsýna sahip
olmalýdýr.
Eðer denetim komitesi üyeleri þirket hakkýnda yukarýda verilen yetkinliklere sahip deðilse,
atandýktan hemen sonra bu özelliklerin edinilmesi için gerekli adýmlar atýlmalýdýr:
Denetim komitesi baþkanlarýnýn ise güçlü liderlik ve objektif bakýþ açýsýna sahip olmasý, komite
üyeleri, yönetim, iç ve dýþ denetçiler arasýnda verimli bir çalýþma iliþkisini teþvik edici özelliklere
sahip olmasý beklenmektedir.

Tablo 1.1 Denetim Komitesinde
Temsil Edilmesi Gereken
Uzmanlýk Alanlarý (IIA)
 Finans ve muhasebe
 Sektör ve genel iþletme bilgisi
 Ýç ve dýþ denetim
 Risk yönetimi
 Düzenlemelere uyum
 Hukuk iþleri
 Bilgi teknolojileri ve bilgi güvenliði

Tablo 1.2 Denetim Komitesinde
Temsil Edilen
Uzmanlýk Alanlarý (KYE 15)
Finans ve muhasebe
%42

Kaynak: 2009 IIA Flash Survey
8

HM Treasury, Mart 2007 ,"Denetim Komitesi El Kitabý"
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Sektör ve genel iþletme bilgisi

%35

Ýç ve dýþ denetim

%11

Mühendislik

%8

Bankacýlýk

%4

KYE 15'te yapýlan çalýþmada, denetim komitesi üyelerini belirlerken dikkate alýnan en önemli
özellik mali konularda bilgi ve sektör tecrübesine sahip olunmasý olarak ön plana çýkmaktadýr.
Temmuz 2008'de yapýlan "IIA's GAIN July 2008 Flash Survey on Audit Committe Activities"
anketine katýlanlarýn %37'si de komite üyelerinin %26 ila %50'si arasýnda deðiþen oranlarda
finans konusunda uzmanlýða sahip olduðunu belirtmiþlerdir.

1.2.2. Denetim Komitesi Üye Sayýsý ve Görev Süreleri
Denetim komitesinde yer alacak üyelerin ideal sayýsý belirlenirken uluslararasý uygulamalarda
yer alan ve aþaðýdaki tabloda özetlenen organizasyonel özelliklerin dikkate alýnmasý önerilmektedir.

Tablo 1.3 Denetim Komitesinin Ýdeal Üye Sayýsýný Belirlerken
Dikkate Alýnmasý Gereken Organizasyonel Özellikler









Þirket yapýsýnýn ve sektörün karmaþýklýðý
Halka açýklýk durumu
Þirketin büyüklüðü
Denetim komitesine verilen sorumluluklar ve uzmanlýk düzeyi
Yönetim kurulunun büyüklüðü ve üye sayýsý
Þirketin kültürü ve ihtiyaçlarý
Üyelerin baþka kurul komitelerine ve dýþ komitelere atanmalarý
Denetim komitesi yönetmeliðinde öngörülen hususlar

Kaynak: 2009 IIA Flash Survey

Üye Sayýsý

Þekil 1.1. Denetim Komitesi Üye Sayýlarý (Dünya Ortalamasý)
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Kaynak: IIA's GAIN July 2008 Flash Survey on Audit Committe Activities

Temmuz 2008'de yapýlan "IIA's GAIN July 2008 Flash Survey on Audit Committe Activities"
çalýþmasýna göre uluslararasý uygulamalarda denetim komitelerinin üye sayýlarýnýn ortalama dört
ila beþ arasýnda deðiþtiði görülürken, KYE 15 þirketlerinde üye sayýlarýnýn en fazla iki olduðu
görülmektedir. Uluslararasý uygulamalarda, halka açýklýk oranýnýn yüksek olduðu ve bu amaçla

29

denetim komitelerinin üye sayýlarýnýn da yönetim kurullarý ile orantýlý olarak daha yüksek
olduðunu ifade etmek mümkündür.
Bununla birlikte, ankete katýlanlarýn %36'sý denetim komitesinde üyelik süresinin dört ila beþ
yýl veya daha uzun olduðunu, %34 ise bu sürenin bir ila üç yýl arasýnda olduðunu belirtmiþtir.
KYE 15 þirketleri ile yapýlan görüþmelerde denetim komitesi üyelerinin görev süresi çalýþmaya
katýlan 14 þirkette SPK mevzuatýnda belirtilen asgari süreye uygun olarak asgari bir yýl iken
çalýþmaya katýlan bir þirkette ise sürenin iki yýl olduðu beyan edilmiþtir.
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2. DENETÝM KOMÝTESÝNÝN ROL VE SORUMLULUKLARI:
ULUSLARARASI ÖRNEKLER VE TÜRKÝYE
Raporun bu bölümünde denetim komitesi uygulamalarý hakkýnda güncel bilgiler elde etmek
amacýyla IIA tarafýndan Mart 2009 tarihinde gerçekleþtirilen ve 26 ÝDY'nin katýldýðý "2009 IIA
Flash Survey" (IIA Anketi) çalýþmasý ve diðer ülke örnekleri KYE 15 þirketleri ile gerçekleþtirilen
görüþme sonuçlarý karþýlaþtýrýlmýþtýr.
Öncelikle denetim komtesinin temel görev alanlarý, rol ve sorumluluklarý ele alýnmýþ,
ardýndan bu rol ve sorumluluklar finansal raporlama, risk yönetimi ve iç kontrol sistemi, iç
denetim - yönetimin gözetimi, baðýmsýz denetçiler ile iliþkiler, yönetimle iliþkiler ve iþ etiði ile
davranýþ kurallarý olarak altý ana baþlýk altýnda incelenmiþtir.
Denetim komitesinin yönetime danýþmanlýk ve rehberlik saðlama görevi ile birlikte, yönetimi
izleme ve denetleme görevleri bulunmaktadýr.
Bu çerçevede, yönetim kurulu adýna;

Denetim komitesinin; yönetime
danýþmanlýk ve r ehberlik
saðlama görevi ile birlikte,
yönetimi izleme ve denetleme
gör evleri bulunmaktadýr.

 Ýç kontrol, risk yönetimi sistemleri ile iç denetim
faaliyetinin etkinliði ve yeterliliðinin gözetilmesi,
 Muhasebe ve raporlama sistemlerinin saðlýklý
iþleyiþinin ve üretilen bilgilerin bütünlüðünün
gözetilmesi,
 Ýç denetçilere yol göstererek, iç kontrolleri gözeterek
ve raporlama standartlarýna uyumun saðlandýðýna emin olarak finansal raporlama sürecinin
denetlenmesi,
 Finansal bilgilerin kamuya açýklanmasý,
 Baðýmsýz denetim kuruluþlarýnýn yönetim kurulu tarafýndan seçilmesinde gerekli ön
deðerlendirmelerin yapýlmasý,
 Yönetim kurulu tarafýndan seçilen baðýmsýz denetim kuruluþlarýnýn faaliyetlerinin düzenli
olarak izlenmesi, iþleyiþ ve etkinliðinin gözetimi ve deðerlendirilmesi denetim komitesinin
rol ve sorumluklarý arasýndadýr.
Denetim komitesinin, bu kritik görevleri yerine getirebilmesi için komite üyelerinin baðýmsýzlýðý
ve objektifliði temin edilmelidir. Bu kapsamda, denetim komitesinin görev, yetki ve sorumluluklarýný
açýkça tanýmlayacak bir yönetmeliðin bulunmasý da gereklidir9. SPK Kurumsal Yönetim Ýlkelerine
göre komitelerin görev alanlarý, çalýþma esaslarý ve hangi üyelerden oluþacaðý yönetim kurulu
tarafýndan belirlenir ve kamuya açýklanýr10. Yönetim kurulu ve denetim komitesi üyeleri arasýnda
9

Deloitte, 2007, Denetim Komitesi: Rol ve Sorumluluklarý, Deloitte Türkiye Raporu, Kurumsal Yönetim Serisi No:1

10
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güvene dayalý bir iliþki kurulmalý, iletiþim kanallarý açýk olmalý, yetki sýnýrlarý ile rol ve sorumluluklara
dair anlayýþ ve fikir birliði saðlanmalýdýr. Bu doðrultuda yönetim, denetim komitesinin katkýsýný
önemli kararlarýn alýnmasýndan önce istemelidir.

Tablo 2.1. Denetim Komitesinin Temel Görevleri (IIA)
DENETÝM KOMÝTESÝNÝN TEMEL GÖREVLERÝ

Ayrýlan Süre (%)

Mali tablolarýn hazýrlanmasýna iliþkin kontrollerin
etkin bir þekilde oluþturulmasý ve gerçekleþtirilmesi

%38

Ýç kontrol ortamýnýn gözetimi

%22

Ýç denetim fonksiyonunun kilit alanlarýnýn gözetimi

%22

Baðýmsýz denetim ile iliþkiler

%12

Yönetimin kurumsal amaçlara baðlýlýðýnýn gözetimi

%3

Finans, faaliyet ve uyum konularýnda genel
rehberlik saðlanarak þirkete destek verilmesi

%3

Toplam

%100

Kaynak: The IIA's GAIN Annual Benchmarking Study

IIA anketinin katýlýmcýlarýna göre, denetim komitesinin temel görevi mali tablolar hazýrlanýrken
yapýlacak kontrollerin etkin ve plana uygun bir þekilde gerçekleþtirilmesini saðlamaktýr. Bununla
birlikte, denetim komiteleri tarafýndan iç kontrol ortamý ve iç denetim fonksiyonunun kilit
alanlarýnýn gözetilmesi gerekmektedir.

Tablo 2.2. Denetim Komitesinin Temel Görevleri (KYE-15)
DENETÝM KOMÝTESÝ TEMEL GÖREVÝ

Ayrýlan Süre (%)

Mali tablolarýn hazýrlanmasýna iliþkin kontrollerin
etkin bir þekilde oluþturulmasý ve gerçekleþtirilmesi

%42

Ýç denetim fonksiyonu ile iliþkiler

%19

Risk yönetimi ve mevzuata uyum konularýnýn deðerlendirilmesi

%16

Baðýmsýz denetim ile iliþkiler

%11

Etik kurallara uyum

%5

Diðer birimler ile iletiþim

%4

Strateji belirlenmesi süreci

%3

Toplam

%100
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KYE 15 þirketlerindeki denetim komitesi üyeleri ile yapýlan görüþmelerde denetim komitelerinin
aðýrlýklý görevinin finansal raporlama süreci olduðu katýlýmcýlar tarafýndan dile getirilmiþtir. Ýkinci
önemli gündem konusunun ise iç denetim birimi ile iliþkiler olduðu belirtilmiþtir. Bu iki baþlýðýn
yaný sýra dýþ denetim ile iliþkiler, risk yönetimi ve mevzuata uyum, etik kurallara uyum, diðer
birimler ile iletiþim ve strateji belirleme süreci ile ilgili görüþ verilmesi konularýnýn da denetim
komitesi gündeminde yer aldýðý ifade edilmiþtir.
IIA Anketi ve KYE 15 þirketlerinde yapýlan anket çalýþmalarýnýn ortak özellikleri, mali tablolarýn
hazýrlanmasý sürecindeki kontrollere odaklanýlmasýnýn ön planda olmasýdýr. Genel olarak IIA
anketinde yer alan þirketlerin ve KYE 15 þirketlerinin denetim komitelerinin temel görevlerinin
paralellik gösterdiði dikkat çekmektedir. Bu çalýþmanýn ilerleyen bölümlerinde, söz konusu görev
ve sorumluluklara detaylý olarak yer verilmektedir.

2.1. Finansal Raporlama
Finansal tablolarýn ve ilgili dipnotlarýn doðruluðunun denetlenmesi denetim komitesinin en
temel ve önemli sorumluluklarýndan biridir. SPK Seri: X No: 22 sayýlý Teblið 2. Kýsým Madde
25de söz konusu sorumluluk tanýmlanmýþtýr. Denetim komitesi bu sorumluluðunu yerine
getirirken çok sayýda finansal veriyi incelemek durumunda kaldýðý için finansal tablolarýn
anlaþýlmasý konusunda zorluklar yaþayabilmektedir. Dolayýsýyla, muhasebe uygulamalarýna iliþkin
bilginin yaný sýra denetim komitesi üyelerinin þirketin karþý karþýya kaldýðý ekonomik koþullar
ve iþ stratejileri konularýnda da bilgi sahibi olmasý gerekmektedir.
Finansal raporlama sürecinin denetim komitesi tarafýndan saðlýklý bir þekilde incelenebilmesi
için aþaðýdaki konularda yeterli bilgiye sahip olmalýdýr:










Faaliyet gösterilen sektör
Karmaþýk, zorlu ve riskli alanlar
Önemlilik derecesi
Muhasebe politikalarý
Muhasebe tahminleri
Raporlama süresi boyunca meydana gelen önemli deðiþiklikler
Ýliþkili taraf iþlemleri
Ara dönem finansal tablolar
Kamuoyunun aydýnlatýlmasýnda þeffaflýk
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2.1.1. Faaliyet Gösterilen Sektör
Denetim komitesi üyelerinin finansal raporlarý etkin bir þekilde deðerlendirebilmesi için
þirketin faaliyetleri ve içinde bulunduðu sektör hakkýnda güçlü bir bilgi birikimine sahip olmalarý
gerekmektedir.
Bu bilgi birikiminin edinilmesi için aþaðýda belirtilen hususlar yol gösterici olacaktýr:














Geçmiþ dönemlerde þirket faaliyetleri ile ilgili alýnan kararlarýn gözden geçirilmesi
Þirketin fabrika ve tesislerinin ziyaret edilerek faaliyetlerin yerinde izlenmesi
Pazarlama ve satýþ yöneticileri ile tanýþýlmasý, ürün ve pazar hakkýnda bilgi sahibi olunmasý
Satýþ daðýtým kanallarý ve ana müþterilerin öðrenilmesi
Tedarik zinciri ve ana tedarikçilerin incelenmesi
Faaliyet ile ilgili detaylarýn kavranmasý için iþletmenin birim yöneticileri ile tanýþýlmasý
Finans yöneticileri, iç denetçi ve baðýmsýz denetçiler ile tanýþýlmasý
Rakipler ve sektör hakkýnda analist raporlarýnýn incelenmesi
Yönetimin yatýrým finansman þirketlerinin analistleri ile olan görüþmeleri ve analistlerin
sorularýna verilen cevaplarýn incelenmesi
Þirket içinde yapýlan dahili duyurularýn incelenmesi
Dönem içinde gerçekleþen büyük iþlemler ve deðiþikliklerin incelenmesi
Þirketin borçluluk durumu ile ilgili derecelendirme kurumlarý tarafýndan yazýlan raporlarýn
incelenmesi
Sektör odaklý yayýnlardan faydalanýlmasý

2.1.2. Karmaþýk, Zorlu ve Riskli Alanlar
Denetim komitesi, karmaþýk iþlemler, zorlu iþ süreçleri ve riskli alanlara iliþkin, þirket
yönetiminden yeterli derecede bilgi edinmelidir.
Bu alanlara örnek olarak;
 Kur, faiz ve hammadde alým, fiyat istikrarsýzlýðý ve diðer benzeri riskleri bertaraf etmek
için kullanýlan türev enstrümanlar,
 Þirketin uyum saðlamasý gereken yasa ve mevzuat deðiþiklikleri,
 Alacak riski yönetiminde kullanýlan enstrüman ve uygulamalar,
 Mali tablolarda yer alan özel tekniklerle hesaplanan karþýlýklar verilebilir.
KYE 15 þirketlerinin denetim komiteleri ile yapýlan görüþmelerde anlaþýlmasý zor ve karýþýk
iþlemler ile ilgili þirket yönetimleri haricinde konunun uzmaný danýþmanlardan da görüþ alýndýðý
belirtilmiþtir.
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2.1.3. Önemlilik Derecesi
"Önemlilik Derecesi" finansal raporlamanýn odak noktasýdýr.
Ýþletmeler;
 Finansal tablolarý etkileyebilecek bir özel durum açýklamasý yaparken,
 Raporlama sürecinde finansal tablolar ile ilgili önerilen bir düzeltmeyi yapmaya karar
verirken,
 Bir iç kontrol eksikliðinin önemli olup olmadýðýný deðerlendirirken,
 Bir önceki yýl yayýnlanan finansal tablolarý yeniden düzenlerken
önemlilik durumuna göre hareket eder.
Denetim komitesi, þirket yönetimi ve baðýmsýz denetçilerin "önemlilik' kavramýný nasýl
deðerlendirdiklerini anlamalý ve þirketin "önemlilik derecesi" seviyesi hakkýnda görüþe sahip
olmalýdýr.
Finansal tablolar üzerinde yapýlan bir düzeltmenin
Önemlilik niceliksel bir kavram
veya yapýlacak bir dipnot açýklamasýnýn önemli olup
olmanýn ötesinde, niteliksel
olmadýðýný deðerlendirmek için ilk etapta rakamsal bir
olarak deðerlendirmeyi de
eþik deðeri belirlemek faydalý olsa da sermaye piyasasý
g e r e k t i r e n b i r y a r g ý d ý r.
otoriteleri herhangi bir yüzde veya rakamsal eþik deðeri
için bir baz kriter olmadýðý konusuna dikkat çekmetedirler.
Önemlilik niceliksel bir kavram olmanýn ötesinde, niteliksel olarak deðerlendirmeyi de gerektiren
önemli bir yargýdýr. Özünde bir hata, bilgiyi kullanan kiþinin yargýsýný deðiþtirebilecek kadar
büyükse önemlidir. Bu yüzden yönetici ve denetçiler bir verinin gerçekten önemli olmadýðý
konusunda yargýya varmadan önce, ilgili bütün niteliksel ve niceliksel durum ve þartlarý
deðerlendirmek durumundadýr.
KYE 15 þirketleri ile yapýlan görüþmelerde önemlilik durumunun baðýmsýz denetçilerle mutabýk
kalýnarak hesaplandýðý, önemli düzeltmelerle ilgili ise denetim komitesi ve yönetim kurulunun
bilgilendirildiði ve/veya onayýnýn alýndýðý belirlenmiþtir. Ýki þirkette ise önemlilik eþiðinin dikkate
alýnmadan deðerlendirme yapýldýðý görülmüþtür.

2.1.4. Muhasebe Politikalarý
Muhasebe politikalarý; finansal tablolarýn hazýrlanmasý ve sunulmasýnda þirketler tarafýndan
kullanýlan belirli ilkeler, kurallar ve uygulamalardýr.
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Denetim komitesinin, þirketin finansal
tablolarýnda uygulanan önemli muhasebe
politikalarýný ve belirlenen politikalarýn doðru
olup olmadýðýný kavramasý kritik bir konudur.
Denetim komiteleri, þirketin muhasebe
politikalarýna iliþkin düzenleyici otoriteler ve
yatýrýmcýlardan gelen eleþtirileri inceleyerek
önemli bilgi birikimi elde edebilir. Böylece
komite, eleþtirilerin doðasýný anlayarak onlarý
yönetim ve baðýmsýz denetçilerle tartýþabilecek
seviyede bilgiye sahip olacaktýr.

Denetim komitesi, mevcut muhasebe
politikalarýný deðerlendirirken ne
sormalý?

Uygulanan muhasebe politikalarý
fazla muhafazakar veya fazla agresif midir?

Muhasebe politikalarý iþlemin özüne
uygun mudur?

Ana rakipler hangi muhasebe
politikalarýný kullanmaktadýr?

Alternatif bir muhasebe politikasý
uygulanabilir mi?

Baðýmsýz denetçiler alter natif
muhasebe politikalarý karþýsýnda neden
mevcut muhasebe politikalarýný tercih
etmektedirler?

Denetim komitelerinin kritik muhasebe
politikalarýný kavramalarýný saðlayabilecek bir
baþka etkin yol da özel bilgilendirme ve eðitim
toplantýlarý düzenlenmesidir. Örneðin, gelir
tahakkuku veya gider karþýlýklarý üzerine özel bir eðitim toplantýsý düzenlenebilir.

Þirket yönetimi çok sýk olmasa da farklý bir muhasebe politikasýnýn iþlemin özünü daha doðru
bir þekilde yansýttýðýna inanýrsa muhasebe politikalarýný kendi isteðiyle deðiþtirebilmektedir. Bu
durum, þirketin faaliyetlerindeki deðiþikliklerden veya yeni oluþan þartlardan kaynaklanabilmektedir.
Yönetim, muhasebe politikalarýnda ihtiyari bir deðiþim öneriyor ise denetim komitesi þu sorular
üzerinde düþünmelidir:










Deðiþim neden önerilmektedir?
Deðiþimin daha tercih edilebilir olmasýný saðlayan nedir?
Daha tercih edilebilir yöntemler sunan bir deðiþim ise neden geçmiþ yýllarda uygulanmamýþtýr?
Düzenleyici otoriteler var olan muhasebe politikalarýný hiç sorgulamýþlar mýdýr?
Cari dönemde ve gelecek dönemlerde gelirlere etkisi ne olacaktýr?
Deðiþiklerin þirketin imzaladýðý sözleþmeler üzerindeki etkisi ne olacaktýr?
Deðiþimin yöneticilere saðlanan faydalar üzerindeki etkisi ne olacaktýr?
Düzenleyici otoriteler, ortaklar ve analistler deðiþime razý mýdýr?
Deðiþimi uygulamamanýn sonuçlarý nelerdir?

Þirketler, kendi istekleri haricinde muhasebe standartlarýndaki veya sermaye piyasasý düzenleme
kurallarýndaki bir deðiþiklik nedeni ile de muhasebe politikalarýný deðiþtirebilir. Böyle bir durumda
þirket yönetimi þirketin finansal tablolarýný etkileyebilecek yeni bir muhasebe standardý gelmeden
önce denetim komitesini bilgilendirmelidir.
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Muhasebe standartlarýnda veya sermaye piyasasý düzenleme kurallarýnda bir deðiþiklik olmasý
durumunda denetim komitesi, yöneticiler ve baðýmsýz denetçiler ile þu konularý ele almalýdýr:





Þirketi cari yýlda etkileyen yeni standartlar
Þirketi gelecek yýllarda etkileyecek yeni standartlar
Þirketin açýklamayý tasarladýklarýnýn yanýnda, yeni standartlarýn finansal tablolara etkileri
Taslak standartlar ve bu standartlar uygulanmaya baþladýðýnda finansal tablolarý nasýl etkileyeceði

2.1.5. Muhasebe Tahminleri
Muhasebe tahminleri; bir varlýk veya
yabancý kaynaðýn defter deðerinin veya
bunlarýn cari durumunun saptanmasý ve
gelecekte beklenen fayda ile
yükümlülüklerinin deðerlendirilmesidir.
Muhasebe tahminlerinde deðiþiklikler
olabilmektedir. Deðiþiklik esas itibariyle bir
varlýk veya yabancý kaynaðýn defter deðerinin
veya bunlarýn cari durumunun saptanmasýndan
ve gelecekte beklenen fayda ve
yükümlülüklerinin deðerlendirilmesinden
kaynaklanan, dönemsel kullaným tutarýnýn
deðiþiminden kaynaklanmaktadýr.

Yönetim genellikle muhasebe tahminlerini,
agresif olanlardan muhafazakar olanlara
uzanan bir aralýða göre deðerlendirir.
Denetim komiteleri en muhafazakar
muhasebe tahminini de en agresif muhasebe
tahminini deðerlendirdiði hassasiyette
deðerlendirmelidir.

Yönetim genel olarak þu alanlarda tahminler yapar:
 Tahsil edilemeyen alacaklar
 Hareketsiz ve hurda stoklar
 Deðeri düþen varlýklar
 Çalýþanlara saðlanan fayda ve haklar
 Vergi karþýlýklarý
 Türev ürün deðerlemeleri
 Garanti yükümlülükleri
 Çevresel yükümlülükler
Yönetim genellikle muhasebe tahminlerini, agresif olanlardan muhafazakar olanlara kadar
uzanan bir aralýða göre deðerlendirir.
Rutin olabilecek tahminleri birçok þirket belirlenmiþ yöntemler kullanarak tespit ederken, bazý
tahminleri yapmak daha zorlu olmaktadýr. Yönetim kaydedilecek doðru tutarý belirlemek için
önemli derecede bir sorgulama yapmaya ihtiyaç duymaktadýr. Sonuç olarak, denetim komiteleri
yönetimin tahminleri geliþtirme süreçlerine odaklanmak için zaman harcamalýdýr. Örneðin,
emekliliðe iliþkin yan faydalara ait yükümlülükleri hesaplamak, yatýrýmlardan elde edilecek

39

kazanç, reeskont oraný, ücret artýþlarý gibi çok birçok konu tahminle iliþkilidir. Bu tahminlerde
olabilecek herhangi bir deðiþiklik, yükümlülük veya varlýk üzerinde önemli derecede bir etkiye
sahip olabilecektir.
Denetim komiteleri muhasebe tahminlerini kontrol etmek için aþaðýda yer alan yönlendirici
çalýþmalardan yararlanabilir:












Hangi finansal tablo kaleminin önemli tahminler içermekte olduðunu öðrenmek,
Tahminlerin temelini oluþturan verilerin güvenilirliði ile ilgili yönetimle görüþmek
Geçmiþ tahminlerin gerçekleþen deðerlerle ne kadar örtüþtüðünü dikkate almak
Anahtar varsayýmlarý ve tahminleri destekleyen baðlantýlarý, varsayýmlarýn deðiþip deðiþmediðini
anlamak
Yönetimin tahminleri geliþtirirken kullandýðý modellerin kapsamýný öðrenmek (Emeklilik
planý hesaplamalarý veya türev piyasa deðerlemeleri gibi karmaþýk modellerde profesyonel
danýþmanlardan hizmet alýnmasý düþünülebilir)
Tahminlere baz olan olaylarýn gerçekleþip gerçekleþmeme olasýlýðýný deðerlendirmek,
Yönetimin bazý tahminleri neden yaptýðýný veya bazýlarýný neden yapmamayý tercih ettiðini
anlamak, belirli bir tahmin seçerek dengelerin doðru devam edip etmediðini kaydetmek
Zamanlama ve tahakkuk tutarlarýnýn temelini oluþturan gerekçeleri anlamak
Varsayýmdaki küçük bir deðiþikliðin, kayýtlý tutarý ne kadar deðiþtireceðini öðrenmek
Denetçi ve baðýmsýz uzmanlarla görüþerek, önemli ve karmaþýk olan modellerin geçerliliðini
sorgulamak

2.1.6. Raporlama Süresi Boyunca Meydana Gelen Önemli Deðiþiklikler
Denetim komiteleri finansal tablolarda dönemden döneme oluþan önemli deðiþiklikleri
gözlemlemelidir. Yönetim bu deðiþiklikleri, bütçe, tahmin ve gerçekleþen deðerler arasýndaki
sapmalar için düzenli olarak açýklamalýdýr.
Etkin çalýþan denetim komiteleri, dönem kapanmadan önce hacimde (özellikle gelirlerde)
önemli bir artýþ olup olmadýðýný araþtýrýr. Eðer iþletmenin yapýsýndan kaynaklanan bir dalgalanma
deðil ise son birkaç haftadaki önemli deðiþiklikleri inceler.
Diðer önemli bir konu da þirket olaðandýþý veya bir defaya mahsus olan bir iþlem kayýt ettiyse,
denetim komitesi bu iþlemin doðasýný, ekonomik esasýný, finansal tablolar üzerindeki etkisini,
muhasebenin ve dipnotlarýn uygunluðunu irdelemelidir. Yönetimin açýklamalarý komitenin þirket
algýsý ile uyumlu ve mantýklý olmalýdýr. Yüksek derecede tahmin ve sorgu gerektiren bir iþlemde
önemli bir deðiþiklik olduðu zaman komite yine açýklama almalýdýr.

2.1.7. Ýliþkili Taraf Ýþlemleri
Finansal raporlamanýn en hassasiyet içeren bölümü iliþkili taraf iþlemleri ile ilgili bölümdür
çünkü bu iþlemlerin piyasa koþullarýna uygun olma durumu inceleme yapýlmadan tespit edilemez.
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Hassasiyetin diðer bir sebebi analist firmalarý ve
yatýrýmcýlarýn özellikle üst düzey yöneticiler ile
ilgili olan iliþkili taraf iþlemlerini dikkatlice
izlemeleridir. Denetim komitesi için zor olan
konulardan biri de þirketin kendi bilgileri
haricinde iliþkili taraf iþlemine baþlamasý ve
dipnot açýklamalarýnýn doðruluðu konusunda
emin olunamamasýdýr.

Finansal raporlamanýn en hassasiyet içeren
bölümü iliþkili taraf iþlemleri ile ilgili
bölümdür çünkü bu iþlemlerin piyasa
koþullarýna uygun olma durumu inceleme
yapýlmadan tespit edilemez.

Ýliþkili taraflar genel olarak þunlarý kapsar:





Þirketin baðlý ortaklýklarý, iþtirakleri, yönetim kurulu
Þirketin operasyonlarý üzerinde önemli etkiye sahip yatýrýmcýlar
Þirketin sahipleri, yöneticileri ve onlarýn yakýn aile üyeleri
Þirketin iliþkide olduðu ve operasyonlarý önemli derecede etkileyebilecek diðer kurumlar

Ýliþkili taraf iþlemleri birçok biçimde vuku bulabilir. Örneðin, bir üst düzey yönetici þirketin
önemli müþteri veya tedarikçilerinden birinin yönetiminde yer alabilir veya þirket önemli bir
hissedarla iþlem yapabilir. Bazen bu tür iþlemler, çýkar çatýþmasý potansiyeline sahip iken parasal
olmayan bir durum da söz konusu olabilir.
Þirketler önemli miktardaki iliþkili taraf iþlemlerini finansal tablolarýnda açýklamak zorundadýr.
Bu açýklamalar genellikle iþlemin iliþkili taraftan gelen veya iliþkili tarafa gönderilen olup
olmadýðýna ve tutara bakmadan, iliþkinin doðasýný vermeli, dönem boyunca gerçekleþtirilen
iþlemlerin tanýmýný ve finansal tablolara etkisinin anlaþýlmasýný saðlayan diðer bilgileri içermelidir.
SPK bu konuda paylarý borsada iþlem gören ortaklýklar ile iliþkili taraflarý arasýndaki varlýk,
hizmet veya yükümlülük transferleri iþlemlerinde her bir iþlem tutarýnýn, ortaklýðýn kamuya
açýklanan son yýllýk finansal tablolarýnda yer alan aktif toplamýnýn veya brüt satýþlar toplamýnýn
%5'ine veya daha fazlasýna ulaþacaðýnýn öngörülmesi durumunda, iþlem öncesinde deðerlemesinin
yaptýrýlmasýný zorunlu kýlmaktadýr.
Deðerlemeyi yapan kuruluþun, iþlem þartlarýnýn adil ve makul olup olmadýðýna iliþkin görüþüne
yer vererek raporunu ortaklýk yönetim kuruluna sunmasý beklenmektedir. Yaygýn ve süreklilik
arz eden iþlemlerde ise, bir hesap dönemi içerisindeki bu nitelikteki iþlemlerin tutarýnýn SPK
düzenlemeleri uyarýnca kamuya açýklanacak yýllýk finansal tablolarýnda yer alan aktif toplamýnýn
veya brüt satýþlar toplamýnýn % 10'una veya daha fazlasýna ulaþmasý durumunda, ortaklýk yönetim
kurulu tarafýndan iþlemlerin þartlarýna ve piyasa koþullarý ile karþýlaþtýrmasýna iliþkin olarak bir
rapor hazýrlanmasý ve söz konusu raporun yýllýk olaðan genel kurul toplantýsýndan üç hafta
önce ortaklarýn incelemesine açýlarak söz konusu iþlemler hakkýnda genel kurul toplantýsýnda
ortaklara bilgi verilmesi zorunludur.
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Ýlgili mevzuat uyarýnca þirketin her türlü iliþkili taraf iþlemlerinde ve üçüncü kiþiler lehine
teminat, rehin ve ipotek verilmesine iliþkin yönetim kurulu kararlarýnda baðýmsýz üyelerin
çoðunluðunun onayý aranmaktadýr. Baðýmsýz üyelerin çoðunluðunun söz konusu iþlemi
onaylamamasý halinde, bu durum iþleme iliþkin yeterli bilgiyi içerecek þekilde kamuyu aydýnlatma
düzenlemeleri çerçevesinde kamuya duyurulmakta ve iþlem genel kurul onayýna sunulmaktadýr.
Söz konusu genel kurul toplantýlarýnda, iþlemin taraflarý ve bunlarla iliþkili kiþilerin oy
kullanamayacaklarý bir oylamada karar alýnarak diðer pay sahiplerinin genel kurulda bu tür
kararlara katýlmalarý saðlanmaktadýr. Bu durumlar için yapýlacak genel kurul toplantýlarýnda
toplantý nisabý aranmamaktadýr. Oy hakký bulunanlarýn adi çoðunluðu ile karar alýnmaktadýr.
Belirtilen esaslara uygun olarak alýnmayan yönetim kurulu ile genel kurul kararlarý geçerli
sayýlmamakta ve bu hususlara iliþkin hükümlere esas sözleþmede yer verilmesi gerektiði
belirtilmektedir11.
Denetim komiteleri, yönetimin iliþkili taraflar belirlenirken doðru süreçlere sahip olup
olmadýðýný, iliþkili tarafla iþlemlerinin dikkat çekip çekmediðini ve yeterli açýklama saðlayýp
saðlamadýðýný kontrol etmelidir. Komiteler bu açýklamalarda iliþkinin mahiyeti dahil, eksiksiz
ve gerekli tüm bilgiyi saðlamalarýnýn önemli olduðunun farkýnda olmalýdýr, böylece finansal
tablolarý kullananlar iþlemi daha iyi anlayabilecektir.

2.1.8. Ara Dönem Finansal Tablolar
Eksiksiz ve tutarlý olarak hazýrlanan ara dönem finansal raporlar, sermayedar, yatýrýmcý ve
analistler için yýllýk finansal tablolar kadar önemlidir. Þirketler genellikle ara dönemlerde ilk
olarak basýn bültenlerinde uygun ve düzenleyici bir formatta olmak üzere kýsýtlý finansal bilgi
sunar. Denetim komiteleri ara dönem finansal
tablolarýný ve ilgili dipnotlarý kontrol etmede
Denetim komiteleri ara dönem finansal
aktif bir þekilde rol almalýdýr.
Etkin komiteler kontrollerine iþlem
tamamlandýktan sonra deðil, þirket ara dönem
finansal bilgilerini yayýmlamadan önce baþlar.
Denetim komitesi, ara dönem sonuçlarýný
incelerken, yönetime dönem içerisinde
karþýlaþýlan önemli iþlemleri ve ara dönem
sonuçlarýnýn yýllýk finansal tablolar ile tutarlý

tablolarýný ve ilgili dipnotlarý kontrol etmede
aktif bir þekilde rol almalýdýr. Etkin komiteler
kontrollerine, iþlem tamamlandýktan sonra
deðil, þirket ara dönem finansal bilgilerini
yayýmlamadan önce baþlar.

olarak hazýrlanýp hazýrlanmadýðýný sormalýdýr. Yýllýk incelemede yöneltilen; sonuçlarýn bütçe ile
karþýlaþtýrmasý, muhasebe politikalarýnýn uygun bir þekilde uygulanýp uygulanmadýðý, önemli
iþlemlerde dikkat çeken deðiþikliklerin olup olmadýðý, olaðanüstü durumlarýn nasýl yansýtýldýðý,
kazançlarýn genel durumu ve dipnotlarýn uygunluðu gibi birçok sorunun ara dönem raporlarýnda
da yöneltilmesi gerekir.
11
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Denetim komitesi, ara dönem raporlarýndaki baðýmsýz denetçi görüþlerini ele almalýdýr. Yýllýk
finansal tablolarda olduðu gibi baðýmsýz denetçilerin özellikli durumlarý denetim komitesine
iletmesi beklenmektedir. Önemli muhasebe politikalarý deðiþiklikleri veya yeni bir politika seçimi,
inceleme esnasýnda yapýlan düzeltmeler, tespit edilen önemli derecedeki muhasebe veya dipnot
hatalarý, yönetimle görüþ ayrýlýklarý, iç kontroldeki önemli deðiþiklikler bu durumlara örnek
gösterilebilir.

2.1.9. Kamuoyunun Aydýnlatýlmasýnda Þeffaflýk
Birçok ülkede halka açýk þirketler, riskler ve bu risklerin muhtemel sonuçlarý için ek açýklamalar
sunmak zorundadýr. Raporlamanýn þekli ne olursa olsun, denetim komiteleri finansal raporlar
yayýmlanmadan önce bu durumu deðerlendirmeli ve þirket ile ilgili komitenin deðerlendirmelerinin
finansal durumla uyumlu olup olmadýðýný sorgulamalýdýr.
Þeffaf bilgilendirmeler, yatýrýmcýlarý baþarýlý bir þekilde þirkete yönlendirir ve diðer paydaþlara
þirkette pay sahibi olma, müþteri veya tedarikçi gibi iþlem yapma kararlarýný vermeleri için
öðrenmeleri gereken bilgileri verir.
Rapor açýklamalarýndaki bilgilerin doðruluðunu deðerlendirmek komitenin görevlerinden
biridir. Sermaye piyasasý düzenleyicileri þirketlerin önemli olumsuz geliþmeler hakkýnda erken
uyarý yapmamalarý halinde bunun nedenini sorgular. Finansal tablo kullanýcýlarý, açýklanan
finansal tablolardaki sorunlarý ve risklerin derecesini öðrenmek ister. Örneðin, þirket için önemli
bir müþteri iflas etmiþ ve þirkete ödeme yapamayacaðýný bildirmiþ ise hissedarlar bu belirsizliði
bilmek ister. Benzer þekilde, gelecek dönemde muhtemel bir ürün geri çaðýrmanýn beklenmesi
halinde yönetim önemli miktardaki sigorta maliyetinin farkýndadýr ve bu belirsizlikle birlikte
sigorta tahakkuklarýný açýklamasý beklenir.
Rapor açýklamalarý ve diðer dipnotlarý kontrol ederken, denetim komiteleri raporlamanýn;
 Yatýrýmcýlara þirketi yönetimin gözüyle görmelerini saðlayacak anahtar finansal ve finansal
olmayan göstergeleri içeren gerçek analizleri sunmasý,
 Þirketin finansal durumunu gösteren tüm finansal açýklamalarý ve analizleri içermesi,
 Þirketin kazançlarýnýn ve nakit akýþýnýn niteliði ve çeþitliliði hakkýnda bilgi vermesi,
 Net, tarafsýz ve düzgün bir dille yazýlmasý,
 En önemli bilgiye en çok vurguyu yapmasý,
 Bilinen önemli olaylarý ele almasý,
 Þirketin uzun ve kýsa vadeli nakit çýkýþlarýný tanýmlamasý,
 Dönemden döneme ve geçmiþ ile karþýlaþtýrýldýðýnda tutarlý olmasý,
 Finansal tablo dipnotlarýnda yer alan bilgilerin tekrarý olmasýndan öte, ek görüþ bildirmesi,
 Ýlgili profesyonel ve düzenleyici açýklama gereklilikleri ile uyumlu olmasý,
 Sektör, iþ, pazar ve rakipler hakkýnda beklenen trendler ile ilgili geleceðe iliþkin bakýþ açýsý
saðlamasý
hususlarýný deðerlendirmelidir.
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Açýklama ve þeffaflýk ile ilgili önemli bir nokta, kanuna uygun ve þirketin açýklamak zorunda
olduðu minimum bilgileri içermesidir.

2.2. Risk Yönetimi ve Ýç Kontrol Sistemleri
Þirketler faaliyetlerini sürdürürken çeþitli risklere maruz kalmaktadýr. Tüm bu riskleri yönetmek
denetim komitelerinin doðrudan görevi olmasa da özellikle finansal raporlama, mevzuata uyum,
suistimal, bilgi sistemleri ve gizlilik konularýndaki önemli risklerin deðerlendirilme sürecinin
gözetimi denetim komitelerinin alanýna girmektedir. Önemli olan denetim komitelerinin gözetmekle
sorumlu olduklarý risk kategorilerinin ve önem seviyelerinin tanýmlý olmasý ile komitelerin bu
sorumluluðunun farkýnda olmasýdýr.
Bununla birlikte TTK halka açýk þirketlerde, risklerin erken teþhisi konusunda ayrý bir komite
kurulmasýný zorunlu tutarken, baðýmsýz denetçinin gerekli görmesi halinde halka açýk olmayan
þirketlerde de bu komitenin kurulmasýný öngörmektedir. SPK, Risk Yönetim Komitesi kurulmasýný,
kurulmaz ise görevlerinin Kurumsal Yönetim Komitesi tarafýndan yerine getirilmesini zorunlu
tutmaktadýr.
Denetim komitelerinin risk yönetimindeki rol ve sorumluluðu, TTK ve SPK düzenlemeleri
çerçevesinde öngörülen risk yönetimi faaliyetlerinin gözetimidir.

2.2.1. Risk Yönetimi
Etkin bir risk yönetim süreci, þirketlerin performans ve karlýlýk hedeflerine ulaþmasýný
desteklemektedir. Ýdeal olarak böyle bir sistem, kurum hedef ve stratejileri ile iliþkilendirilmiþ
olmalýdýr. Kurumun almak istediði riskler ve alabileceði en yüksek riskler tanýmlanmýþ olmalýdýr.
Bu özellikleri ile risk yönetim sürecini gözetmek denetim komitelerinin doðrudan görevidir.
Gözetim sürecinin sýnýrlarý, ülkelerin borsalarýnda farklý mevzuatlarla tanýmlanmýþtýr.
Þirketler yasalara uygun olarak risk yönetim süreçlerini ve iç kontrol sistemlerini oluþturmalý,
þirket yönetim organlarý süreçleri gözetmeli ve denetlemelidir. Bunu saðlamak için Treadway
Komisyonu'nun Sponsor Kurumlarý tarafýndan, iç kontrol sisteminin kurulmasý ve etkinliðinin
deðerlendirilmesi için genel kabul görecek standartlar belirleyen bir model (COSO modeli olarak
da anýlmaktadýr) oluþturulmuþtur. Bu model ile birlikte ISO tarafýndan yayýmlanan risk yönetim
kýlavuzu da kullanýlmaktadýr.
ABD'de yasalar, denetim komitesinin risk deðerlendirme ve risk yönetimi süreçlerinin politika
ve prosedürlerini deðerlendirmesini ve uygulamalarýný test etmesini gerektirmektedir. Hindistan'da
da benzer bir uygulama söz konusudur.
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Avusturalya'da, denetim komitesi risk
yönetimi süreci ve iç kontrol sistemleri ile ilgili
deðerlendirmelerini yönetim kuruluna
raporlamak zorundadýr.

Denetim Komiteleri risk yönetimi
süreci ile ilgili aþaðýdaki sorularý
sormalýdýr:
 Þirket yönetimi, risk olabilecek unsurlarý
nasýl belirlemektedir?

Avrupa Parlamentosu'nun da benzer bir
yönergesi þirketlerin iç kontrol ve risk yönetim
süreçleri ile ilgili yönetim kurullarýna raporlama
yapmasýný gerektirmektedir. Fransa ve Hollanda
gibi ülkeler yasalarýný bu yönergeye
uyarlamýþlardýr. Ýngiltere'de yönetim kurulu
baþkanlarýnýn onayladýklarý ve yayýmladýklarý
raporlarýn bir bölümü risk yönetimi ve iç kontrol
sistemlerini içermektedir. Kurumsal Yönetim
Ýlkeleri'ni açýklayan Turnbull Kýlavuzu'nda12
yönetim kurullarýna benzer bir sorumluluk
verilmektedir. Hollanda'da bu görev denetim
komitelerine verilmiþtir.

 Risk olarak kabul edilen konularýn
gerçekleþme olasýlýklarý ve etkileri nasýl
belirlenmektedir?
 Þirket yönetimi, kurulan modeli þirket
ihtiyaçlarýna uygun hale nasýl getirmiþtir?
 Risk yönetim süreci sürekli midir? Yoksa
belirli bir andaki duruma mý odaklýdýr?
 Risk yönetim sürecinden sorumlu olan
çalýþanlar gerekli deneyim ve birikime sahip
midir? Kurumu ne ölçüde tanýmaktadýrlar?
 Yönetim tarafýndan belirlenmiþ en
önemli riskler nelerdir? Bu riskler yönetim

Uluslararasý Ýç Denetim Standartlarý'nda
(UMUÇ) risk yönetim sürecine iliþkin iç
denetimin rolleri açýklanmaktadýr. Buna göre
iç denetim faaliyetleri, risk yönetim süreçlerinin
etkinliðini deðerlendirmek ve iyileþtirilmesine
katkýda bulunmak zorundadýr13.

kurulu ile paylaþýlmýþ mýdýr?
 Ýç denetimin risk yönetimindeki rolü
nedir? Ýç denetim planýnda, kilit risklere
iliþkin denetim projeleri var mýdýr?
 Yönetim kurulu tarafýndan oluþturulan
diðer komiteler risklere iliþkin ne gibi
adýmlar atmaktadýrlar?

12

Financial Reporting Council, 2005, Turnbull Kýlavuzu,
http://www.frc.org.uk/documents/pagemanager/frc/Revised%20Turnbull%20Guidance%20October%202005.pdf
13
UMUÇ St. No: 2120 - Ýç denetim faaliyeti; risk yönetim süreçlerinin etkinliðini deðerlendirmek ve iyileþtirilmesine
katkýda bulunmak zorundadýr.
2120 A1 - Ýç denetim faaliyeti, aþaðýdakileri dikkate alarak, kurumun yönetiþim süreçlerinin, faaliyetlerinin ve
bilgi sistemlerinin maruz kaldýklarý riskleri deðerlendirmek zorundadýr:

 Mali ve operasyonel bilginin güvenilirliði ve doðruluðu
 Faaliyetlerin etkinliði ve verimliliði
 Varlýklarýn korunmasý
 Kanun, düzenleme ve sözleþmelere uyum
2120 A2 - Ýç denetim faaliyeti, suistimalin gerçekleþme ihtimalini ve kurumun suistimal riskini nasýl yönettiðini
deðerlendirmek zorundadýr.
2120 C1 - Ýç denetçiler, danýþmanlýk görevleri sýrasýnda, görevin amaçlarýyla uyumlu þekilde riski ele almak ve
diðer önemli risklere karþý uyarmak zorundadýr.
2120 C2 - Ýç denetçiler, danýþmanlýk görevinden elde ettikleri risk bilgilerini, kurumun risk yönetim süreçlerin
deðerlendirmede kullanmak zorundadýr.
2120 C3 - Ýç denetçiler, risk yönetim süreçlerini kurmada veya geliþtirmede yönetime yardým ederken, riskleri
yönetmek suretiyle yönetim sorumluluðu almaktan kaçýnmak zorundadýrlar.
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Ýç denetim faaliyetleri, mali ve operasyonel bilginin
güvenliði ve doðruluðu, faaliyetlerin etkinliði ve verimliliði,
varlýklarýn korunmasý, kanun, düzenleme ve sözleþmelere
uyum konularýndaki risklere iliþkin deðerlendirmeler
yapmak zorundadýr.
Denetim komiteleri varsa risk yönetimi süreç sahibi ile
doðrudan, yoksa iç denetim yöneticisi ile birlikte çalýþarak
risk yönetimi sürecini deðerlendirmelidir.

Risk gözetiminden tüm yönetim
kurulu sorumludur, ancak bu
sürecin

koordinasyonu

denetim

komitesince

yapýlmaldýr.

Tablo 2.3. Risk Yönetimi ve Ýç Kontrol Sistemine Ýliþkin
Rol ve Sorumluluklar
 Þirketin risk yönetimi politika ve prosedürlerini anlamak
 Ýç kontrol sürecinin iþleyiþini ve etkinliðini izlemek
 Finansal raporlamaya iliþkin iç kontrollerin etkinliðini denetlemek
 Yasal düzenlemelere uyum konusundaki riskleri deðerlendirmek
SPK düzenlemeleri, Risklerin Erken Saptanmasý Komitesine aþaðýda sýralanan görev ve
sorumluluklarý yüklemektedir:
a) Þirketin varlýðýný, geliþmesini ve devamýný tehlikeye düþürebilecek risklerin erken teþhisi,
tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin uygulanmasý ve riskin yönetilmesi amacýyla çalýþmalar
yapmak.
b) Risk yönetim sistemlerini en az yýlda bir kez gözden geçirmek14.
TTKnýn 378'inci maddesinde risklerin erken saptanmasý ve yönetilmesi konusu düzenlenmiþtir.
Buna göre, pay senetleri borsada iþlem gören þirketin varlýðýný, geliþmesini ve devamýný tehlikeye
düþüren sebeplerin söz konusu olmasý durumunda bu sebeplerin erken teþhisi, gerekli önlemlerin
alýnmasý ve riskin yönetilmesi amacýyla, yönetim kurulu tarafýndan uzman bir komite kurulmasý
gerektiði belirtilmiþ ve ayný zamanda yönetim kurulunun sistemi çalýþtýrmak ve geliþtirmekle
yükümlü olduðu belirtilmiþtir. Diðer þirketlerde bu komite, denetçinin gerekli görüp bunu
yönetim kuruluna yazýlý olarak bildirmesi halinde derhal kurulacak ve ilk raporunu kurulmasýný
izleyen bir ayýn sonunda verecektir.
Kanunun gerekçesinde bu düzenlemenin hisse senetleri borsada iþlem gören þirketlerde
kurumsal yönetim ilkelerinin bir uygulamasý olduðu belirtilmiþtir. Bu komite denetim komitesinden
farklý olarak sadece riske odaklanmaktadýr15.
14

Kurumsal Yönetim Ýlkelerinin Belirlenmesine Ve Uygulanmasýna Ýliþkin Teblið (Seri: IV, No: 56)

15

Vergi Dünyasý: Yeni Türk Ticaret Kanunu Çerçevesinde Kurumsal Yönetim Ýlkeleri - Ahmet Tunalý (Þubat 2012)
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Sonuç olarak, risk yönetimi yaþayan bir süreçtir. Denetim komitesi bu sürecin gözetimi
konusunda görevli olup, iç denetimi etkin ve etkili bir kaynak olarak kullanarak gözetim sürecini
yerine getirmelidir.

2.2.2. Ýç Kontrol Sistemleri
Ýç kontroller maruz kalýnan riskleri kabul
edilebilir seviyelere indirebilmek amacý ile
oluþturulduðu için, etkin bir iç kontrol sisteminin
varlýðý, baþarýlý bir risk yönetim sürecinin ön
koþullarýndan biridir.
Denetim komitelerinin þirketin iç kontrol
sistemlerinin yeterliliði konusunda
deðerlendirmeler yapmasý kolay deðildir. Ýç
kontrollerin etkinliðini deðerlendirirken þirketin
büyüklüðü, iþlemlerin karmaþýklýðý, pazarýn
durumu, müþteri, rakip ve tedarikçilerle iliþkiler
gibi birçok faktör de göz önünde
bulundurulmalýdýr. Buna göre, gerekli olan iç
kontroller þirketten þirkete farklýlýk
gösterebilmektedir. Örneðin, finansal piyasalarda
faaliyet gösteren bir firmanýn, sadece bir ürünün
tek bir pazarda ticaretini yapan daha küçük
boyutlu bir firmaya oranla daha geliþmiþ iç kontrol
sistemleri kurmasý gerekmektedir. Denetim
komitelerinin de þirketlerden beklentileri, þirketler
için makul derecede güvence saðlayacak yeterli
iç kontrol sistemlerinin kurulmasýdýr.

Denetim komitelerinin iç kontrol
sistemine

iliþkin

görev

ve

sorumluklarý:
 Ýç kontrolden sorumlu olan birimlerle
dönemsel olarak bir araya geler ek
deðerlendirmeler yapmak,
 Önem derecesi en yüksek risklere iliþkin
tasarlanmýþ ve uygulanmakta olan kilit
kontrolleri þirket yönetimleri ile görüþmek,
 Potansiyel risklere iliþkin kurulabilecek
kontrol mekanizmalarý ile ilgili sürekli
deðerlendirmeler yapmak,
 Ýç denetim baðýmsýz dýþ denetim ile
dönemsel olarak toplantýlar düzenleyerek,
bulgular ve bulgularýn statülerine iliþkin
deðerlendirmeler yapmak,
 Ýç kontrol zayýflýklarý ile ilgili yeni aksiyon
planlarý belirlemek.

Ýç kontrol sistemlerinin kurulmasý ve uygulanmasýna iliþkin farklý ülkelerde farklý mevzuat
örnekleri bulunmasýna raðmen, en çok raðbet gören COSO tarafýndan yayýmlanan entegre iç
kontrol çerçevesidir. Bu çerçeveye göre iç kontrollerin, þirketlerin faaliyetlerinin etkinliði ve
verimliliði, mevcut yasa ve mevzuata uyumu, finansal bilginin güvenilirliði konularýnda makul
güvence vermesi hedeflenmektedir. Entegre kontrol çerçevesi, þirketlerin tüm süreçleri ve iþ
birimlerine yaygýnlaþtýrýlan bir iç kontrol sistemi kurulmasý için en çok tercih edilen modeldir.
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ABD'de yayýmlanan Sarbanes Oxley Yasasý, halka açýk firmalarýn finansal raporlama süreçlerinde
yer alan iç kontrollerin etkinliði ile ilgili raporlama yapmalarýný gerekli kýlmaktadýr. Bu yasaya
göre þirketler ilgili kontrolleri belgelemeli, test etmeli ve deðerlendirme sürecinden
geçirerek bir rapor hazýrlamalýdýr. Bu rapor aþaðýda sýralanan unsurlarý içermelidir:
 Þirket yönetimi, finansal raporlama süreçlerinde yer alan iç kontrollerin etkinliðinden
sorumludur.
 Ýç kontrollerin deðerlendirmesi konusunda yönetimin kullandýðý modelin ne olduðu
açýklanmalýdýr.
 Ýç kontrollerin etkinliði ile ilgili yönetimin kanaatine yer verilmelidir.
 Ýç kontrol sisteminde yer alan zayýflýklar ve eksikliklerle ilgili bilgilere yer verilmelidir.
Denetim komitelerinin deðerlendirmesi gereken ve iç kontrollerin etkinliðinin önemli olduðu
kritik süreçler aþaðýda sýralanmaktadýr:
 Þirket yönetimlerinin yetki aþýmý - kontrollerin göz ardý edilmesi: Denetim komiteleri
þirket yönetimlerinin tasarlanmýþ olan iç kontrolleri göz ardý edip etmedikleri veya þirket
yönetimlerinin bu kontrolleri ne þekilde aþabileceklerini sürekli deðerlendirmelidir.
 Dýþ hizmet saðlayýcýlar: Muhasebe, bilgi teknolojileri, iç kontrol - iç denetim gibi kilit
süreçlerin tamamýný veya bir bölümünü dýþarýdan saðlayan firmalarýn denetim komiteleri,
þirket yönetimlerinin bu fonksiyonlarý dönemsel olarak gözden geçiriyor ve denetliyor
olduðundan emin olmalýdýr.
 Bilgi teknolojileri: Denetim komiteleri, kendi üyelerinin de gittikçe karmaþýklaþan bilgi
sistemleri süreçleri konusunda yeterli bilgiye sahip olmalarýný saðlamalý veya bu konuda
dýþarýdan danýþmanlýk almalýdýr. Denetim komiteleri, müþteri bilgileri, gizlilik, güvenlik,
eriþim gibi konularda sorgulamalar yapmalý, yeni teknoloji ve geliþmeleri takip etmelidir
(Örneðin, sosyal medya ve bulut biliþim 16 gibi konulardaki fýrsat ve riskleri
deðerlendirebilmelidir).
 Þirket birleþmeleri ve satýn almalarý: Denetim komiteleri satýn alýnmasý hedeflenen
firmalarýn iç kontrol sistemlerinin etkinliði konusunda deðerlendirmeler talep etmelidir.
Detaylý þirket incelemesi (due diligence) iþlemlerinde iç kontrol sistemlerine iliþkin özel
raporlar istenmelidir.
 Yeniden yapýlanma süreçlerinin etkileri: Personel sayýsýnýn azaltýlmasý, iþ modelinde
önemli deðiþiklikler, konsolidasyonlar, varlýk satýþlarý ve bilgi sistemlerinde önemli deðiþiklikler
iç kontrol sistemlerini etkilemektedir. Denetim komiteleri bu tip deðiþikliklerin iç kontroller
üzerindeki etkilerini deðerlendirmeli ve þirket yönetimlerini bilgilendirmelidir.
16

Biliþim aygýtlarý arasýnda ortak bilgi paylaþýmýný saðlayan hizmetlere verilen genel ad. Bulut biliþim bu yönüyle bir
ürün deðil, hizmettir; temel kaynaktaki yazýlým ve bilgilerin paylaþýmý saðlanarak, mevcut biliþim hizmetinin; bilgisayarlar
ve diðer aygýtlardan elektrik daðýtýcýlarýna benzer bir biçimde biliþim aðý (tipik olarak internetten) üzerinden kullanýlmasýdýr.
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Denetim komitelerinin toplantýlarýnda risk yönetimi ve iç kontrol sistemlerine iliþkin derinlikli
deðerlendirmeler yapmalarý gerekmektedir. IIA tarafýndan Mart 2009'da gerçekleþtirilen ve
26 ÝDY'nin katýldýðý anket çalýþmasýnda denetim
komitelerinin zamanlarýnýn %22'sini "iç kontrol
Denetim komitelerinin finansal tablo
ortamýnýn gözetilmesi" konusuna harcadýðý
hilelerini deðerlendirirken aþaðýdaki
görülmektedir. Ayný anketin denetim komitesine
unsurlarý dikkate almalarý
ait sorumluluklar kýsmýnda, dünya genelinde
gerekmektedir:
denetim komitelerinin %83 oranýnda "iç
 Þirketin finansal raporlarý etkileyen
denetçiler tarafýndan rapor edilen risk yönetimi
stratejilerini bilmeleri gerekmektedir.
ve yönetiþim süreçlerine iliþkin
 Kiþisel ödül ve menfaatleri biliyor
deðerlendirmelerin" gözden geçirildiði
olmalarý gerekmektedir.
belirtilmektedir.
 Þirket yönetiminin dürüstlüðü
konusunda deðerlendirmeler yapýlmalýdýr.
KYE 15 þirketlerinin denetim komitelerinin
 Etik bilgilendirme hatlarýna gelen
"finansal raporlama" (%42) ve "iç denetim" in
þikayetlere iliþkin raporlar istenmelidir.
(%19) ardýndan zamanlarýnýn %16'sýný "risk
Þikayetlerin sonuçlarýna iliþkin
yönetimi ve mevzuata uyum" konularýna
deðerlendirmeler yapýlmalýdýr.
ayýrdýklarý görülmektedir.
 Ýliþkili kuruluþlarla iþlemleri tamamen
bilinmeli ve rutin olmayan iþlemlere iliþkin
bilgi sahibi olunmalýdýr.
2.2.3. Hile - Suistimal Riskleri
 Þirket yönetimlerinin suistimal - hile ile
mücadele programlarý incelenmeli, þirket
Denetim komiteleri hile - suistimal risklerine
yönetimlerinin iç kontrol sistemlerine iliþkin
iliþkin analizler yapmalý, þirketlerin suistimale
güvence vermeleri saðlanmalýdýr.
açýk alanlarýný bilmelidir. Hile - suistimal riskleri
genel olarak yöneticilere ve çalýþanlara verilen
ödül ve teþvikler, finansal raporlama, rüþvet ve varlýklarýn azaltýlmasý kaynaklý olabilir.
Yöneticilere verilen teþvik ve ödülleri düzenlemek konusunda profesyonel destek alýnmasý
sayesinde teþvik ve ödüllerin tasarýmlarý ve etik deðerlerin özendirilmesi saðlanacaktýr. Etkin
bir denetim için, yönetici teþvik ve ödülleri ile ilgili aþaðýda sýralanan çalýþmalar yapýlmalýdýr:
 Denetim komiteleri teþvik ve ödül planlarýný iyi anlamak için, teþvik ve ödülleri tasarlayan
yönetim ekibi ile paylaþýmlarda bulunmalýdýr.
 Denetim komitesi ödül ve teþvikleri etkileyen finansal hedefleri bilmeli ve hesaplanmalarý
ile ilgili dönemsel denetimler talep etmelidir.
ACFE'nin 2010 yýlý raporunda17 suistimal riskleri incelendiðinde en yaygýn suistimal þeklinin
zimmete geçirme olduðu, bunu yolsuzluðun (rüþvet ve benzeri) takip ettiði görülmektedir. Daha
az rastlanan suistimal þeklinin ise finansal raporlama riskleri olduðu görülmektedir. Ancak
sonuçlar dikkate alýndýðýnda finansal raporlama risklerinin þirketlerin varlýklarýnýn sona ermesine
kadar, hatta küresel ekonomik krizlere kadar derin sonuçlara neden olabildiði görülmektedir.
Bu nedenle finansal raporlama suistimal riskleri denetim komitelerinin en duyarlý olmalarý
gereken suistimal riskleridir.
17

"ACFE -- 2010 Report to the Nations" raporundan alýnmýþtýr.
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Þekil 2.1. Kategorilere Göre Mesleki Suistimaller
2010

% 86,3

Zimmete
geçirme

2008

% 89,7
% 32,8

Yolsuzluk

% 26,9
% 4,8

Finansal
tablolarda hile

% 10,3
%0

%20

%40

%60

%80

%100

%

Finansal raporlama hileleri genellikle bir
dönemde yapýlarak neticelenmemekte,
yayýlmakta ve büyümektedir. Sürekli büyüyen
hileler bir noktadan itibaren geri dönülmez hale
gelecektir. Bunu engellemek için en küçük bir
usulsüz uygulamaya izin verilmeyeceðine iliþkin
þirket üst yönetimleri yönlendirici ve yaptýrýmcý
olmalýdýr. Üst yönetimin tutumu ve kararlýlýðý
kritik öneme sahiptir. Uygun iç kontrol
yapýlarýnýn kurulmasý ve denetim standartlarýn
belirlenmesi ve uygulanmasý üst yönetim
tarafýndan temin edilmelidir.

Denetim komitelerinin yolsuzluk ve
rüþvet risklerini deðerlendirirken
aþaðýdaki unsurlarý dikkate almalarý
gerekmektedir:
 Risk Deðerlendirmesi: Faaliyet
gösterilen coðrafyalarda ve sektörlerde yer
alan tüm yolsuzluk riskleri belirlenmelidir.
 Eðitim: Çalýþanlarý ve kritik iþ ortaklarýný
hedef almalýdýr.
 Yaptýrýmlar: Ülkelerdeki mevzuatlar
incelenmeli ve yolsuzluk durumlarýnda
karþýlaþýlacak ceza ve yaptýrýmlar
bilinmelidir.
 Gözlem: Hukuk departmanlarý gözlem
sürecine dahil olmalý, yüksek riskli iþlemler
mercek altýna alýnmalý ve denetlenmelidir.
Satýþ komisyonlar, sýradýþý indirimler, iþ
yemekleri, seyahat giderleri, danýþmanlýk
faturalarý, hediye giderleri, dernek ve resmi
makamlara verilen hibeler vb.
 Denetim: Yukarýda sýralanmýþ olan kritik
konularda sürekli denetim uygulanmalýdýr.
 Bilgilendirme Kanallarý: Çalýþanlarýn
muhtemel yolsuzluklara iliþkin
bilgilendirme/ihbar imkanlarýný sürekli açýk
tutmak gerekmektedir.

Finansal raporlama hilelerinin kurumlara
verdiði zararýn çok yüksek boyutlara ulaþtýðý
Enron, Parmalat, Worldcom gibi muhasebe
skandalý örnekleri ortadayken ve bu skandallar
piyasalara etki eder ve küresel ekonomiyi
sarsmýþken, þirketlerin halen finansal raporlama
hilelerine baþvurduklarý görülmektedir. Þirketleri
bu skandallara raðmen finansal raporlama
hilelerine teþvik eden unsurlar ABD'de bulunan
Denetim Kalite Geliþim Merkezi adlý örgütün
2010 yýlýnda yayýmladýðý raporda18
açýklamaktadýr:
18

Center for Audit Quality (Affiliated with the American
Institute of CPA's), Deterring and Detecting Financial
Reporting Fraud Report
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Analistler tarafýndan açýklanan getirilere ulaþýlmasýný saðlamak
Kiþisel çýkarlar, personel primleri ve diðer menfaatler
Þirketin kötü gidiþatýný saklamak. Güvenin sarsýlmasýný engellemek
Þirket hisse deðerini artýrmak
Halka açýlmak veya tahvil çýkarmak için þirketin finansal durumunu olduðundan iyi
göstermek

Yönetimlerin ve personelin içinde bulunduðu bu baskýlarla birlikte, rekabetçi bir çevre de
hile riskini artýrmaktadýr. Denetim komiteleri bu risklerin tamamýný deðerlendirmelidir. Riskleri
artýran diðer unsurlar, þirket faaliyetlerinin yeni bir bölgeye taþýnmasý, önemli yeniden yapýlandýrmalar,
eleman sayýsýnýn azalmasý, iç denetimin kapsamýnýn daraltýlmasý olarak gösterilebilir. PwC
tarafýndan 2009 yýlýnda yapýlan Küresel Ekonomilerde Hile Anketi'ne19 göre finansal raporlama
hilelerinin en fazla iletiþim, sigorta, finansal hizmetler ve turizm endüstrilerinde gerçekleþtiði
görülmektedir.
1977 yýlýnda ABD'de yayýnlanan FCPA20 yolsuzluklara iliþkin standartlar getirmiþtir. Þirketlerin
kendilerine menfaat saðlamak için yabancý kurumlara veya yetkililerine para vermeleri ve
önermelerini yasaklamaktadýr. FCPA þirketlerin, ayný zamanda tüm iþlemlere iliþkin kayýtlarýn tutardan baðýmsýz olarak - tutulmasýný gerektirmekte, ayný zamanda rüþvet ve yolsuzluklara karþý
iç kontrol sistemlerini iyileþtirmelerini beklemektedir. FCPA için önemlilik derecesi bulunmamakta,
her türlü ihlal risk teþkil etmektedir. FCPA tarafýndan incelenmiþ ve incelenmekte olan birçok
dosya bulunmaktadýr.
Ülkemizde ABD menþeli firmalarýn bu programý Türkiye'de uygulama zorunluluklarý
bulunmaktadýr. Bu tip uygulamalar sonucunda þirketler rüþvet, hediye verme ve alma konularýnda
özel kurallar geliþtirmiþlerdir. Uygulamada hediye verme / alma limitini "sýfýr" olarak belirleyen,
gelen hediyeleri kibar teþekkür mektuplarý ile hediyeleri gönderen taraflara iade eden þirketler
bulunmaktadýr. Hile ve yolsuzluðun yaygýn olarak gerçekleþtiði ülkeler Somali, Kuzey Kore,
Myanmar, Afganistan, Özbekistan, Türkmenistan, Sudan, Irak, Haiti, olarak sayýlýrken, yolsuzluðun
en yaygýn olarak yapýldýðý endüstriler de gayrimenkul, petrol ve gaz, aðýr sanayi, madencilik
ve ilaç sektörleridir21.

19

PWC, 2009, Global Economic Crime Survey, http://www.pwc.com/us/en/forensic-services/publications/2009-globaleconomic-crime-survey.jhtml
20
FCPA, ABD'de 1977 yýlýnda yayýnlanan bir federal yasa olup, sermaye piyasalarýnda þeffaflýk ve yabancý ülkelerde
gerçekleþtirilen rüþvet olaylarý ile ilgili düzenlemeler içermektedir. Yasa bir ABD vatandaþýnýn veya herhangi bir ABD
menþeli þirketin ABD dýþýnda, yerel bir kamu görevlisine kiþisel veya þirketi için kamu ihalellerinde avantaj saðlamaya
veya mevcut iþlerini devam ettirmeye yönelik ödeme yapmasýný yasaklamaktadýr. Yasa 1998 yýlýndan bu yana ABD'de
faaliyet gösteren yabancý firmalara da uygulanmaya baþlanmýþtýr. ABD borsalarýnda iþlem gören firmalar için de
uygulanmasý zorunlu olan yasaya uyum ile ilgili sýký denetimler gerçekleþtirilmektedir. Firmalarýn, kamu otoritelerine
yaptýklarý tüm ödemelere iliþkin belgeler gerekçeleri ile birlikte arþivlenmektedir.
Uluslararasý Þeffaflýk Örgütü 2011 Yolsuzluk Endeksi - 2008 Rüþvet Verenler Listesi
21
Uluslararasý Þeffaflýk Örgütü 2011 Yolsuzluk Endeksi-2008 Rüþvet Verenler Listesi
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2.2.4. Etkin Kriz Yönetim Planlamasý
Kriz yaþanmaya baþlandýðýnda, krize hazýrlýklý olmanýn önemli avantajlarý bulunmaktadýr. Tüm
yönetim kurulu için faaliyetleri önemli ölçüde etkileyecek olaylar kriz yaratabilirken, denetim
komitesi için krizin nedeni, mali tablolardaki hatalar, suistimal, yasalara uyumsuzluk olabilir.
Þirketlerin önleyici aksiyonlar almaya baþladýðý ve anlýk kararlarýn etkisinin çok yüksek olduðu
ortamlarda krizden söz edilebilir. Denetim komitelerinin þirketlerin kriz yönetimine hazýr olup
olmadýklarýný deðerlendirmeleri beklenmektedir. Þirketlerin kriz yönetim planlarý, problemlere
karþýn etkin karar almalarýnda yardýmcý olacaktýr. Þüphesiz, her bir krizin ayrý bir nedeni vardýr
ve bu nedenler öngörülemediði için krizler çýkmaktadýr. Ancak yine de þirketlerin bu tip
durumlarda uygulayacaklarý protokol, prosedür ve kilit kararlarýn tanýmlanmýþ olmasý olumlu
sonuçlar doðuracaktýr. Bu planlar hangi koþullarda inceleme yapýlmasý gerektiði, yönetimin kriz
yönetimine ne zamandan itibaren müdahil olacaðý, sigorta bedelleri, gerekli sözleþmelere eriþim
imkaný, kriz döneminde çalýþýlacak danýþmanlarýn listeleri gibi çeþitli bilgiler içerir.
Denetim komiteleri hem denetim risklerine iliþkin hem de yönetim risklerine iliþkin krizlere
þirketin ne ölçüde hazýrlýklý olduðu konusunda deðerlendirmeler yapmalý, kriz yönetim planý
olup olmadýðýný, varsa etkinliðini sorgulamalýdýr.

2.3. Ýç Denetim - Ýç Denetim Faaliyetinin Gözetimi
Denetim komitelerinin, yönetime danýþmanlýk vermek ve yönetimi gözetmek görevleri
arasýndaki dengeyi kurmalarý bazen güç olabilir. Yönetimden gelen verileri deðerlendirip, yeri
geldiðinde bu verilerin doðruluðunu sorgularken, denetim komitelerinin yönetimin rollerini
üstlenmemeleri gerekir.
Denetim komiteleri ayný zamanda, iç denetimi de gözetmeli ve desteklemelidir. Ýç denetimin
saðladýðý güvence ve danýþmanlýk hizmetleri, yönetimin gözetimi açýsýndan kritik öneme sahiptir.
Denetim komiteleri bu nedenle, iç denetimin tarafsýz bir güvence verdiðinden ve kurum içinden
doðru ve güvenilir bilgiler getirdiðinden emin olmalýdýr.
Yönetim ve iç denetimle kurulmuþ olan güçlü bir iliþki, denetim komitelerinin görevlerini
etkin bir biçimde yerine getirmelerinin ön koþullarýndandýr.

2.3.1. Ýç Denetim
Þirketlerin operasyonel ve finansal risklerininasýl yönettikleri konusunda denetim komiteleri
için en önemli kaynak, etkinliði yüksek bir iç denetim faaliyetidir. Denetim komiteleri iç
denetimin rolü ve katkýsýný belirlerken, iç denetim faaliyetinin kapsamýný ve yönetimin iç
denetimden beklentilerini öðrenmesi gerekir. Bunu yaparken, iç denetimin uluslararasý iç denetim
standartlarýnda yer alan tanýmý önemli bir referans olabilir: Ýç denetim, bir kurumun faaliyetlerini
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geliþtirmek ve onlara deðer katmak amacýný
güden baðýmsýz ve objektif bir güvence ve
danýþmanlýk faaliyetidir. Ýç denetim, kurumun
risk yönetimi, kontrol ve yönetiþim süreçlerinin
etkililiðini deðerlendirmek ve geliþtirmek amacýna
yönelik sistemli ve disiplinli bir yaklaþým getirerek
kurumun amaçlarýna ulaþmasýna yardýmcý olur.
Ýç denetimin çalýþma alaný geniþ ve kapsamlý
olduðu için denetim komiteleri açýsýndan en
deðerli kaynaklardan biridir. Tablo 2.4de iç
denetim biriminden temin edilebilecek hizmetler
sunulmaktadýr:

Denetim komitesinin iç denetime iliþkin
rol ve sorumluluklarý:
 Þirkette iç denetim yönetmeliði
bulunmasýný saðlayarak iç denetim
performansýnýn denetlenmesi
 Raporlama yapýsýnda iç denetimin þirket
yönetiminden baðýmsýz olmasýnýn ve
objektifliðini saðlayýp saðlamadýðýnýn tespit
edilmesi
 ÝDY'nin iþe alýnmasý, maaþ ve yan
faydalarýnýn belirlenmesi
 Mali raporlarýn denetlenmesine iliþkin
iç denetim faaliyetlerine ait kontrollerin
sürdürülmesi
 Etkili bir iç denetim mekanizmasýnýn
oluþturulmasý, iç denetçilerin faaliyetlerini
gerçekleþtirmek için gereken kaynaklara
sahip olup olmadýðýnýn tespit edilmesi
 Ýç denetim faaliyetlerinde etkili iletiþim
hatlarýnýn bulunmasýnýn saðlanmasý
 Ýç denetçilerle risk deðerlendirmeleri,
denetim planlarý ve denetim sonuçlarýnýn
gözden geçirilmesi ve önemli risklerin
deðerlendirilmesi
 Ýç denetçilerin sonuçlarý denetim
komitesine bildirmesini saðlayarak çýkar
çatýþmalarýnýn kontrol altýna alýnmasý
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Tablo 2.4. Ýç Denetim Tarafýndan Saðlanabilecek Hizmetler
Verilen Hizmet

Hizmetin Detayý

Mali tablolara etki eden risklere iliþkin test
yaparak baðýmsýz denetçilerin çalýþmalarýný
kolaylaþtýrmak.

Geleneksel uyum bazlý bir çalýþmadýr.
Denetim maliyetlerinin azaltýlmasý konusunda
fayda saðlamaktadýr.

Operasyonel süreçleri ve iþ birimlerini risk
bazlý bakýþ açýsýyla denetlemek. (Ýnsan
kaynaklarý, bilgi sistemleri vb.)

Geleneksel denetim çalýþmasýdýr. Ýç denetimin
önemli bilgi sistem projelerini ve güvenlik
risklerini test etmesi, risklerin seviyesini
belirlemesi, muhtemel etki ve olasýlýklarý
deðerlendirmesi gün geçtikçe önem
kazanmaktadýr.

Ýç denetimin yasal denetim ve uyum
denetimlerini yapmak (çevre, saðlýk, vergi
ve diðer ilgili mevzuat).

Geniþletilmiþ iç denetim rolüdür. Ulusal ve
uluslararasý mevzuatýn artmasý uyum
risklerinin takip edilmesinin önemini de
artýrmýþtýr. Denetim komitelerinin iç
denetimden uyum konusunda aldýklarý
güvence hizmetleri çoðalmaktadýr. Ýç
denetime uyum ile ilgili inceleme ve
soruþturma görevleri de verilmektedir.

Yönetime faaliyetlerin etkinliðinin artýrýlmasý
ve süreçlerin iyileþtirilmesi konusunda
danýþmanlýk vermek. Özellikle kurumlarýn
yeni ürün, hizmet ve yatýrýmlar gibi kritik
inisiyatifleri konusunda danýþman olarak iç
denetçiler kullanýlabilmektedir.

Ýç denetimin geliþmekte olan danýþmanlýk
rolüdür. Ýç denetim hizmetlerinin bazý sahip
olduðu yetkinlikler ve birikimle paraleldir.
Yönetimin talep edeceði, kendi uzmanlýðýna
girebilen alanlara iliþkin projeler geliþtirebilir
(Tedarik zinciri sürecinin geliþtirilmesi,
operasyonel mükemmellik gibi).

Planlý denetim süreçlerine ve saha ziyaretlerine ilaveten, bazý denetim birimleri uzaktan anlýk
olarak takip edilebilen bilgi sistemleri tabanlý, sürekli denetim uygulamasý kullanmaktadýr. Bu
tarz uygulamalar, hata ve hile - suistimallerin anýnda tespit edilmesini saðlar ve kurum genelinde
daha güçlü bir kontrol ortamý oluþturur.
Ýç denetim biriminden temin edilebilecek farklý özelliklerde hizmetler varken, denetim
komiteleri, iç denetim birimlerinin hangi konulara odaklanmasý gerektiðine, sýnýrlý kaynaklarýný
hangi alanlarda nasýl deðerlendirmeleri gerektiðine, kurumlarýn önceliklerini dikkate alarak karar
vermelidir.
Ýç denetim fonksiyonunun görev ve sorumluluklarý iç denetim yönetmeliðinde net olarak
belirlenmelidir. Ýç denetim yönetmeliði, denetimin amacýný, yetkilerini, raporlama yapýsýný, görev
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ve sorumluluklarýný ayrýca görev almamasý gereken konularý da açýklar. Örneðin, iç denetimin
tarafsýzlýðýný korumasý açýsýndan, daha sonra denetlemesi beklenen iç kontrol sistemlerini
oluþturmasý ve prosedür yazmasý beklenmemelidir. Ýyi uygulamalarda denetim komitelerinin iç
denetim yönetmeliðini yýllýk olarak gözden geçirmesi ve gerekirse güncelleme talep etmesi
beklenir.
TTK'nin iç denetime iliþkin getirdiði doðrudan ve dolaylý düzenlemeler Md. 366/2, Md. 375
ve Md. 378'de açýklanmýþtýr. Bu maddeler ve gerekçeleri incelendiðinde, yeni TTK düzeni
içerisinde kurumsal yapýlanmalarýn saðlýklý çalýþabilmesi için iç denetim faaliyetinin varlýðý ve
bunun profesyoneller tarafýndan icra edilmesi zarureti yasal olarak yerini bulmaktadýr.
Kanunun Md. 366, 2. Fýkra22 hükmünden halka açýk þirketlerde halihazýrda bulunan "Denetim
Komitesi" uygulamasýnýn tüm þirketlere yaygýnlaþtýrýlabileceði öngörülebilir. Denetim komitesinin
yaný sýra yönetim kurulu iþlerin gidiþini izlemek, kendisine sunulacak konularda rapor hazýrlamak
veya kararlarýný uygulatmak amacýyla da komiteler ya da komisyonlar kurabilecektir. Ancak
fýkranýn yazým dilinden yaptýrým gücü olan amir bir hüküm niteliðinde olmadýðý, bu komite ve
komisyonlarýn gerek görülmemesi halinde kurulmayabileceði (ihtiyari olduðu) anlaþýlmaktadýr.
Yönetim kurulu, yukarýda belirtilen þirketin faaliyetleri hakkýnda bilgi sahibi olmak ve iþlemlerin
seyrini izlemek için komite ve komisyonlar kurmasýnýn yaný sýra baðýmsýz ve objektif bir güvenceye
ihtiyaç duyacaktýr.
TTK'nin Md. 375de23 yönetim kurulunun devredemeyeceði ve sorumlu bulunduðu görevleri
arasýna muhasebe ve finans denetimi dahil edilmiþtir. Kanunun gerekçesinde þirket hangi
büyüklükte olursa olsun, muhasebeden tamamen baðýmsýz, uzmanlardan oluþan, etkin bir iç
denetim örgütüne gereksinim olduðu, bir anonim þirketin denetiminin sadece - yüzlerce müþterisi
olan - bir baðýmsýz dýþ denetim kuruluþuna býrakýlamayacaðý vurgulanmaktadýr.
TTK'nin Md. 378 hükümleriyle yönetim kuruluna þirketin varlýðýný, geliþmesini ve devamýný
tehlikeye düþürecek sebeplerin erken teþhisi, bunun için gerekli önlemler ile çarelerin uygulanmasý
ve riskin yönetilmesi amacýyla uzman bir komite kurmak, sistemi çalýþtýrmak ve geliþtirmek
yükümlülüðü verilmiþtir.
Ayrýca Md. 398de yönetim kurulunun risklerin erken teþhisi ve önlemleri hakkýndaki risk
yönetimini etkin bir þekilde gerçekleþtirip gerçekleþtiremediðinin tespitiyer almaktadýr. Ýlgili
komiteyi kurup kurmadýðý bilgisini paylaþmasý, bununla beraber kurduysa komitenin, yapýsýný
ve uygulamalarýný açýklayan bir raporu hazýrlayarak yönetim kuruluna sunmasý istenmiþtir. Ýlgili
maddenin gerekçeleri incelendiðinde ise "risklere iþaret, denetimin ve denetim raporunun görevi
deðildir. Görev tablolarda bunun, yani risklerin anlaþýlýp anlaþýlmadýðýnýn, özellikle yýllýk
raporlarda buna iþaret edilip edilmediðinin
22

TTK Madde 366. (Yönetim ve Temsil - Görev Daðýlýmý) Yönetim kurulu, iþlerin gidiþini izlemek, kendisine
sunulacak konularda rapor hazýrlamak, kararlarýný uygulatmak veya iç denetim amacýyla içlerinde yönetim
kurulu üyelerinin de bulunabileceði komiteler ve komisyonlar kurabilir.
23
Madde 375. (Devredilemez Görev ve Yetkiler) Yönetim kurulunun devredilemez ve vazgeçilemez görev ve yetkileri
arasýnda: "Muhasebe, finans denetimi ve þirketin yönetiminin gerektirdiði ölçüde, finansal planlama için gerekli
düzenin kurulmasý" kýsmýna yer verilmektedir.
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378. Maddede öngörülen mekanizmanýn iþleyip iþlemediðinin incelenmesidir" denmekte olduðu
görülmektedir. Aslýnda baðýmsýz denetçinin sorumluluðunun sadece mekanizmanýn varlýðý ve
etkinliði hakkýnda bir fikir edinip kanaat vermesi anlaþýlmaktadýr. Bu açýklamadan, faaliyetlerin
þirketin iç denetim birimi tarafýndan sürekli ve detaylý bir program dahilinde denetlenebileceði,
yönetim kuruluna saðlýklý bir risk yönetimi hakkýnda baðýmsýz ve objektif bir raporlama
yapýlabileceði sonucu çýkarýlabilir.
TTK'nin iç denetim ile ilgili madde ve bu maddelerin gerekçeleri, iç denetimin bir zaruret
olarak ortaya çýktýðýný göstermektedir. Kurumsal yönetim ilkelerinin etkin bir biçimde uygulandýðý
uluslararasý uygulamalar incelendiðinde de iç denetimin, yönetiþim sürecinin önemli kaynaklarýndan
biri olduðu görülmektedir.
KYE 15 þirketleri arasýnda yapýlan incelemede 15 þirketin 12sinde iç denetim biriminin
bulunduðu gözlemlenmiþtir.

2.3.1.1. Ýç denetim planý
Yýllýk denetim planý iç denetim tarafýndan gerçekleþtirilen risk
deðerlendirmesine dayanýr. Ýdeal olarak risk deðerlendirmesi risk
yönetimi departman tarafýndan hazýrlanan raporlara uygun olarak
hazýrlanýr. Ancak bu departmanýn bulunmadýðý durumlarda veya
iç denetim biriminin denetimleri sonucunda etkin olmadýðý ortaya
çýktýðýnda, iç denetim risk deðerlendirmesi yapmalýdýr.

Yýllýk denetim planý iç
denetim tarafýndan
gerçekleþtirilen risk
deðerlendirmesine
dayanýr.

Ýç denetim biriminin kaynaklarýnýn sýnýrsýz olmadýðý düþünüldüðünde risk deðerlendirmesinin
önemi daha çok ortaya çýkmaktadýr. Ýç denetim tarafýndan iç denetim planý oluþturulurken,
önceki denetim sonuçlarý, yönetimin beklentileri, denetim komitesinin talepleri, denetim evreninin
detaylý risk deðerlendirme tablolarý ile birlikte dikkate alýnmalýdýr.
Denetim komiteleri, iç denetim planýna dahil edilmeyen, denetim kapsamý dýsýnda kalan
alanlar varsa bu konuda bilgilendirilme istemeli ve onaylamalýdýr. Örneðin, iç denetim birimleri
ekseriyetle yeni ürün tasarýmý, müþteri tercihleri, pazarýn ihtiyaçlarý veya pazarlama faaliyetlerinin
etkinlikleri ile ilgili çalýþmalar yapmazlar. Ýç denetim birimlerinin risk odaklý denetim çalýþmalarý
ile geliþmekte olan pazarlara yapýlacak yatýrýmlar, þirket birleþme ve satýn almalarý, yeni teknolojiler
(örneðin, bulut biliþim) gibi konulardaki risklere odaklý denetimler yaptýklarý görülmektedir24.
Ýç denetim biriminin doðrudan denetim komitesine raporlama yaptýðý yapýlarda iç denetim
planýnýn denetim komitesi tarafýndan onaylandýðý andan itibaren geçerli olduðu kabul edilir.
Ancak denetim komiteleri iç denetim planlarýnýn, mevcut geliþmelere göre esnetilmesi gerektiði
hususunu dikkate almalýdýr. Bu esnekliði saðlayabilmek için bazý iç denetim birimleri, yýllýk plan
içerisinde boþluklar býrakabilmektedir.
24

PwC, 2011 Ýç Denetim Meslek Durum Anketi Sektör Raporu (Kamu)
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Denetim komiteleri, denetim planlarýný onaylarken, iç denetim birimlerinin kaynaklarýný ve
bütçesini de deðerlendirmelidir. Bütçe deðerlendirmelerinde iç denetim birimindeki ücretlerin
piyasaya göre rekabetçi seviyede olmasý, dýþ kaynak kullaným imkanýnýn bulunmasý, gerekli
teknolojik imkanlara sahip olunmasý ve eðitimler de yer almalýdýr.
Denetim komiteleri, iç denetim ve baðýmsýz denetim arasýndaki koordinasyonun etkin bir
þekilde saðlanmasýný bekler. Hedef, bu iki denetim grubundan alýnan etkin ve verimli bir denetim
faaliyetidir. Ýç denetim biriminin baðýmsýz denetimin testlerine destek olmasý durumunda denetim
komitesi, iç denetimin zamanýnýn ne kadarýný bu faaliyet için ayýrdýðýný bilmek isteyecektir.
Mali süreçlerdeki denetimlerin belli bir standarda ulaþmasýnýn ardýndan denetim komiteleri, iç
denetimin odaðýnýn diðer risk ve uyum faaliyetlerine kaymasýný bekleyecektir. Örneðin, risk
yönetim sürecinin etkinliðinin deðerlendirilmesi, alacak ve pazar riski, etik ve uyum riskleri,
çevre, güvenlik ve saðlýk riskleri gibi.
KYE 15 þirketlerinde genel uygulama olarak, iç denetim birimi tarafýndan hazýrlanan denetim
planlarý denetim komitesi onayýna sunulmaktadýr.

2.3.1.2. Ýç denetim kaynaklarý
Ýç denetim planý yönetim kurulu veya denetim komitesi tarafýndan onaylandýktan sonra, iç
denetim biriminin bu planý gerçekleþtirmek için gerekli kaynaklarýnýn olup olmadýðý incelenmelidir.
Ýç denetim ekibinin istihdamý konusunda farklý uygulamalar bulunmaktadýr ve bu farklý uygulamalar
iç denetimin etkinliðini doðrudan etkilemektedir. Bazý kurumlar iç denetim birimlerini tamamen
kendileri istihdam eder. Bir kýsmý iç denetim faaliyetlerinin çok büyük bir bölümünü dýþarýdan
saðlanan hizmetlerle satýn alýr. Birçok kurum ise iç denetim birimini kendisi istihdam ederken,
uzmanlýk gerektiren konulara iliþkin hizmetleri dýþ hizmet saðlayýcýlardan alarak tüm
fonksiyonlarla etkinlik saðlayabilecekleri hibrit bir yapý oluþturmuþlardýr.
Ýç denetim fonksiyonunu iç kaynaklarla oluþturan kurumlar da farklý uygulamalar geliþebilmektedir.
Örneðin, bazý kurumlarda mali iþler, raporlama ve finansman departmaný çalýþanlarý iç denetim
biriminde rotasyona tabi tutulabilir. Böylelikle iç denetim biriminin uzmanlýðýnýn düþük olduðu
konularda uzmanlýðý artýrýlýrken, diðer birim çalýþanlarýnýn hem deneyim kazanmasý hem de
motivasyonlarýnýn artmasý saðlanmaktadýr. Bazý denetim birimleri sadece kendi kaynaklarýný
kullanýrken, bazýlarýnda denetim ve diðer bölümlerde çalýþanlar dönüþümlü olarak çalýþmaktadýr.
Yeni iþe alýnan personel her zaman yeni uzmanlýklar ve taze bilgiler getirebileceði gibi, iþten
ayrýlan kýdemli bir denetçi de beraberinde kurumsal hafýzayý götürebilir; eleman ve teknik bilgi
yetersizliðine neden olabilir. Bu nedenle iç denetim, mevcut personelin yedeklenmesi konusunda
ve piyasadaki kaynaklar konusunda hazýrlýklý olmalýdýr.
Bazý iç denetim birimleri, sadece rutin, uzmanlýk gerektirmeyen ve katma deðeri düþük iþlerde
dýþ kaynak kullanmayý, kendi kaynaklarýný ise daha stratejik ve riskli konularda kullanmayý tercih
ederken, bazý iç denetim birimleri kendi kaynaklarý ile yanýtlayamayacaðý, uzmanlýk gerektiren
daha karmaþýk konularda dýþ kaynak kullanmaktadýr. Uzmanlýk seviyesi yüksek ve yýlýn sadece
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belli bir döneminde kullanýlacak personeli istihdam etmenin gerekli olmadýðý varsayýlýrsa bu
modelin maliyet avantajý yarattýðý düþünülebilir.
Eðer þirketler iç denetim faaliyetlerinin bir kýsmýný veya tamamýný dýþarýdan saðlanan hizmetlerle
yerine getirmeyi düþünüyorsa, denetim komitesi aþaðýda yer alan gerekçeleri sorgulamalýdýr:
 Kurum içi kaynaklardan temin edilemeyen geniþ kapsamlý bir konu mu?
 Çok özel, teknik bir konu mu?
 Faaliyette bulunulan ülkelerdeki farklý dil, mevzuat ve denetim uygulamalarý ihtiyacý
nedeniyle mi?
Ýç denetimin kurum dýþýndan kýsmen veya tamamen tedarik edildiði durumlarda, destek
saðlayanýn hangi kurum olduðuna bakýlmaksýzýn denetim komitesi týpký kendi iç denetim birimini
deðerlendiriyormuþ gibi gerekli yüksek beklenti ve standartlarý ortaya koymalýdýr.
Etkili bir iç denetim raporunda neler

2.3.2. Ýç Denetim Raporlarý

olmalý?

Ýç denetim biriminin yönetim ve denetim
komitesi ile etkileþim ve iletiþimi iç denetim
fonksiyonu ile ilgili algýyý doðrudan ve güçlü
bir biçimde etkilemektedir. Ýç denetimin
çalýþmalarýný, bulgu ve önerilerini, kurumun
strateji ve hedefleri ile iliþkilendirmesi halinde
yarattýðý katma deðer algýsýnýn olumlu olma
ihtimali çok yüksektir.

1. Önemli bulgularýn altýný çizen, raporun
geri kalan kýsýmlarýnýn içeriðini belirten,
genel kontrol ortamý ile ilgili bilgi veren ve
varsa verilen denetim notunu açýklayan,
kýsa ve öz bir yönetici özeti
2. En kritik denetim bulgularýnýn, kuruma
etkisi, öneriler ve yönetimin eylem planlarý

ile birlikte açýklandýðý bulgular
Ýç denetim birimleri yýl boyunca kurum
yönetimlerine çok sayýda rapor göndermektedir.
3. Geçmiþ dönemlerde tespit edilen
Bu raporlar kurumlara önerilerle birlikte,
bulgularýn geliþim düzeyleri, varsa
genellikle bir de denetim "notu" vermektedir.
kurumun önceki dönemlerden bu yana iç
Denetim komiteleri raporlarýn yanýsýra, yönetici
denetim "not"larýnýn bilgileri.
özetini de talep etmelidir, zira raporlar
kendilerinin ihtiyaç duyacaðýndan daha detay düzeyde bilgi içereceðinden, gerekli olmayan bilgi
kalabalýðýnýn içinde zorluk çekilebilmektedir.
Ýç denetimin raporlama yapýsý, iç denetimin hedeflerine ulaþmasý, tarafsýzlýðýný ve baðýmsýzlýðýný
saðlayabilmesi açýsýndan kritik önem taþýmaktadýr. Çoðu zaman icra kurulu baþkanýna idari
olarak, denetim komitesine de fonksiyonel olarak raporlama yapýlýr.
2009 yýlýnda IIA tarafýndan yapýlan GAIN Anketi25, iç denetim yöneticilerinin %43'ünün
doðrudan denetim komitesi baþkanýna raporlama yaptýðýný gösterirken, bu oran 2010 yýlýndaki
ankette %81'e yükselmiþtir.
25

GAIN: Global denetim bilgi aðý  Global Audit Information Network
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Ýç denetim, denetim komitesine doðrudan raporlama yapmasýnýn yaný sýra idari olarak icra
ile de çalýþmak durumundadýr. 2008 yýlýnda Kurumsal Sekreterya ve Yönetiþim Profesyonelleri
Topluluðu26 tarafýndan yapýlan kýyaslama anketinde iç denetim birimlerinin idari olarak %67
oranýnda CFO ve %19 oranýnda CEO'ya raporlama yaptýðý görülmektedir.
KYE 15 arasýnda yapýlan çalýþmada iç denetim birimlerinin raporlama yaptýðý birimler aþaðýdaki
tabloda sunulmuþtur.

Tablo 2.5. Ýç Denetim Kime Raporlama Yapýyor? (KYE 15)
(%)
Genel Müdür

%59

Yönetim Kurulu

%8

Denetim Komitesi

%25

Mali Ýþlerden Sorumlu Genel Müdür Yardýmcýsý

%8

GAIN anketinde denetim komitesi seviyesine raporlama oraný 2010 yýlýnda %81 iken, KYE
15'te bu oranýn yönetim kurulu ile birlikte toplandýðýnda %33 olduðu görülmektedir. Mevcut
raporlama düzeni dikkate alýndýðýnda, ülkemizde iç denetim sürecinin daha çok icra fonksiyonu
olan yöneticilere raporlama yaptýðý belirlenmiþtir. Bu durum iç denetimin baðýmsýzlýðý açýsýndan
sakýncalýdýr.

2.3.3. Ýç Denetim Yöneticisi (ÝDY)
ÝDY denetimin etkinliðini saðlayan ve yaklaþýmýný kurum içinde yayan kiþi olduðu için bu
kiþinin özgeçmiþi, deneyimi, yönetim tarzý hem diðer yöneticilerin sürece olan inançlarý hem
de kendisini yönetim ekibinin bir parçasý olarak görmeleri açýsýndan önem taþýr.
Denetim komiteleri mutlaka ÝDYnin seçilmesi ve adaylarýn yetkinliklerinin sýnanmasý konularýnda
görev almalýdýr. Adayýn ücret ve yan haklarýnýn yeterli düzeyde olduðundan emin olmasý ve
gerekli düzenlemeler için yönetimden talepte bulunmasý gerekir. PwC tarafýndan 2011 yýlýnda
yapýlan anket27 denetim komitesi baþkanýnýn %77 oranýnda ÝDYnin seçim sürecinde görev
aldýðýný göstermektedir.
KYE 15 þirketlerinde ÝDY özlük haklarý bakýmýndan CEO'ya baðlý olmakla birlikte, iþe alým
ve performans deðerlendirmesinde denetim komitesinin de görüþ ve deðerlendirmelerinin alýndýðý
görülmektedir.
Denetim komiteleri, ÝDY ile her denetim komitesi toplantýsýnda birebir özel görüþmeler
yapmalýdýr. Toplantý gündeminin bir parçasý haline gelmesi gereken bu özel görüþmelere denetim
komiteleri tarafýndan yeterli zaman ayrýlmalýdýr. Bazý komiteler, bu görüþmeleri toplantý sonuna
saklarken, bazýlarý toplantýnýn baþýnda yaparak yönetimin ve diðer taraflarýn aktarýmlarýný bu
26

Society of Corporate Secretaries and Governance ,2008, Benchmarking Survey Report, Professionals
http://www.governanceprofessionals.org/Mall/StoreHome.asp?MODE=VIEW&STID=17&LID=0&PRODID=961&SnID
=779326500
27
2011 Ýç Denetim Meslek Durum Anketi Sektör Raporu Kamu, PwC

59

bilgilendirmeye göre deðerlendirmeyi tercih eder. Bu özel görüþmelerin iç denetim sürecinin
baðýmsýzlýðý açýsýndan doðrudan etkisi bulunmaktadýr.
Denetim komitesi ile ÝDY arasýnda ideal bir iliþki için: Denetim komitesi ile ÝDY açýk ve
düzenli iletiþim halinde olmalý, ÝDY, komite baþkanýyla yüz yüze görüþmeler yaparak denetim
sonuçlarýný paylaþmalý, komite toplantýlarýný koordine etme, toplantý gündemini belirleme ve
baþkana destek verme konusunda temel bir kaynak olmalý, kilit risk alanlarý ve þirketin eksik /
zayýf yanlarýnýn durumu hakkýnda komiteyi sürekli bilgilendirmeye çaba göstermeli, þirket içinde
olup bitenler hakkýnda yönetimin göremediði farklý bir tabloyu aktarma konusunda komitenin
gözü kulaðý olmalý, komite üst düzeyde þirket için sorun yaratabilecek alanlarla ilgili olarak
ÝDY'den bilgi geleceðine güvenebilmeli ve ÝDY ile komite, baþka operasyonel riskler olmak
üzere, kilit riskler hakkýnda samimi görüþmeler yapmalý ve bu görüþmeler tarihi daha önceden
belirlenmiþ, resmi toplantýlar ve süregelen etkileþim yoluyla kolaylaþtýrýlmalýdýr.

2.3.4. Ýç Denetimin Performansý
Denetim komiteleri, ancak etkin bir iç denetim faaliyeti varsa, iç denetim sürecine ve bulgularýna
güvenebilir. Bu nedenle iç denetim faaliyetinin etkinliði sürekli deðerlendirmelidir.
Denetim komitesi öncelikle, iç denetim
faaliyetinin kalite güvence ve deðerlendirme
programý konusunda bilgi istemeli,
performanslarýnýn nasýl deðerlendirildiðini
öðrenmelidir. Geliþmiþ iç denetim
uygulamalarýnda, iç denetim birimlerinin kalite
güvence ve süreç iyileþtirme programlarý ile
hem uluslararasý iç denetim standartlarýna hem
de departmanýn belirlemiþ olduðu standartlara
uyumu sürekli takip ettikleri ve bu standartlarý
geliþtirmeye çalýþtýklarý görülmektedir. Birçok
iç denetim biriminin ayrýca dýþarýdan baðýmsýz
bir denetim firmasýndan da uluslararasý iç
denetim standartlarýna uyumla ilgili kalite
güvence deðerlemesi (denetimi) yaptýrdýðý
görülmektedir28.

Denetim komitesi, iç denetim biriminin
performansýný deðerlendirirken nelere
dikkate etmeli?
 Ýç denetim doðru baþlýklara odaklanýyor
mu?
 Yönetim, önemli konularda iç denetime
dönüyor mu?
 Ýç denetim teknolojinin imkanlarýndan
etkin bir biçimde faydalanýyor mu?
 Ýç denetimin yönetim için hazýrladýðý
raporlar zamanýnda çýkarýlabiliyor mu?
 Ýç denetime yeterli ve gerekli kaynaklar
ayrýlmýþ mý? Ýç denetim bu kaynaklarý etkin
bir biçimde deðerlendiriyor mu?

Denetim komitesi iç ve dýþ deðerlendirmelerin, gözden geçirmelerin kapsam ve sonuçlarýný
anlamalý ve yorumlamalýdýr. Ýç denetim sürecinin önemli geliþim alanlarýnýn nasýl tespit edildiði
ve bunlara iliþkin olarak nasýl hareket edeceði konusunun da denetim komiteleri tarafýndan
deðerlendiriliyor olmasý gerekmektedir.
Denetim komiteleri baðýmsýz denetçileri de iç denetimin deðerlendirmesi adýna kaynak olarak
kullanabilir. Birbirleri ile yakýn iletiþim içinde olan bu iki grup denetçi birbirlerinin

28

"Uluslararasý iç denetim standartlarýna uygun" bir iç denetim sürecinin uygulandýðýnýn ifade edilebilmesi için
UMUÇ, 5 yýlda bir baðýmsýz bir kalite gözden geçirmesini "kalite güvence deðerlemesini" gerekli kýlmaktadýr.
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performanslarýný da etkin biçimde deðerlendirebilir. Örneðin, baðýmsýz denetim ekibi iç denetim
tarafýndan saðlanabilecek kontrol testlerine iliþkin iç denetimden bilgi almayý reddediyorsa,
denetim komitesi bunun nedenlerini sorgulamalýdýr.
Denetim komitesinin CFO ve yönetim ekibinden alacaðý bilgiler de hem iç denetime iliþkin
algýnýn deðerlendirilmesi, hem yönetim ile iç denetimin iletiþiminin deðerlendirilmesi, hem de
iç denetim biriminin yarattýðý katma deðerin belirlenmesi açýsýndan denetim komiteleri için
deðerlidir.
Tüm bu çalýþmalar sonucunda, denetim komitesinin iç denetim biriminin performansý
konusunda tarafsýz bir deðerlendirmesi olacaktýr.

2.4. Baðýmsýz Denetçiler Ýle Ýliþkiler
Denetim komiteleri, finansal raporlama sürecinin en önemli parçalarýndan biri olan baðýmsýz
denetim faaliyetinin kontrol edilmesinde etkin görev alýr. ABD'deki mevzuatta baðýmsýz denetim
raporlamasýnýn doðrudan denetim komitesine yapýlmasý zorunlu kýlýnmýþtýr. Bu þekilde ihtilaflý
konularýn doðrudan yönetim yerine denetim komitelerine aktarýlmasý saðlanmýþtýr.
Ülkemizde SPK'nýn Seri X, No. 22 Tebliði'nin 2. kýsým, 25. maddesinde denetimden sorumlu
komitelerin görev ve amaçlarý tanýmlanmýþtýr. Teblið'de denetimden sorumlu komitenin; ortaklýðýn
muhasebe sistemi, finansal bilgilerin kamuya açýklanmasý, baðýmsýz denetimi, ortaklýðýn iç
kontrol sisteminin iþleyiþi ve etkinliðinin gözetimini yapacaðý belirtilmiþ, baðýmsýz denetim
kuruluþunun seçimi, baðýmsýz denetim sözleþmelerinin hazýrlanarak baðýmsýz denetim sürecinin
baþlatýlmasý ve baðýmsýz denetim kuruluþunun her aþamadaki çalýþmalarýnýn denetimden sorumlu
komitenin gözetiminde gerçekleþeceði belirtilmiþtir.

2.4.1. Baðýmsýz Denetçinin Seçimi, Deðiþtirilmesi ve Deðerlendirilmesi
Denetim komitesinin en önemli sorumluluklarýndan biri de baðýmsýz denetim firmasýnýn
seçimidir.
Uluslararasý uygulamalarda baðýmsýz denetim kuruluþlarý denetim yýlýnýn baþýnda denetim
komitesi ile biraraya gelerek performans kriterlerini belirlemekte ve kendilerinden beklenenleri
tespit etmektedir. Baðýmsýz denetim faaliyetlerinin tamamlanmasýndan sonra, faaliyetler ile þirket
yönetimi ve denetim komitesinin geri bildirimleri denetim ekibinde yer almayan baðýmsýz denetim
firma ortaklarý ve üst yönetimi tarafýndan toplanmakta ve deðerlendirilmektedir. Bu kapsamda
denetim komitelerinin baðýmsýz denetimden beklentilerini belirlemesi, paylaþmasý ve denetim
faaliyetlerinin sonrasýnda geri bildirimde bulunmasý yararlý olacaktýr.
Denetim komitesinin baðýmsýz denetim hakkýnda kendi fikirlerini oluþturmasýnýn yaný sýra
þirket ortaklarýnýn deðerlendirmelerini de dikkate almasýnda yarar vardýr. Uluslararasý uygulamalarda
bazý þirketlerde baðýmsýz denetim seçimini doðrudan denetim komiteleri yaparken bazýlarýnda
ana hissedarlarýn seçim konusunda oylama yaptýðý bilinmektedir.
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KYE 15 þirketlerinde yapýlan örnekleme çalýþmasýnda SPK düzenlemelerine uygun olarak
denetim komitelerinin baðýmsýz denetçi seçimi için öneride bulunduklarý tespit edilmiþtir.
Þirketin faaliyetlerinin hýzlý büyümesi, yeni coðrafyalara yatýrým yapmasý ve teknik bilgi
gerektiren iþlemlerde faaliyetlere baþlamasý durumunda denetim komiteleri baðýmsýz denetim
firmalarýnýn deðiþimini talep edebilir. Bazý durumlarda ise bu deðiþimin sebebi baðýmsýz denetim
firmasýnýn kötü performansý olmaktadýr.
Denetim firmasý deðiþtirilirken deðiþimin þirkete getirebileceði ek maliyetin farkýnda olunmalýdýr.
Yeni atanan bir baðýmsýz denetim firmasý denetleyeceði þirket ile ilgili bilgi birikimi edinmek,
iç kontrol sistemlerini öðrenmek, personeli ve görevlerini tanýmak için ilave zamanada ihtiyaç
duyacaktýr.
Baðýmsýz denetim firmasýnýn deðiþtirilmesi teklifi þirket yönetiminden geliyorsa bu konuda
denetim komiteleri yeterli nedenin olduðuna kanaat getirmelidir. ABD'de borsaya kote bir firmada
baðýmsýz denetçi deðiþimi yapýldýðýnda, ABD borsasýna deðiþimin gerekçeleri ile ilgili bilgilendirme
yapmasý gerekmektedir. Baðýmsýz denetim firmasý da bu gerekçeler konusunda kendi görüþlerini
iletmektedir.
Baðýmsýz denetim firmasý görevini býrakmak istediðinde denetimden sorumlu komite yeterli
incelemeyi yapmalý, nedenler üzerinde durmalýdýr.
Baðýmsýz denetimin rotasyonu ile ilgili dünyada sermaye piyasasý otoriteleri tarafýndan farklý
uygulamalar gündeme getirilmektedir. Baðýmsýz denetçinin baðýmsýzlýðýný pekiþtirmek için
uygulamada Ýtalya ve Brezilya gibi ülkeler rotasyonu zorunlu kýlmaktadýr.
Ülkemizde de SPK mevzuatýna göre baðýmsýz denetim kuruluþlarý bir firmada seçimi en fazla
yedi yýl görev yapabilmektedir.
Kurallarýn ötesinde denetim komiteleri baðýmsýz denetim firmalarý ile iliþkilerin baðýmsýzlýðý
etkileyecek boyutta olup olmadýðýný sürekli gözetlemelidir.

2.4.2. Baðýmsýzlýk ve Tarafsýzlýk
Þirket yönetiminin baðýmsýz denetim sürecine karýþmamasý ile saðlanan baðýmsýzlýk, denetçilere
iþlerini daha doðru ve tarafsýz yapma imkanýný tanýyacaktýr.
Denetim komiteleri baðýmsýz denetimin baðýmsýzlýðýndan doðrudan sorumlu tutulmaktadýr.
Uluslararasý uygulamalarda sermaye piyasasý düzenleyicileri, denetim komitelerinden baðýmsýz
denetimin baðýmsýzlýðýný deðerlendirmelerini ve dokümante etmelerini istemektedir.
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2.4.3. Baðýmsýz Denetim Kapsamý
Denetimde önemlilik seviyesinin ve denetim
kapsamýnýn belirlenmesi baðýmsýz denetimin
sorumluluðundadýr. Denetim komitesi baðýmsýz
denetim tarafýndan önerilen denetim kapsamýný
deðerlendirmeli, gerek gördüðü durumlarda ilave
denetim çalýþmasý talep etmelidir. Denetim komitesi
ayrýca denetim planlarýnýn geçmiþ yýllardan
farklarýný incelemeli, önemli deðiþiklikleri
sorgulamalýdýr.
KYE 15 arasýnda yer alan dokuz þirket baðýmsýz
denetim planýnýn denetim komitesi ile paylaþýldýðýný
belirtirken beþ þirket, planlarýn daha ziyade mali
iþler ile paylaþýldýðýný, denetim komitesinin
baðýmsýz denetimin planýna karýþmadýðýný
bildirmiþtir.

Denetim komitesi üyesi baðýmsýz
denetim kapsamýný deðerlendirirken
hangi sorularý sormalýdýr?
 Önemlilik seviyesi nasýl hesaplanmýþtýr?
 Ýliþkili taraf iþlemleri nasýl tespit edilmekte
ve incelenmektedir?
 Denetim planýnda dikkate alýnan riskler
nelerdir?
 Ýç denetim ile koordinasyon nasýl
yapýlacaktýr?
 Hangi iþtirakler denetim kapsamýndadýr?
vb.

2.4.4. Baðýmsýz Denetim Ücretlerinin Belirlenmesi
Denetim komitesi baðýmsýz denetim firmasýnýn belirlediði ücretin bazý ile ilgili gerekli incelemeyi
yapmalý ve ücretlendirmenin bazýný oluþturan bütçe saatlerinin denetim kapsamý için yeterli olup
olmayacaðýný deðerlendirmelidir.
Denetim komitesinin sorumluluðu en düþük ücreti belirlemek deðildir. Denetim komitesi
ücretlerin makul olup olmadýðýný karþýlaþtýrma yaparak sorgulamalýdýr. Birçok ülkede denetim
ücretleri herkesin görebileceði þekilde paylaþýlmaktadýr. Ülkemizde böyle bir durum geçerli
olmadýðýndan denetim komitesi bu karþýlaþtýrmayý varsa grup þirketleri arasýnda veya önceki
yýllarda alýnan tekliflerle karþýlaþtýrarak yapabilecektir.

2.4.5. Denetim Sonuçlarýnýn Paylaþýlmasý
Denetim komiteleri yýl boyunca baðýmsýz denetim ile denetim sonuçlarýný tartýþmalý ve tespitler
ile ilgili geliþmeleri irdelemelidir. Birçok ülkede denetim komiteleri ile baðýmsýz denetçiler
arasýnda denetim sonuçlarýnýn paylaþýlmasý belirli formatlara baðlanmýþtýr. Bu formatlar bazen
yazýlý bazen de sözlü iletiþim þeklinde olabilmektedir.
Karýþýk iþlemler ile ilgili tespitler konusunda denetim komitelerinin bu konuda uzman olan
baðýmsýz denetim firmalarýnýn yetkilileri ile doðrudan temasa geçmeleri yararlý olacaktýr.
KYE 15 arasýnda yer alan üç þirkette baðýmsýz denetim bulgularý doðrudan denetim komitesi
ile paylaþýlmazken, diðer þirketlerde özellikle önemli bulgularýn doðrudan denetim komitesi ile
paylaþýldýðý tespit edilmiþtir.
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2.4.6. Yönetim Teyit Mektuplarý
Baðýmsýz denetim firmalarý denetim sonrasýnda þirket yönetiminden kendilerine denetim ile
ilgili her türlü bilgi ve belgenin temin edildiðine dair þirket yönetimlerinden "Yönetim Teyit
Mektubu" talep etmektedir.
Denetim komiteleri söz konusu teyit mektuplarýný incelemelidir. Teyit mektuplarý genel ifadeler
ile birlikte þirkete dair özel ifadeler de içerebilmektedir. Bu noktada belirtilen hususlarýn kontrol
edilmesi yararlý olacaktýr.

2.4.7. Özel Görüþmeler
Denetim komitelerinin baðýmsýz denetçilerle
baðlý olmaksýzýn teamüller gereði yapýlmaktadýr.
KYE 15 þirketleri ile yapýlan görüþmelerde
denetim komitesi üyeleri düzenli özel görüþme
yapmadýklarýný ancak ihtiyaç duyulmasý halinde
yapýldýðýný ifade etmiþlerdir.

özel görüþmeler yapmasý genelde bir kurala

2.4.8. Baðýmsýz Denetim ile
Mutabýk Kalýnmayan Durumlar

alýnmamýþ finansal rapor ve göstergeleri

Denetim komitesi þirket yönetimi ile baðýmsýz
denetçiler arasýndaki uyuþmazlýklarý çok iyi
irdelemelidir. ABD'deki uygulamalarda
anlaþmazlýk durumlarýnda denetim komitelerinin
süreçte doðrudan görev almasý ve bu durumun
çözüme kavuþturulmasý için gerekli çabayý
göstermesi beklenmektedir.

 Yýl sonu kapanýþýna birkaç hafta kala,

2.4.9. Denetim Dýþý Alýnan
Hizmetler

kararlar nelerdir? Bu kararlarý alýrken nasýl

Baðýmsýz denetim sürecinde denetim
komitesinin yönetime sorabileceði
sorular:
 Raporlama döneminde kayýtlara
etkileyebilecek önemli bir iþlem gerçekleþti
mi?
yýl baþýndan bu yana gerçekleþmeyen
herhangi bir iþlem kaydedildi mi?
 Herhangi bir istisnaya yer verilen bir
temsil mektubu, þirket yöneticileri tarafýndan
imzalandý mý?
 Dönem boyunca yönetimin verdiði kritik
bir süreç izlenmiþtir?
 Mali iþler birimi dýþýndaki iþ

Denetim dýþý danýþmanlýk hizmeti alýnmasý
durumunda denetim komitesi bilgilendirilmeli
ve görüþ alýnmalýdýr.

birimlerinden mali tablolar veya faaliyet
raporlarý için ne gibi bilgiler alýnmaktadýr?
 Tekrarlayan sorun veya tartýþmalý
durumlar nelerdir?

Bu durumun mevzuata uygun olup olmadýðý
konusunda denetim komiteleri gerekli
incelemeyi yapmalý ve þirket yönetimi ile konuyu
tartýþmalýdýr.

 Mali iþler ekiplerinin zamanýný en fazla
alan konular nelerdir?
 Finansal raporlamayý etkileyen baský
unsurlarý nelerdir?
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2.4.10. Konsolide Mali Tablolarýn Oluþturulmasýnda Birden Fazla
Baðýmsýz Denetçiden Hizmet Alýnmasý
Konsolidasyona tabi þirketlerde bazen tüm grup þirketlerinin denetimi için birden fazla
baðýmsýz denetim firmasý ile çalýþýlabilmektedir. Denetim komitesi böyle bir durumun varlýðý
konusunda þirket yönetimi tarafýndan bilgilendirilmelidir. Denetim komitesi bu seçimin neden
yapýldýðýný sorgulamalýdýr.
Konsolidasyon iþini üstelenen baðýmsýz denetim firmasý yetkilileri ile bir araya gelinmeli ve
diðer baðýmsýz denetim firmalarýnýn þirketin mali tablolarýnýn oluþturulmasýnda yeterli olup
olmadýðý tartýþýlmalýdýr.

2.5. Yönetim ile Ýliþkiler
2.5.1. Ýletiþim
Yönetim, kurumla ilgili derinlemesine bilgisi ve kurumun karþý karþýya olduðu önemli risklere
iliþkin deðerlendirmeleri olduðu için denetim komiteleri adýna deðerli bir kaynaktýr. Yönetim,
ayrýca denetim komitesinin görevini yerine getirmesi için gerekli imkanlarý ve eðitimleri de
saðlamaktadýr. Komiteler de yönetimlere finansal raporlar ve önemli kararlarla ilgili baðýmsýz
perspektifler sunmakta ve zorluklara karþý nasýl tedbirler alabileceðine yönelik destek olmaktadýr.
Komiteler her ne kadar yönetimlerle yapýcý ve karþýlýklý güven içinde bir iletiþim saðlasa da
profesyonel þüpheciliðini kaybetmemeli, hile-suistimal gibi veya þirket yönetiminin verdiði önemli
finansal kararlar gibi rahatsýz edici konularda da sorular sorabilmelidir. Yönetim de komiteden
gelecek bu tip sorulara karþý açýk olmalýdýr. Yönetimin bu tip sorulara çok açýk yanýt vermemesi
veya fazlasýyla savunmacý tavýrlarý, denetim komitesi için "kýrmýzý bayrak29" sayýlmalýdýr.
Yönetimin sorumluluðunun bittiði ve denetim komitesinin sorumluluðunun baþladýðý noktalarda
yönetim ve denetim komitesi arasýnda çatýþma yaþanabilir. Yönetim, önemli bir kararý verdikten
sonra komiteye bilgi vermenin yeterli olacaðýný düþünürken komite, yönetimin bu kararý vermeden
önce kendisine danýþmasý gerektiðini düþünebilir. Çatýþma ne konuda olursa olsun bu tip durumlar
memnuniyetsizliðe hatta iliþkinin kopmasýna neden olabilir.
Dolayýsýyla, yönetimin önemli kararlar öncesinde komite baþkanýna bilgi vermesi daha uygun
olacaktýr. Hangi kararlarýn önemli karar olabileceði konusunda yönetim ve komite arasýnda
uzlaþma saðlanmasý gerekir.

29

Kýrmýzý bayrak, hile-suistimal göstergeleri ile karþýlaþýldýðý durumlar için kullanýlan bir terimdir.
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2.5.2. Yönetimin Temel Yetkinlikleri
Finansal raporlama sürecinin karmaþýklýðý düþünüldüðünde, komitenin finansal tablolarýn
gözden geçirilmesi görevini eksiksiz olarak yerine getirebilmesi, mali iþler yönetiminin yetkinliðine
baðlýdýr. Bu nedenle komite, mali iþler yönetiminin teknik bilgisi, yeterliliði ve sahip olduðu
kaynaklarý bilmelidir.
Denetim komitesi, CFO ile mali iþler ekibinin gerekli niteliklere sahip olup olmadýklarý
(sertifikasyon) ve ekibin mali konulardaki güncel geliþmelere iliþkin bilgilendirilip bilgilendirilmediði
konularýný görüþmelidir. Özellikle çok uluslu firmalarda, CFO daha çok mercek altýnda olmalýdýr.
Komite ayný zamanda, yönetimin mali iþler sürecine saðladýðý kaynaðý da deðerlendirmelidir.
Komite ikinci olarak, finans yönetiminin denetim komitesi toplantýlarýnda görüþülen konulara
iliþkin yaklaþýmlarýnda deðerlendirmelidir. Komite toplantýlarýnda sorulan sorulara açýk cevaplar
verebilmesi, cevabýna ulaþmak için daha detaylý çalýþma gerektiren konularla ilgili zaman isteyerek
gerekli incelemeyi yapmaya istekli olmasý ve baðýmsýz denetçilerle yapýcý bir anlayýþ içinde
çalýþma durumu dikkate alýnmalýdýr.
Üçüncü olarak mali iþler yönetiminin iç ve dýþ denetimin bulgu ve önerilerini ne ölçüde
anladýðý ve bu konularda düzeltici ve önleyici faaliyetleri gerçekleþtirmeye ne kadar istekli olduðu
deðerlendirilmelidir. Yönetimin tutumunun diðer kademe yönetici ve çalýþanlarýn tavýrlarý üzerinde
býraktýðý etkiyi dikkate almak gerekir. Ýç ve dýþ denetimle bu konu ve mali iþler yönetiminin
tutumu özel toplantýlarda görüþülebilir.
CFO pozisyonunun doldurulmasý konusunda da denetim komitesinin üzerine görev düþmektedir.
Özellikle CFO emekli oluyorsa veya kurum içinde farklý bir yerde görevlendiriliyorsa, denetim
komitesi CEO ile görüþmelidir. Uluslararasý uygulamalar dikkate alýndýðýnda, CFO adaylarý ile
komitenin veya komite baþkanýnýn görüþmesi sýradýþý bir uygulama deðildir. Bu uygulama,
seçilecek olan CFO'nun raporlama düzeni ve komitenin beklentilerinden haberdar olmasý
açýsýndan önemli olduðu kadar, adayýn finansal özgeçmiþi ile birlikte etik ve davranýþ kurallarý
açýsýndan da deðerlendirilmesini saðlayacaktýr.

2.5.3. Yönetim ile Toplantý Düzeni
Resmi ve gayriresmi toplantý þekli güçlü bir iliþki için gereklidir. Resmi toplantý düzeninde
yönetim, toplantý gündemine göre gerekli sunumlarý yapmakla görevlendirildiði kadar, gelen
sorulara da tatmin edici cevaplar vermeli, bunun için detay çalýþma yapmak gerekiyorsa,
komiteden süre isteyerek cevaplarý araþtýrmalýdýr.
Denetim komitesi toplantýlarýnda yönetim ekibinin, mali iþlerden sorumlu olan yöneticisi
olmadan sorularý tam olarak cevaplayabilmesi mümkün olmayacaktýr. CFO, mali iþler müdürü,
mali kontrol yöneticisi30 ve diðer kýdemli mali iþler çalýþanlarýnýn yaný sýra, vergiden sorumlu
30

Uluslararasý literatüde "financial controller" olarak tanýmlanan çalýþan, "mali kontrol yöneticisi" olarak Türkçe'ye
çevrilmiþtir.
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direktör, finansman ve fon yönetiminden sorumlu
yönetici ile CTO toplantýya davet edilebilir.
Herhangi bir iþ birimine özel çalýþma yapýlacaksa,
o iþ biriminin yönetim ekibi de toplantýda
bulunmalýdýr.
Toplantýnýn etkinliðinin artýrýlmasý için davet
listesi uzayabileceði gibi, çok fazla kiþinin davet
edilmesinin de toplantýda yer alan "taraftar" sayýsýný
artýracaðý için tartýþma ortamýnýn baþlamasý,
görüþülen konularýn çözümsüz kalmasý ve toplantý
süresinin uzamasý gibi riskler doðuracaðý
deðerlendirilmelidir. Ayrýca gizlilik prensibi dikkate
alýnarak, davetliler toplantýya sýra ile çaðýrýlabilir.

Denetim komitesi toplantýlarýna
yönetim ekibinden kimler katýlmalýdýr?
Yönetim ekibinin, mali iþlerden sorumlu
olan yöneticisi olmadan sorularý tam olarak
cevaplamasý mümkün olmayacaktýr. CFO,
mali iþler müdürü, mali kontrol yöneticisi
ve diðer kýdemli mali iþler çalýþanlarý davet
edilebilir. Ayrýca vergiden sorumlu direktör,
finansman ve fon yönetiminden sorumlu
yönetici ile CTO davet edilebilir. Herhangi
bir iþ birimine özel çalýþma yapýlacaksa, o
iþ biriminin yönetim ekibi de toplantýda
bulunmalýdýr.

CEO'nun toplantýlara davet edilmesinin komite için faydalý olacaðý düþünülse de bazý
uygulamalarda komite baþkanlarý, diðer yöneticileri etkileyebileceði için ve diðer yöneticiler
CEO ile birlikteyken bazý bilgileri vermekten kaçýnabilecekleri için CEO'lar davet edilmeyebilir.
Bu tip toplantýlarda CFO'nun veya diðer yöneticilerin huzursuz olduklarý veya konuþmaktan
çekindikleri düþünüldüðü taktirde denetim komitelerinin bu yöneticileri özel toplantýlara davet
etmeleri uygun olacaktýr.
Komiteler, CFO ile özel ve gizli görüþmeler yapabilir ve yapmasý tavsiye edilmektedir. Bu
görüþmeler önemli konularýn derinlemesine tartýþýlmasý için imkan yaratabileceði gibi baðýmsýz
denetim ve iç denetim yöneticisinin performansý ile ilgili görüþme fýrsatý da verecektir.

2.6. Ýþ Etiði ve Davranýþ Kurallarý - Ýhlal ve Ýncelemeler
2.6.1. Kurum Kültürü ve Uyum
Denetim komitelerinin büyük kýsmý, kurumun tepe yönetiminin tutumunun ve kurum
kültürünün, etkin bir iç kontrol sisteminin kurulmasýnda ve uyum risklerinin yönetilmesinde
kritik öneme sahip olduðunu düþünmektedir.
Tepe yönetimin tutumu, çalýþanlarýn iþlerini doðru biçimde yaptýklarýný bilmelerini ve yaptýklarý
iþlerden sorumlu olmalarýný destekleyen bir kültür yaratmalýdýr. Eðer çalýþanlar üst yönetimdeki
çalýþanlarýn uygun olmayan veya etik olmayan bir davranýþýna tanýk olurlarsa, kendileri de ayný
iþi ayný biçimde yaptýklarý zaman bir mazeretleri olacaktýr. Hata veya suistimallerini
mantýksallaþtýracaklardýr. Ancak orta kademe yönetimin tavrý, her zaman üst yönetimin tutumundan
daha etkilidir. Bu nedenle "orta kademe yönetimin tavrý" önem taþýmaktadýr.
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Denetim komiteleri üst yönetimin ve orta kademe yönetimin tavýr ve tutumunu bilmeli, tavrýn
"iyileþtirilmesi" konusunda yönlendirici olmalýdýr. Denetim komitelerinin kurum kültürü ve üst
yönetimin tutumunu bilmesinin en iyi yöntem, üst yönetimle dönemsel olarak toplantý düzenlemek
ve çalýþan baðlýlýk anketlerindeki yorumlarý incelemektir. Denetim komiteleri ayrýca 360 derece
performans deðerlendirmelerinde yöneticilerle ilgili yorumlarý inceleyerek de deðerlendirmeler
yapabilir. Bu incelemeler ayný zamanda çalýþanlarýn üstlerinden finansal raporlama veya ilgili
diðer konularda baský görüp görmediklerini de göstermektedir.
Denetim komiteleri üst yönetimin tutumu ve etik kurallarýn etkinliðini anlayabilmek için etik
bilgilendirme hatlarýna gelen ihbarlarý inceleyebilir, iç ve dýþ denetçilerden bilgi alabilir. Bu
toplantýlar özel toplantýlar olarak düzenlenmeli ve her bir taraf ile ayrý ayrý görüþülmelidir.
Dünyada þirketlerin büyük bölümü
karmaþýklaþan iþ koþullarýnda, uyum ve etik
programlarý geliþtirmiþlerdir. ABD'de "Federal
Ceza Hükümleri Rehberi 31 " uyum ve etik
programlarda gerekli olan en temel unsurlarý
yayýmlamýþtýr. ABD'deki tüm firmalar bu
programa uygun davranmak zorundadýr. Söz
konusu program 2010 yýlýnda revize edilmiþ ve
aþaðýda sýralanan maddelerin gerekliliði üzerinde
durulmuþtur:

Denetim komitesi üyesi uyum
programlarýný gözetirken neler
yapmalý?
 Uyum programýný anlamalýdýr. Tasarýmý,
yüksek riskli alanlarý, programý yürütecek
kilit personeli ve onlarýn özgeçmiþlerini,
raporlama düzenini, karþýlaþýlacak
muhtemel zorluklarý bilmelidir.
 Programýn

hakkýnda

görüþmelerde bulunmalýdýr.

 Önemli icra yetkisi verilecek pozisyonlara
terfi veya iþe alýmlarda, bu kiþilerin yasa dýþý
faaliyetlere veya suistimal olaylarýna
karýþmadýklarý konusunda emin olmak için
makul çaba göstermek.
 Suç unsuru içeren davranýþlarýn tespit edilmesi
ve engellenmesi konusunda standart ve
prosedürler yayýmlamak.
 Program ile ilgili eðitimler düzenlemek.
 Programýn etkin biçimde kullanýldýðýný takip
etmek, programýn etkinliðini periyodik olarak
deðerlendirmek, etik bilgilendirme hattý kurmak,
kullanýlmasý konusunda yönlendirici olmak.
 Suç unsuru olan vakalarda veya suistimal
vakalarýnda gerekli yasal iþlemleri yerine
getirmek.
 Yönetim kurulunun program ile ilgili bilgili
olmasýný saðlamak.
31

etkinliði

 Etik kural ve politikalarý dönemsel olarak
gözden geçirmeli, çalýþanlara hangi yollarla
duyurulduðu konusunu sorgulamalýdýr.
Ülkeden ülkeye deðiþebilecek standartlarla
ilgili tespitleri incelemelidir.
 Uyum sorumlusu ile bir araya gelmeli,
baðýmsýzlýðýný etkileyebilecek unsurlar ve
kaynaklar ile ilgili bilgi almalýdýr.
 Açýða çýkan vakalarýn doðasýný
öðrenmeli, yönetimce gerçekleþtirilecek
inceleme, araþtýrma, soruþturma ve disiplin
cezalarýný takip etmelidir.
 Yönetimin mevcut programýn iþlemesini
saðlamak için çaba gösterdiði konusunda
tatmin olmalýdýr.
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 Programýn uygulanmasýndan doðrudan olarak sorumlu olan kiþinin yönetim kuruluna direkt
olarak eriþiminin olmasýný saðlamak.
Birçok ülkede yasalar tarafýndan benzer bir programýn uygulama zorunluluðu bulunmasa da
þirketler benzer programlar hazýrlayarak uygulamaktadýr. Büyük þirketlerde "uyum sorumlusu"
(compliance officer) pozisyonu bulunmaktadýr. Bu görevi yapan kiþiler, yasa ve mevzuatlara
uyum ile birlikte etik programlarýn uygulanmasýndan da sorumludur. Sorumlularýn raporlama
yaptýklarý kurul genellikle denetim komiteleridir.
ÝDY ile uyum sorumlusu ayrý kiþiler olduðu durumlarda, iç denetimin rolü, bu programýn
etkinliði konusunda deðerlendirmeler sunmaktýr. Etik kurallara uyulmama risklerini deðerlendirme
ve bu risklere karþý gerekli kontrol mekanizmalarýný önerme görevi de yine iç denetim birimine
aittir.

2.6.2. Etik Kurallar ve Davranýþ Kurallarý
Etik kurallar ve davranýþ kurallarý, tüm çalýþanlarýn, kabul edilebilir iþ uygulamalarý ile ilgili
bilgi sahibi olmasý amacýyla hazýrlanýr. Genellikle þirketlerin web sitelerinde yayýnlanan bu
kurallarýn, ABD'de halka açýk þirketlerde kamu ile paylaþýlmasý zorunlu tutulmuþtur. Avusturalya,
Güney Afrika Cumhuriyeti, Brezilya, Hindistan gibi ülkelerde benzer zorlayýcý kanunlar
bulunmaktadýr.
SPK Kurumsal Yönetim Ýlkeleri'nde etik ve davranýþ kurallarý ile ilgili aþaðýdaki hususlara yer
vermiþtir:
 Þirket tarafýndan oluþturulan etik kurallarýn internet sayfasýnda yayýmlanmasý,
 Menfaat sahiplerinin þirketin mevzuata aykýrý ve etik açýdan uygun olmayan iþlemlerini
kurumsal yönetim komitesine veya denetimden sorumlu komiteye iletebilmesi için
gerekli mekanizmalarýn oluþturulmasý,
 Þirketin sosyal sorumluluklarýna karþý duyarlý olmasý; çevreye, tüketiciye, kamu saðlýðýna
iliþkin düzenlemeler ile etik kurallara uymasý, uluslararasý geçerliliðe sahip insan haklarýna
destek olup saygý göstermesi ve irtikap ve rüþvet de dahil olmak üzere yolsuzluðun
her türlüsüyle mücadele etmesi.
Ýþ etiði kurallarý ve davranýþ kurallarý farklý formatlarda ve detay düzeylerinde hazýrlanabilir.
Ancak iyi bir kurallar kitabýnda aþaðýda sýralanan hususlara mutlaka yer verilmelidir:
 Çalýþanlardan, kurum içinde ve dýþýnda kurumu temsil ederken uygulayacaklarý davranýþlar
hakkýndaki beklentiler
 Çalýþanlarýn uygunsuzluk durumlarýnda (hile - suistimal - etik ihlalleri) þirket yönetimine
raporlama sorumluluklarý
 Yönetim ve yönetim kademesinde olmayan çalýþanlar için sorumluluk standartlarý
 Uygunsuzluk durumlarýnda uyulacak standart bir prosedür. Hangi durumlarda sözlü uyarý,
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yazýlý ihtar, düzeltici faaliyet, yasal soruþturma, iþten çýkarma ve benzeri disiplin cezalarýnýn
verilebileceði
 Yönetim kademesinin veya kýdemli çalýþanlarýn kendi davranýþlarýndan dolayý þahsi olarak
bir suç iþlediklerine dair sorumlu tutulabilecekleri bilgisi
Ýþ etiði ve davranýþ kurallarý tipik olarak, çýkar çatýþmasý, gizlilik, kurum aktiflerini korumak,
dürüstlük, doðruluk, yasa ve mevzuatlara uyum, sorumluluk, kurum içi ve dýþý iliþkiler (çalýþanlar,
müþteriler, tedarikçiler vb.), çevreye ve topluma duyarlýlýk gibi kavramlarý içermektedir. Denetim
komiteleri, þirketlerin iþ etiði ve davranýþ kurallarýný uygulayýp uygulamadýklarý konusunda
deðerlendirmeler yapmalýdýr.
Deneyimli ve birikimli komite üyeleri, farklý coðrafyalardaki faaliyet kurallarýný adapte etmenin
zorluðu konusunda bilinçlidir. Kültürel farklýlýklardan dolayý davranýþ kurallarýný farklý ülkelerde
uygulamak zorlayýcý eylemler gerektirmektedir.

2.6.3. Bilgilendirme (Ýhbar) ve
Þikayet Hatlarý

Ýhbar ve þikayet raporlarýný
incelerken,
 Acil raporlama konusunda bir alt sýnýr
belirlenmesine (eþiðin üzerinde bir tutarda
veya eþiðin üzerinde bir pozisyondaki kiþi
ile ilgili ihbarlar acil raporlanmalýdýr),
 Önemli ihlallerin periyodik olarak
incelenmesine,
 Tüm ihbarlara iliþkin en az yýlda bir
defa detay rapor alýnmasýna,
 Ek bilgi için eriþim imkaný bulunmasýna,
dikkat edilmelidir.

Denetim komitelerinin bilgi kaynaklarýndan
biri de bilgilendirme ve þikayet hatlarýdýr. Benzeri
programlar yýllar boyunca cinsel istismarlarýn,
alýnan / verilen rüþvetlerin bildirilmesi gibi
uygunsuz davranýþlar için þirket çalýþanlarýnýn
baþvurduklarý uygulamalar olmuþtur.
Günümüzde þirket içinden veya þirket dýþýndan,
isim belirterek veya anonim isimlerle gelen tüm
ihbar ve þikayetleri dikkate alacak sistemler
geliþtirilmiþtir.

Uygulamalar ülkeden ülkeye deðiþiklik gösterebilmektedir. ABD'de halka açýk þirketlerde tüm
bilgilendirmelerin denetim komitelerine ulaþmasýný saðlamak, denetim komitelerinin bu
bilgilendirmelere iliþkin eylemleri takip etmeleri ve çözümlemeleri zorunlu kýlýnmýþken, Kanada'da
denetim komiteleri þikayet ve kiþisel ihbarlara iliþkin bilgilendirme hattýnýn kurulmasýndan
sorumlu tutulmuþtur. Bir kýsým AB ülkesinde bilginin gizliliðine iliþkin yasalar nedeniyle anonim
ihbarlarýn özendirilmediði görülürken, örneðin Ýngiltere gibi ülkelerde özendirilmekte, ancak
zorunlu tutulmamaktadýr.
Önemli olan ihbar ve þikayet hatlarýna gelen çaðrýlarýn (e-postalarýn veya mektuplarýn) denetim
komitesine dönemsel olarak raporlanmasýdýr. Bazý komiteler yýlda en az bir raporlama talep
ederken, bazýlarý uyum sorumlusu ile dönemsel toplantýlar düzenleyerek yüz yüze görüþmeyi
tercih edebilir. Denetim komitesi bu iletiþimin nasýl ve ne sýklýkla olmasý gerektiðine karar
vermelidir.
KYE 15 þirketlerinden 10 tanesinde etik ihbar hattýnýn bulunduðu ve bu hatta gelen ihbarlarýn
deðerlendirilerek denetim komitesine bildirildiði belirlenmiþtir.
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2.6.4. Hile - Suistimal ve Ýnceleme
2.6.4.1. Mali tablo hatalarý
Denetim komiteleri zaman zaman zor durumlarda karar vermek zorunda kalabilir. Örneðin,
önceki yýllarda yapýlmýþ ve tutar olarak çok önemli bir finansal raporlama hilesinin tespit edilmesi
veya önemli bir kanunun ihlal edilmesine iliþkin tespitler ile karþýlaþýlabilir. Benzeri durumlarda,
denetim komitelerinin deneyim ve kriz yönetim teknikleri ön plana çýkmaktadýr. Denetim
komitelerinin sorumluluklarýnýn merkezine, mali tablolarýn doðruluðu konusunda gözetim
gelmektedir. Denetim komiteleri, görevde olduklarý dönemde veya önceki dönemde mali
tablolarýn doðru olmasý için gerekli gözetim sürecini yürütür.
Mali tablolarda (kasýtlý olmayan) bir hata tespit edilmiþse, yönetim baðýmsýz denetçilere
danýþarak, tutarýn önem derecesi konusunda deðerlendirme yapar. Önem derecesi düþük olduðu
tespit edilirse, gerekli belgelemeyi tamamlar ve daha fazla bir önlemi alýnmasý gerekmez (Tabi
eðer hatanýn kasýtlý olarak yapýldýðý tespit edilirse, bu durum hileye girer ve denetim komitesi
gerekli inceleme ve soruþturma faaliyetlerine baþlar). Eðer tespit edilen hatanýn mali sonuçlarda
önemli etkisi olduðuna kanaat getirilmiþse, mali tablolar düzeltilir ve kamuya duyurulur. Düzeltilmiþ
her mali tablo hile - suistimal olarak düþünülmemelidir. Raporlama standartlarýnýn karmaþýklýðý,
yeni bir muhasebe politikasýnýn uygulanmasý sýrasýnda hata veya karar vermede zaafiyet bu
duruma neden olabilir.
Ýster bilerek yapýlmýþ bir hile olsun, isterse
kasýt olmadan yapýlmýþ bir hata olsun, bu tip
önemli düzeltmeler kurum itibarýna olumsuz
etki edebilir ve farklý noktalara çekilebilir. Hisse
deðeri düþebilir, hissedarlardan eleþtiri ve sorular
gelebilir, iç kontroller sorgulanabilir, hatanýn
mali kayýtlara olan etkilerinin artmasý, yönetimin
iþe olan konsantrasyonunu azaltabilir ve iç dýþ denetim, müþavirlik maliyetlerini artýrabilir.

Mali tablolarý incelerken,
 Kr ediler, garanti giderleri ve öz
kaynaklara,
 Masraf kayýtlarýna (bordro, satýþ,
pazarlama, genel yönetim giderleri),
 Ticari borçlar, yasal yedekler, tahakkuk
hesaplamalarýna,
 Hasýlatlarýn gerçekleþtiði dönemler,
giderlere iliþkin dönemselliðe,

Bu durumda hatanýn tespit edilmesinden,
düzeltilmiþ sonuçlarýn açýklanmasýna kadar
geçen sürede yatýrýmcýlar için bir belirsizlik
ortamý da oluþabilir. Düzeltilmiþ mali tablolarýn
açýklanmasý kýsa sürede olabileceði gibi,
uluslararasý firmalarda bunun yýllar sürebildiði
görülmüþtür.

 Ticari alacaklar, yatýrýmlar, bankalara,
 Nakit akým tablolarýna,
 Þirket birleþme, satýnalma, satýþ
iþlemlerine,
 Vergi giderlerine,
 Ertelenmiþ giderler - gelirlere
dikkat edilmelidir.
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Mali tablolarda düzeltmelere yol açan hata veya hile - suistimaller, genellikle davalarla
sonuçlanýr. Yatýrýmcýlar, yayýmlanmýþ olan mali tablolara güvendikleri için yanýldýklarýný iddia
eder. Þirketler bu gibi durumlarda önemli tutarlarda tazminat ödemekle yükümlü olabilir. Ýnceleme
sürecinin uzamasý, açýlan dava sayýlarýný ve dolayýsýyla þirkete doðuracaðý finansal yükü
artýrmaktadýr.
Þirketler yapýlan hatalar nedeniyle mahkeme tarafýndan suçlu bulunmasa da hatanýn maliyeti
muhtemel itibar kaybýna neden olarak þirketlere zarar verir. Buna ek olarak, hissedarlar ve
þikayetçi taraflarca tutulan danýþmanlar, dava sürecinde þirket yöneticilerini mercek altýna aldýklarý
için yöneticilerin þahsi itibar kaybý da söz konusu olabilmektedir.
Mali tablo hatalarýnýn mali tablolarýn belirli kýsýmlarýnda aðýrlýklý olarak gerçekleþtiði yapýlan
araþtýrmalarca tespit edilmiþtir. Denetim komiteleri bu riskli konular üzerinde hassasiyetle
çalýþmalýdýr.

2.6.4.2. Hile - suistimal inceleme ve soruþturmalarý
Denetim komiteleri hile - suistimal risk yönetimi sürecini gözeterek hile - suistimali engelleyici
bir mekanizma kurabilir. Her türlü kontrol mekanizmasýna raðmen hile - suistimal olaylarý tespit
edilmeyebilir. Bu durumlarý denetim komitesi ve yönetim dikkatli ve basiretli bir biçimde ele
almalýdýr.
Denetim komiteleri inceleme gerektirecek bir suistimal olduðunu, ihbar - bildirim hatlarýndan,
iç denetimden, iç kontrolden, baðýmsýz denetimden öðrenebilir. Ayrýca, resmi kurumlardan gelen
inceleme talepleri veya bilgilendirmeler de bulunabilir. Kaynak ne olursa olsun, denetim komitesi
baþkaný suistimal þüphesi ile ilgili zamanýnda bilgilendirilmelidir. Proaktif denetim komiteleri
bu duruma hazýrlýklý olduklarý için alýnacak tedbirlerin tanýmlý olduðu görülmektedir. Ýnceleme
ve soruþturmalar için prosedür ve iþ akýþlarý bulunmalýdýr. Öngörülmeyen durumlara iliþkin
alýnmasý gereken aksiyonlar önceden tanýmlanmýþ, riskler tespit edilmiþ ve her bir riskin
gerçekleþtiði anda ne gibi adýmlar atýlmasý gerektiði belirlenmiþ olmalýdýr. Hile - suistimal inceleme
ve soruþturmalarýnýn profesyonelce ele alýnmadýðý ve risk yönetimi süreci belirlenmediði takdirde,
ihbara konu olan eylemin vereceði zararýn üzerinde bir zarar hatalý inceleme ve soruþturma
yöntemleri nedeniyle ortaya çýkabilmektedir.
Denetim komiteleri bilgilendirildikten sonra, inceleme yapýlýp yapýlmamasý konusunda karar
vermelidir. Bu durumda hukuk birimlerine, müþavirlere, baðýmsýz denetçi ve iç denetçilere,
inceleme yapýlýp yapýlmamasý gerektiði danýþýlabilir. Denetim komiteleri inceleme çalýþmalarýna
baþlamaya karar verdiðinde, aþaðýdaki hususlarý göz önünde bulundurmalýdýr:
 Zamanýnda eyleme geçmek: Yasal mercilerin ve baðýmsýz denetimin gerekli muvafakatleri
alýndýktan sonra sürece baþlanmalýdýr. Ýncelemeler uzun sürdüðünde maliyet, itibar,
konsantrasyon riskleri oluþmaktadýr. Ayný zamanda sürenin uzamasý bilgiye ulaþabilmesini
zorlaþtýrabilmektedir.
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 Süreci izleme: Denetim komitesi inceleme ekibi ile belirli aralýklarla görüþmeli, kapsamýn
geniþletilmesi veya daraltýlmasý gibi konularda zamanýnda karar vermelidir. Gerekli olmayan
inceleme süreçlerini baþlatmak veya yetersiz bir inceleme yapmak, þirketin kredibilitesi
ve itibarý açýsýndan olumsuz sonuçlar doðurabilir. Ýnceleme süresini kýsa tutmak için eksik
sonuçlarla incelemenin kapanmasýnýn da gerekli taraflarý tatmin etmeyeceði unutulmamalýdýr.
 Doðru kaynaklarý tespit etmek: "Dýþ kaynaklar mý, þirket içi kaynaklar mý
görevlendirilmelidir? Ýncelemeyi yapan tarafýn baðýmsýzlýðý nasýl saðlanmalýdýr?" sorularýna
cevap verilmelidir. Gerekli birikime sahip olan kaynaklarla çalýþýlmalýdýr ve inceleme yapan
ekip süreç içinde tarafsýzlýðýný kaybetmemelidir
 Ýnceleme ekibinin kime raporlama yapacaðýna karar vermek: Ýnceleme konusunun
önemine ve durumun hassasiyetlerine göre inceleme ekibi þirket yönetimine, denetim
komitesine ya da inceleme için kurulan ayrý bir komisyona raporlama yapabilir.
 Þirket yönetimini göz önünde bulundurmak: Ýnceleme süreçleri yönetimler için dikkat
daðýtýcý ve moral bozucu olabilir. Yönetim ekibinin konsantrasyonunun daðýlmasýna izin
verilmemelidir.
 Doðru danýþmanlarla çalýþmak: Hukuk müþavirlerinin mutlaka sürecin içinde yer almasý
gerekmektedir. Þirket içinde böyle bir kaynak bulunmuyorsa, mutlaka þirket dýþýndan bir
firma ile çalýþýlmalýdýr. Uzmanlýk gerektiren diðer konularda da gerekli destek alýnmalýdýr.
 Yatýrýmcýlarý ve kamu kurumlarýný bilgilendirme konusunun deðerlendirilmesi:
Yasal olarak zorunluluk olduðu durumlarda, yasalarýn öngördüðü taraflara yine yasalarýn
öngördüðü þekillerde bilgilendirme yapýlmalýdýr.
 Belge yönetimi ve arþivleme standartlarýný saðlamak: Þirketin inceleme ve
soruþturma belgeleme prosedürleri bulunmalýdýr. Gizli belgelerin özel dokümantasyon
uygulamalarýna tabi tutulmasý gerekebilir. Ayrýca ilerleyen dönemlerde yasal süreçlerin
baþlamasý ihtimali göz önünde bulundurularak yapýlan çalýþma ve toplanan kanýtlar
saklanmalýdýr.
 Ýletiþim yönetimi: Yatýrýmcýlarýn þüphelerini ve beklentilerini bilmek, onlara inceleme
konusunda ihtiyaç duyulan bilgileri vermek gerekmektedir. Ýç kaynaklarla yapýlacak
denetimin tüm taraflarý tatmin etmeyebileceði düþünülmelidir. Baðýmsýz danýþmanlar sürece
dahil edilmelidir.
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Denetim komitesi toplantýlarýnýn etkili olabilmesi için güçlü bir liderliðin yaný sýra, doðru
gündem maddelerinin belirlenmesi ve görüþme konularý ile ilgili detaylarýn önceden hazýrlanmasý
gerekmektedir.
Toplantý sýklýðýný belirlemek komitenin yýl boyunca gerçekleþtireceði faaliyetleri yönlendirmek
açýsýndan hayati öneme sahip olduðu için denetim komitesi faaliyetlerini bir takvim çerçevesinde
planlamalýdýr. Yapýlan araþtýrmalar, çeyrek dönemlere ait mali raporlarýn incelenmesi için ayrýlan
üç toplantý da dahil olmak üzere denetim komitelerinin çoðunun altý ila sekiz haftada bir
toplandýklarýný ortaya koymaktadýr.
KYE 15 þirketlerinde denetim komitesi toplantýlarý yýlda en az dört kere ve ortalama iki saat
olarak yapýlmaktadýr. Katýlýmcýlar toplantý sýklýðýnýn yeterli olduðu konusunda hemfikirdir. Ayrýca,
katýlýmcýlarýn çoðunluðu ihtiyaç olmasý halinde rutin toplantýlar haricinde özel toplantýlar için
de bir araya gelindiðini ifade etmiþtir.
Takvimde komitenin sorumluluklarý ve planlanan toplantý tarihleri belirtilmelidir. Bununla
beraber, toplantý gündemleri komitenin gerçekleþtirdiði faaliyetleri ve þirketin yaptýðý iþleri
kapsamalýdýr.
Aþaðýda denetim komitesi faaliyet programýný içeren bir takvim örneði sunulmaktadýr.

Tablo 3.1. Komite Planlama Takvim Örneði
1. Toplantý 2. Toplantý 3. Toplantý 4. Toplantý 4. Toplantý
ÝDY ile özel
Ç2:
Ç4:
Ç1:
Ç3:
30/6/....
31/12/.... toplantý
31/3/....
30/9/....
30/4/....
Dýþ denetçi
seçimi
Yýllýk iç denetim
planýný gözden
geçirme ve
onaylama
ÝDY performans
deðerlendirmesi
Risk yönetimi
kontrolleri ve
yönetiþim
süreçlerine iliþkin
deðerlendirmeyi
gözden geçirme
Kaynak: IIA Knowledge Report
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5. Toplantý
ÝDY ile özel
toplantý
31/10/....

Her toplantýda tutanak tutulmasýnýn yaný sýra, denetim komitesinin düzenli olarak kurula
rapor vermesi, toplantýda görüþülen konular ve sonuçlarý hakkýnda þirket yöneticilerine bilgi
aktarmasý gerekmektedir.
KYE 15 içerisinde iki þirkette denetim komitesi karar defteri tutulmaktadýr. 13 þirket ise
toplantýlarý tutanak altýna almak için ayrýca bir karar defteri bulundurmamaktadýr.
Kutu 3.1. PCAOB'nin Önerileri
Ekim 1998'de PCAOB, SEC Baþkaný Arthur Levitt Jr.'un talebi üzerine Denetim Etkinliði
Kurulu oluþturmuþtur. Kurul, denetim komitesinin toplantýlarý ve gündeminin etkinliði
için bir dizi öneri getirmiþtir. Örneðin, denetim komitesi faaliyetleri için toplantý planýný
da içeren resmi bir takvim oluþturmalý, denetim planýnda faaliyetleri komite yönetmeliði
çerçevesinde belirlemeli ve toplantý planýný yönetim kuruluna ibraz ederek onaylattýrmalýdýr.
Diðer önerilerden bazýlarý, dýþ denetçiyle yýlda en az iki kere yüz yüze görüþmek ve
yönetimin katýlýmý olmadan iç ve dýþ denetçiyle en az bir özel toplantý düzenlemektir.
Mart 2006'da gerçekleþtirilen denetim komitesi iletiþimi konulu IIA Flash anketine göre, ankete
katýlan 233 IIA üyesinin %79'u planlý denetim komitesi toplantýsý sýrasýnda ÝDY'den en çok iç
denetim faaliyetine iliþkin mevcut durum hakkýnda bilgi talep edildiðini bildirmiþtir.

Tablo 3.2. Denetim Komitesi Tarafýndan ÝDY'den
En Sýk Talep Edilen Bilgiler (IIA)
Sýklýk (%)
Denetim planýný gerçekleþtirmede iç denetimin mevcut durumu

%79.0

Denetimde elde edilen en önemli bulgular

%76.4

Denetimdeki devam eden konularýn durumu (takip edilen konular) %65.7
Ýç denetim personeli ve diðer kaynaklara iliþkin konular

%58.8

En önemli soruþturmalarýn sonuçlarý ve durumu

%50.6

Bütün soruþturmalarýn sonuçlarý ve durumu

%23.6

Denetimden elde edilen bütün bulgular

%16.3

Diðer

%18.0

KYE 15 þirketlerinde uluslararasý uygulamalara paralel olarak ÝDY'lerden iç denetimin mevcut
durumuna ve önemli denetim bulgularýna iliþkin bilgi talep edilmektedir. Bu bilgilere ek olarak
önemli risklere iliþkin denetim komitesinin bilgilendirilmesi beklenmektedir.
Mart 2009'da yapýlan ankette ÝDY'lere denetim komitesi toplantýlarýnýn genel amaç ve yapýsý
ile bu toplantýlar sýrasýnda sunulmasý gereken bilgiler sorulmuþtur. Ankete katýlanlara göre,
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denetim komitesinin esas amacýnýn iç ve dýþ denetime iliþkin konularýn ve faaliyetlerin yaný sýra
mali sonuç, tablo ve raporlarý görüþmek olduðu sonucu çýkmýþtýr.
ÝDY'lere her konu için ayrýlmasý gereken süre sorulduðunda aþaðýdaki yanýtlar alýnmýþtýr32:

Tablo 3.3. Denetim Komitesi Toplantýsýnda
Görüþülen Konulara Ayrýlan Süre (IIA)
Ayrýlan Süre (%)
Muhasebe/finans (Örneðin, mali raporlar ve sonuçlar, hazine)

%30

Konular ihtiyaca göre belirlenir

%30

Ýç denetime iliþkin konu, endiþe veya sonuçlar

%25

Yönetime yönelik sorular

%20

Bilgi Teknolojileri

%20

Sektöre özel konular

%20

Dýþ denetime iliþkin sonuç, konu veya endiþeler

%20

Risk yönetimi (Örneðin, yeni ortaya çýkan ve bilinen)

%20

Özel toplantý

%15

Düzenlemelere uyum

%15

Dolandýrýcýlýk / Etik Kurallar

%5

Hukuki meseleler

%5

Tablo 3.4. Denetim Komitesi Toplantýsýnda
En Çok Görüþülen Konular (KYE 15)
Ayrýlan Süre (%)

32

Mali tablolarýn incelenmesi

%25

Risk yönetimi

%23

Ýç denetime iliþkin konu, endiþe veya sonuçlar

%21

Dýþ denetime iliþkin endiþe, konu veya sonuçlar

%19

Dönem deðerlendirmesi

%4

Sektöre özel konular

%2

Düzenlemelere uyum

%2

Strateji belirleme

%2

Diðer

%2

Tüm katýlýmcýlarýn verdikleri yanýtlar için ayrýlan sürelerin ortalamasý alýnmýþtýr.
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KYE 15 þirketlerinin denetim komitesi toplantýlarýnýn ana gündem maddelerini mali tablolarýn
incelenmesi, risklerin analizi, iç ve dýþ denetim bulgularýnýn incelenmesi oluþturmaktadýr.
ÝDY'lerin çoðu toplantýlarýn iki saatten uzun olmak üzere ortalama üç - dört saat sürmesi
gerektiðini aktarmýþtýr. Genel olarak, toplantýlara ayrýlan süreyi etkileyen faktörler aþaðýdaki
tabloda belirtilmiþtir.

Tablo 3.5. Denetim Komitesi Toplantýlarýna
Ayrýlan Süreyi Etkileyen Faktörler
 Denetim komitesi ve ÝDY'nin görüþme ihtiyaçlarý
 Toplantý sýrasýnda görüþülecek bilgilerin türü (örneðin, sýcak gündem
maddeleri veya denetim sonuçlarýnýn gözden geçirilmesi)
 Toplantý sýklýðý (örneðin, çeyrek dönem toplantýlarýnda konularý aceleye
getirildiði hissini yaratmadan taraflarýn tartýþmasýna olanak vermek amacýyla
90 dakika ila iki saat arasýnda bir süre gereklidir)
 Denetim komitesiyle özel toplantý düzenlenmesi (örneðin, bazý katýlýmcýlar,
denetim komitesi toplantýsýna baþka üst düzey yöneticilerin kendi iþ birimleri
hakkýnda bilgi vermek üzere davet edildiðini belirtmiþtir).
Ayrýca, ankete katýlanlara, bilgilerin denetim komitesine ne zaman sunulmasý gerektiði
sorulmuþtur. ÝDY'ler, bilgilerin, toplantýdan bir ila iki hafta önce denetim komitesi üyeleri ile
paylaþýlmasý gerektiðini %86 oranýnda ifade etmiþlerdir. Bu sayede, denetim komitesi üyelerinin
toplantý öncesinde bilgileri gözden geçirebilmelerini ve toplantýda en önemli konular üzerinde
durulabilmesini saðlanabilecektir.
Toplantý öncesinde paylaþýlacak bilgiler aþaðýdaki tabloda özetlenmektedir:

Tablo 3.6. Denetim Komitesi Toplantýlarý Öncesinde
Paylaþýlmasý Gereken Bilgilerin Ýçeriði
 Toplantý gündemi ve bir önceki toplantýnýn tutanaklarý
 Son toplantýdan itibaren hazýrlanan her denetim raporunun özeti, ayrýntýlý
ekleri ve temel denetim performansý ölçümleri
 Planlanan ve devam eden denetimlerin takvimi
 Mali tablo ve raporlarýn kopyasý
 Denetim komitesi üyelerinin ilgi alanýna giren eðitim malzemeleri
 Komitenin yönetmeliðindeki görevlerini yerine getirebilmesi için gerekli
olan malzemeler
 Etik ihbar hattý dokümanlarý
 Toplantýda görüþülecek olan sunum, tablo ve grafiklerin kopyasý
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Ankete katýlan ÝDY'ler, toplantý sýrasýnda sunulacak bilgilerin formatýný da belirlemiþ, ÝDY'lerin
son daðýtýlan toplantý raporun kýsa bir özetini sunmasý gerektiðini ifade etmiþlerdir. Böylece,
denetim komitesi üyelerinin kýsa bir süre içinde bu bilgileri gözden geçirebileceði ve toplantý
sýrasýnda hem bu konularýn hem de toplantý gündeminde yer almayan konularýn etraflýca
tartýþýlabileceði belirtilmiþtir. Sunum yapýlmasý, toplantý sýrasýnda bilgilerin sunulmasýnda en çok
tercih edilen yöntem olarak dile getirilmiþtir.
Bazý ÝDY'lere göre, diðer üst düzey yöneticiler olmadan yönetime iliþkin konularý açýkça
tartýþabilmek için planlý toplantýlarýn arasýnda mutlaka özel toplantý düzenlenmesi gereklidir.

Tablo 3.7. Denetim Komitesi Üyeleriyle
Yapýlacak Özel Toplantýlarýn Sýklýðý (IIA)
Cevap

Öngörülen
Süre (%)

Ayda bir

%9

Üç ayda bir

%57

Altý ayda bir

%4

Ýhtiyaç duyuldukça

%9

Tablo 3.8. Denetim Komitesiyle
Yapýlan Özel Toplantýlarýn Süresi ve Sayýsý (IIA)
Cevap

Sýklýk (%)

Cevap Sayýsý

10 dakikadan az

%22.7

5

11 ila 15 dakika

%22.7

5

16 ila 30 dakika

%18.2

4

31 ila 45 dakika

%22.7

5

46 dakika ila 1 saat

%4.5

1

1 saatten fazla

%9.1

2

Ankete katýlanlara, ÝDY ile denetim komitesi arasýndaki özel toplantýlardan azami þekilde
yararlanmak için örnek alýnabilecek baþlýca uygulamalar sorulmuþtur. Buna göre ÝDY'lerin
denetim komitesiyle yaptýklarý özel toplantýlarýn etkinliðini arttýrmaya yardýmcý olabilecek dört
uygulamaya aþaðýda yer verilmiþtir:
 Denetim komitesinin toplantýya katýlma isteðini arttýrmak için görüþülebilecek konulara
dair önerilerde bulunulmasý
 Görüþülecek hassas veya sýkýntýlý konularla ilgili olarak bilgi vermek için özel toplantýdan
önce komite baþkanýyla görüþülmesi
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 Özel toplantýlarýn kýsa tutulmasý
 Þirketin genel danýþmaný, CEO, CFO, kontrolör, bilgi güvenliði direktörü ve ÝDY
ile güven oluþturmak için ek özel toplantý yapýlmasý.
Kutu 3.2. Fortune 100 ve 250 Þirketlerinden Baþlýca Öneriler
Mart 2009'da IIA, mevcut ekonomik kriz sýrasýnda iç denetim stratejisini tekrar odaklamak
amacýyla temel konularý görüþmek üzere Fortune 100 ve 250 þirketlerinde çalýþan 28
ÝDY, hizmet saðlayýcýlar ve düzenleyici kurumlar, PCAOB ve SEC yetkililerinin katýlýmýyla
bir yuvarlak masa toplantýsý düzenlemiþtir. Tartýþýlan önemli konulardan bir tanesi
ÝDY'lerin kurumsal risk yönetimi (KRY) konularýnda denetim komitesiyle iletiþimini
nasýl arttýrabileceði olmuþtur. KRY konusunun da önemli bir gündem maddesi olduðu
denetim komitesi toplantýlarý esnasýnda birçok ÝDY'nin komite üyelerine katma deðer
saðlamak için kullandýðý yöntemler aþaðýdaki sýralanmaktadýr:
 Planlý toplantýlar esnasýnda veya özel toplantýlarda denetim komitesi üyelerine
risk yönetimi konusunda eðitim vermek.
 Kurulla yapýlan KRY görüþmelerini geniþletmek ve stratejik riskleri deðerlendirmek.
 Her denetim komitesi paketine þirketin en önemli 10 riskini dahil etmek ve bu
risklerle denetim planý arasýndaki iliþkiyi ortaya koymak.
 Düzenli, yüz yüze görüþmeler dýþýnda telefon veya e-posta yoluyla bilgi paylaþýmýný
arttýrmak.
 Likidite riskleri, personel kesintisi ve dolandýrýcýlýk gibi yaygýn þekilde resesyona
yol açan konularý tespit etmek ve bildirmek.
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4. DENETÝM KOMÝTESÝ PERFORMANSININ
DEÐERLENDÝRÝLMESÝ VE ÜYELERÝN SÜREKLÝ
GELÝÞÝMÝ
Denetim komitelerinin etkinlik ve verimliliðinin ölçülebilmesi için komite üyelerinin
performansýnýn düzenli olarak deðerlendirilmesi önerilmektedir. Örneðin, New York ve Londra
Borsalarý'nda yer alan þirketlerde denetim komitesi için yýllýk deðerlendirme yapýlmasý gereklidir.
Denetim komitesinin performansýný deðerlendirmenin iki temel yolu bulunmaktadýr: Komitenin
faaliyetlerini denetim komitesi yönetmeliði çerçevesinde deðerlendirmek veya denetim komitesi
faaliyetlerini yayýmlanmýþ raporlar ve karþýlaþtýrma çalýþmalarý (benchmarking) gibi yol gösterici
uygulamalara göre deðerlendirmek.
Denetim komitesinin etkinliðini deðerlendirmedeki etkenler aþaðýdaki gibi sýralanmaktadýr33:
 Denetim komitesinin yönetimden baðýmsýzlýðý
 Denetim komitesine ait sorumluluklarýn net bir þekilde açýklanýp açýklanmadýðý ve komite
ile yönetimin bu sorumluluklarý ne kadar iyi anladýklarý
 Denetim komitesinin iç ve dýþ denetçiler ve þirketin finansal yönetim ekibindeki kilit
personelle etkileþimi
 Ýç ve dýþ denetçiler tarafýndan gündeme getirilen konulara karþý denetim komitesinin cevap
verme hýzý
 Komitenin doðru sorularý gündeme getirip getirmediði, bu konularý yönetim ve þirketin
iç ve dýþ denetim faaliyetleriyle ele alýp almadýðý
Denetim komitesi, hedeflerini anlamasý ve gerçekleþtirmesi için gerekli eðitimi almalýdýr.
Dolayýsýyla, komite üyelerine mevcut düzenlemelerdeki standartlar, þirketteki faaliyetler, deðiþiklikler
ve diðer konular hakkýndaki bilgilerini güncel tutmalarý için sürekli eðitim imkaný saðlanmalýdýr.
IIA'in GAIN Yýllýk Kýyaslama Araþtýrmasý'na göre halka açýk þirketlerin %29'unda halka kapalý
þirketlerin ise %30'unda denetim komitesi üyelerine eðitim olanaklarý saðlanmaktadýr. Bu yüzdeler
denetim komitesi üyelerinin eðitim ihtiyacýndan ziyade denetim komitesi üyelerinin ihtiyaç
duyduklarý eðitimleri saðlayacak þirket içi kaynaklarýn yetersizliðine iþaret etmektedir.

33

PCAOB Auditing Standard No:2
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Þekil 4.1. Denetim Komitesini Deðerlendirme Þekilleri
100
90
70
60

Evet, periyodik olarak öz
deðerlendime yapýyoruz.

40

80
72

2

3

66

61

Evet, periyodik olarak
denetim yapýlýr

50
40
30
20
10
0

1
2

3

55

3

30

23

Halka açýk

2

Halka
kapalý

ABD

3

34

Evet, hem öz deðerlendirme
hem de denetimler periyodik
olarak gerçekleþtirilir.
Hayýr

Dünya

Kaynak: IIA'nýn GAIN Yýllýk Kýyaslama Araþtýrmasý

Komitenin gerçekleþtirdiði faaliyetlerin önemli bir unsuru olmasý nedeniyle ÝDY'lere denetim
komitesinin performansýný ölçmenin en iyi yolu sorulmuþtur. Katýlýmcýlarýn %43'ü bir numaralý
performans deðerlendirme yönteminin öz deðerlendirme olduðunu belirtmiþtir.
Önem sýrasýna göre, diðer cevaplar þöyledir:
 Bütün konularýn gerektiði gibi ele alýndýðýndan emin olmak için komitenin yönetmeliðinde
sýralanan maddeleri içeren bir kontrol listesi kullanmak
 Denetim komitesinin performansýný eþ düzeydeki komitelerin performansýyla karþýlaþtýrmak,
 Denetim komitesinin performansýný, yönetim, yönetim kurulu, dýþ denetçiler ve ÝDY ile
görüþmek
 Þirketin kontrol durumu, risk ve yönetiþim yapýlarýna yönelik iyileþtirme çalýþmalarýný
ölçmek
 Performansa iliþkin sorular içeren baðýmsýz anketler yoluyla denetim komitesini deðerlendirmek
Denetim komitesinin sürekli geliþimiyle ilgili olarak ise denetim komitesinin ilgi alanýna giren
konularda þirket içinde (örneðin, iç denetim ekibi ve þirket içi uzmanlar) veya þirket dýþýnda
(örneðin, konferans, seminer ve internet üzerinden yapýlan seminer) eðitim verilmesi gerektiði
konusunda anket katýlýmcýlarý hemfikirdir. Eðitimlerin denetim komitesinin hedef ve amaçlarýna
ulaþmasýna yardýmcý olabilecek konularý içermesi gerektiði belirtilmektedir.
Örnek eðitim konularý aþaðýdaki gibi sýralanmýþtýr:
 Denetim komitesinin sorumluluklarý ve en iyi uygulamalar
 Denetim komitesi üyelerinin temsil ettiði becerileri ele alan veya bu becerilere dayalý
konular
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Ýç denetime iliþkin konular ve iç kontrol sorunlarý
Sektöre özel konular
Muhasebe ve finans konularý
Risk yönetimi
Standart ve düzenlemelerdeki deðiþiklikler
Sektördeki yenilikler

Þirket içinde ve dýþýnda eðitim saðlamanýn yaný sýra, bazý ÝDY'ler eðitimlerin denetim komitesi
toplantýsýnýn bir parçasý olarak (örneðin, soru - cevap bölümü sýrasýnda) veya destekleyici
malzeme þeklinde verilmesi gerektiðini belirtmiþlerdir.
KYE 15 þirketlerinde iki þirket haricinde denetim komitelerinin performans deðerlendirmesinin
yapýlmadýðý ancak ihtiyaç duyulmasý halinde komite üyelerine eðitim desteði için gerekli imkanlarýn
saðlandýðý belirtilmiþtir. Denetim komitesi üyeleri en çok UFRS mevzuatý ve þirketin tabi olduðu
yasal mevzuatlardaki deðiþikliklere yönelik eðitim ihtiyaçlarý olduðunu dile getirmiþlerdir.

87

5

B Ö L Ü M

DEÐERLENDÝRME
VE
SONUÇ

5. DEÐERLENDÝRME VE SONUÇ
SPK düzenlemeleri ile ülkemizde ilk uygulamasý bankalar hariç hisse senetleri borsada iþlem
gören ortaklýklarda baþlayan denetim komitesi, daha sonra yapýlan Bankacýlýk Kanunu ve BDDK
düzenlemeleri ile bankacýlýk alanýnda da zorunlu bir uygulama haline gelmiþtir. Þirketler ve
bankacýlýk alanýnda farklý otoriteler tarafýndan yapýlan düzenlemelere göre oluþturulmasý zorunlu
hale gelen denetim komitelerinin ana iþlevlerini; mali raporlarýn anlaþýlýr, þeffaf ve güvenilir
olmasýnýn saðlanmasý, risk yönetim sürecinin izlenmesi, iç kontrollerin deðerlendirilmesi, iç
denetimin etkili kullanýmý, baðýmsýz denetimin gözetimi ve baðýmsýz denetim kuruluþunun seçimi
için görüþ vermek olarak beþ ana baþlýkta özetleyebiliriz.
Pay ve menfaat sahipleri için sonuçlarý önem taþýyan söz konusu iþlevlerinden ötürü denetim
komitesi üyelerinin baðýmsýzlýðý, mali bilgi ve uzmanlýðý çalýþma etkinliði açýsýndan gerekli
olmaktadýr. SPK ve BDDK tarafýndan baðýmsýzlýðý ve niteliklerine iliþkin yapýlan düzenlemeler
ile rol ve sorumluluklarý, þirket ve bankalar kurumsal yönetim ve itibarýn sigortasý olarak
deðerlendirilen denetim komitelerinin, kurumsal yönetim ilkelerinin yerleþmesine katký saðlamasý
öngörülmektedir.
Bu çalýþmada ÝMKB Kurumsal Yönetim Endeksi'nde yer alan 15 þirketteki uygulamalar
uluslararasý uygulamalar karþýlaþtýrýlmýþ, benzerlik ve farklýlýlar vurgulanmýþtýr.
Türkiye'deki uygulamalara baktýðýmýzda, ÝMKB Kurumsal Yönetim Endeksi'nde yer alan 15
þirketin denetim komiteleri, zamanlarýnýn %42'sini aldýðýný ifade ettikleri finansal raporlama
sürecini aðýrlýklý görevleri olarak görmektedir. Önem sýrasýna göre sýralandýðýnda denetim
komitelerinin gündemlerini oluþturan diðer konular, iç denetim birimi ve dýþ denetim ile iliþkiler
(%19), risk yönetimi ve mevzuata uyum, etik kurallara uyum ve diðer birimler ile iletiþim ve
strateji belirleme sürecine dair görüþ verilmesi (%16) olarak ortaya çýkmaktadýr.
Türkiye'de denetim komitesi üyelerini belirlerken dikkate alýnan özellikler, denetim komitesinde
temsil edilen uzmanlýk alanlarý, komitenin temel görevleri, iç denetim raporlarý ve önemli
bulgularýn denetim komitesi ile paylaþýmý, baðýmsýz denetçilerin seçimi, denetim komitesi
toplantýlarýnýn sýklýðý, süresi ve toplantý gündem maddelerine yönelik uygulamalarýn uluslararasý
uygulamalara paralel olduðu görülmektedir.
Bununla birilikte, Türkiye'deki denetim komitelerinin uluslararasý uygulamalardan nispeten
ayrýldýðý alanlar, denetim planlarýnýn paylaþýmý, iç denetimin denetim komitesi seviyesine raporlama
oraný, iç denetim yöneticisinin seçimi, kime baðlý olduðu ve denetim komitelerinin eðitimi ile
performans deðerlendirmesine iliþkin uygulamalardýr.
Türkiye'de ticari yaþamý yeniden tanýmlayacak olan 6102 sayýlý Yeni Türk Ticaret Kanunu
þeffaflýk ve hesap verilebilirlik ilkeleri ýþýðýnda kurumsal yönetim ilkelerini sadece hisse senetleri
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borsada iþlem gören þirketler ve finans kuruluþlarýnda deðil tüm þirketler için uygulanýr hale
getirmektedir. Böylece, Türkiye'deki mevcut denetim komitesi uygulamalarýnýn uluslararasý
uygulamalara daha da yaklaþmasý beklenmektedir.
Örneðin, yeni TTKnýn tüm þirketlerin kurumsal yönetim ilkeleri çerçevesinde yapýlanmasýný
amaçlayan düzenlemelerinden biri de hisse senetleri borsada iþlem gören þirketlerin "Risklerin
Erken Teþhisi Komitesi" kurmasý zorunluluðudur. Bu komite baðýmsýz denetçinin gerekli görmesi
halinde halka açýk olmayan þirketler için de öngerülmektedir. Þirketlerin karþý karþýya kalabileceði
tehlikelerin tespit edilmesini ve yönetim organlarýnýn olasý risklere karþý uyarýlmasýný saðlayacak
bu komite ile þirketin sürdürülebilirliðinin teminat altýna alýnmasý hedeflenmektedir. Bu düzenleme
kurum çapýnda risk yönetimi uygulamalarýný destekleyerek denetim komitelerinin - finansal
raporlama, mevzuat, suistimal, bilgi sistemleri ve gizlilik konularýndaki - önemli riskleri
deðerlendirme sürecinin gözetimi sorumluluðunun önemini artýrmaktadýr.
Denetim komitelerinin etkin bir þekilde kullanýlabilmesi için komite üyelerinin yönetime karþý
rol ve sorumluluklarýnýn farkýnda olmasý ve bunlarý yerine getirmesi; þirket yönetiminin ise
baðýmsýz bir denetim komitesinin saðladýðý yararlarýn bilinciyle önemli kararlar öncesinde denetim
komitesinin görüþ ve katkýlarýný istemesi gerekmektedir.
Denetim komitesinin yönetime danýþmanlýk ve rehberlik saðlama görevi ile birlikte yönetim
kurulu adýna yönetimi izleme ve gözetme görevleri bulunmaktadýr. Bu nedenle yönetim kurulu
ve denetim komitesi üyeleri arasýnda iliþki ve iletiþimin açýk olmasý, yetki sýnýrlarý, rol ve
sorumluluklarý ile ilgili anlayýþ ve fikir birliði saðlanmasý gerekmektedir. Bunu saðlamak için
güçlü bir iletiþim ortamý gereklidir. Yönetim, denetim komitesinin önemli kararlardan sonra
deðil, daha önce katkýsýný istemelidir. Sürekli iletiþim, denetim komitesi ile yönetim arasýnda
güvene dayalý bir iliþki kurulmasýna yardým edecektir.
Denetim komitesi fiili olarak denetim yapan bir organ olmadýðý için denetim faaliyetleri ile
ilgili doðrudan sorumluluklarý bulunmamaktadýr. Denetim komitesi, yukarýda ifade edildiði gibi
iç ve dýþ denetim sürecinin uygulama etkinliðini, katma deðerini, mali raporlama ve iç kontrollerin
iþleyiþi ve yeterliliðini gözetmekle sorumludur. Bu nedenle yönetim kurulu - denetim komitesi
- baðýmsýz denetim ve iç denetim iliþkisi açýk bir iletiþim ortamýna sahip olmalýdýr. Denetim
komitesi üyelerinin söz konusu gözetim görevlerini etkin olarak yerine getirebilmesi için bilgi
ve uzmanlýklar kadar, görev, yetki ve sorumluluklarýný açýk bir þekilde tanýmlayacak bir
yönetmeliðinin bulunmasýda gerekmektedir. Ayrýca ihtiyaç duyulan konularda iþin uzmaný kiþi
ve kuruluþlardan destek alýnmalýdýr. Bir baþka ifade ile birlikte deðer yaratýlacak kolektif bir
süreç söz konusudur.
Etkin bir denetim komitesinin var olabilmesi için bir diðer koþul da komite üyelerinin
yönetimden baðýmsýz hareket edebilecek niteliklere sahip olmasýdýr. Yeni SPK Kurumsal Yönetim
Ýlkeleri'ne göre denetim komitesi üyelerinin tamamý baðýmsýz yönetim kurulu üyeleri
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arasýndan seçilmektedir. Denetim komitesi üyelerinin baðýmsýz olabilmesi, hiçbir etki altýnda
kalmadan, hiç kimseden çekinmeden ve çýkar çatýþmasýna girmeden karar alabilmesi, görüþ
beyan edebilmesi demektir. Komitenin baðýmsýzlýðý hem denetim risklerine hem de yönetim
risklerine iliþkin krizlere karþý þirketin hazýrlýk durumunu saðlýklý olarak deðerlendirmesini
saðlayacaktýr. Ayrýca, denetim komitesi üyelerinin seçilirken görevlerinin gerektirdiði bilgi ve
beceriye, kurumun pay ve menfaat sahiplerinin hak ve çýkarlarýna uygun hareket etme yeteneðine,
deneyimine ve isteðine sahip olmasýna dikkat edilmelidir.
Son olarak, pay ve menfaat sahipleri ile düzenleyici otoritelerin denetim komitesinden kurumsal
yönetim kalitesi için beklentileri bulunmaktadýr. Uygulamanýn kalitesi büyük ölçüde denetim
komitesi üyelerinin baðýmsýzlýðý ve niteliklerine baðlý olsa da pay ve menfaat sahiplerinin ilgi
ve taleplerini sürekli ifade etmeleri ve düzenleyici otoritelerin izleme, gözden geçirme ve
yönlendiriciliði de kalitenin artýrýlmasýnda önemli bir role sahiptir. Dolayýsýyla, denetim komitesi
ile ilgili düzenleme ve uygulama sürecinde baþarýnýn saðlanmasý için düzenleyici ve uygulayýcý
taraflar arasýnda kurulacak iletiþim ve paylaþým fýrsatlarý kritik bir unsurdur.
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EK-1
1. Sermaye Piyasasýnda Baðýmsýz Denetim Standartlarý Hakkýnda Teblið (Seri: X, No: 22)
Denetimden Sorumlu Komiteler - Madde 25: (1) Hisse senetleri borsada iþlem gören ortaklýklar
(bankalar hariç); yönetim kurulu tarafýndan kendi üyeleri arasýndan seçilen en az iki üyeden
oluþan denetimden sorumlu komite kurmak zorundadýrlar. Komitenin iki üyeden oluþmasý
halinde her ikisinin, ikiden fazla üyesinin bulunmasý halinde üyelerin çoðunluðunun, genel
müdür veya icra komitesi üyesi gibi doðrudan icra fonksiyonu üstlenmeyen ve yönetim
konularýnda murahhaslýk sýfatý taþýmayan yönetim kurulu üyelerinden oluþmasý zorunludur.
Hisse senetleri borsada iþlem görmeyen ortaklýklar da; isteðe baðlý olarak, bu maddede
düzenlenen esaslar çerçevesinde denetimden sorumlu komite oluþturabilirler ve bu hususa
kamuya yaptýklarý açýklamalarda yer verebilirler.
(2) Denetimden sorumlu komite; ortaklýðýn muhasebe sistemi, finansal bilgilerin kamuya
açýklanmasý, baðýmsýz denetimi ve ortaklýðýn iç kontrol sisteminin iþleyiþinin ve etkinliðinin
gözetimini yapar. Baðýmsýz denetim kuruluþunun seçimi, baðýmsýz denetim sözleþmelerinin
hazýrlanarak baðýmsýz denetim sürecinin baþlatýlmasý ve baðýmsýz denetim kuruluþunun her
aþamadaki çalýþmalarý denetimden sorumlu komitenin gözetiminde gerçekleþtirilir.
(3) Ortaklýðýn hizmet alacaðý baðýmsýz denetim kuruluþu ile bu kuruluþlardan alýnacak hizmetler
denetimden sorumlu komite tarafýndan belirlenir ve yönetim kurulunun onayýna sunulur.
(4) Baðýmsýz denetim kuruluþu; ortaklýðýn muhasebe politikasý ve uygulamalarýyla ilgili önemli
hususlarý, daha önce ortaklýk yönetimine ilettiði Kurulun muhasebe standartlarý ile muhasebe
ilkeleri çerçevesinde alternatif uygulama ve kamuya açýklama seçeneklerini, bunlarýn muhtemel
sonuçlarýný ve uygulama önerisini, ortaklýk yönetimiyle arasýnda gerçekleþtirdiði önemli
yazýþmalarý, derhal denetimden sorumlu komiteye yazýlý olarak bildirir.
(5) Ortaklýðýn muhasebe ve iç kontrol sistemi ile baðýmsýz denetimiyle ilgili olarak ortaklýða
ulaþan þikayetlerin incelenmesi, sonuca baðlanmasý, ortaklýk çalýþanlarýnýn, ortaklýðýn muhasebe
ve baðýmsýz denetim konularýndaki bildirimlerinin gizlilik ilkesi çerçevesinde deðerlendirilmesi
konularýnda uygulanacak yöntem ve kriterler denetimden sorumlu komite tarafýndan belirlenir.
(6) Denetimden sorumlu komite, kamuya açýklanacak yýllýk ve ara dönem finansal tablolarýn,
ortaklýðýn izlediði muhasebe ilkelerine, gerçeðe uygunluðuna ve doðruluðuna iliþkin olarak
ortaklýðýn sorumlu yöneticileri ve baðýmsýz denetçilerinin görüþlerini alarak, kendi
deðerlendirmeleriyle birlikte yönetim kuruluna yazýlý olarak bildirir.
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(7) Denetimden sorumlu komite, faaliyetleriyle ilgili olarak ihtiyaç gördüðü konularda baðýmsýz
uzman görüþlerinden yararlanabilir. Denetimden sorumlu komitenin ihtiyaç duyduðu danýþmanlýk
hizmetlerinin maliyeti ortaklýk tarafýndan karþýlanýr.
(8) Denetimden sorumlu komite; en az üç ayda bir olmak üzere yýlda en az dört kere toplanýr
ve toplantý sonuçlarý tutanaða baðlanarak yönetim kuruluna sunulur. Denetimden sorumlu
komite kendi görev ve sorumluluk alanýyla ilgili olarak ulaþtýðý tespit ve önerileri derhal
yönetim kuruluna yazýlý olarak bildirir.
(9) Denetimden sorumlu komitenin görev ve sorumluluðu, yönetim kurulunun Türk Ticaret
Kanunundan doðan sorumluluðunu ortadan kaldýrmaz.
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2. Sermaye Piyasasýnda Baðýmsýz Denetim Hakkýnda Tebliðde Deðiþiklik Yapýlmasýna
Dair Teblið (Seri: X, No: 19)
Denetimden Sorumlu Komiteler - Madde 28/A: Hisse senetleri borsada iþlem gören ortaklýklar;
yönetim kurulu tarafýndan kendi üyeleri arasýndan seçilen en az iki üyeden oluþan denetimden
sorumlu komite kurmak zorundadýrlar. Komitenin iki üyeden oluþmasý halinde her ikisinin,
ikiden fazla üyesinin bulunmasý halinde üyelerin çoðunluðunun, genel müdür veya icra
komitesi üyesi gibi doðrudan icra fonksiyonu üstlenmeyen ve yönetim konularýnda murahhaslýk
sýfatý taþýmayan yönetim kurulu üyelerinden oluþmasý zorunludur. Hisse senetleri borsada
iþlem görmeyen ortaklýklar da; isteðe baðlý olarak, bu maddede düzenlenen esaslar çerçevesinde
denetimden sorumlu komite oluþturabilirler ve bu hususa kamuya yaptýklarý açýklamalarda
yer verebilirler.
Denetimden sorumlu komite; ortaklýðýn muhasebe sistemi, finansal bilgilerin kamuya
açýklanmasý, baðýmsýz denetimi ve ortaklýðýn iç kontrol sisteminin iþleyiþinin ve etkinliðinin
gözetimini yapar. Baðýmsýz denetim kuruluþunun seçimi, denetim sözleþmelerinin hazýrlanarak
baðýmsýz denetim sürecinin baþlatýlmasý ve baðýmsýz denetim kuruluþunun her aþamadaki
çalýþmalarý denetimden sorumlu komitenin gözetiminde gerçekleþtirilir.
Ortaklýðýn hizmet alacaðý baðýmsýz denetim kuruluþlarýnýn seçimi ve bu kuruluþlardan alýnacak
hizmetler, denetimden sorumlu komitenin ön onayýndan geçtikten sonra ortaklýk yönetim
kuruluna sunulur.
Baðýmsýz denetim kuruluþu; ortaklýðýn muhasebe politikasý ve uygulamalarýyla ilgili önemli
hususlarý, daha önce ortaklýk yönetimine ilettiði Kurulun muhasebe standartlarý ile genel
kabul görmüþ muhasebe ilkeleri çerçevesinde alternatif uygulama ve kamuya açýklama
seçeneklerini, bunlarýn muhtemel sonuçlarýný ve uygulama önerisini, ortaklýk yönetimiyle
arasýnda gerçekleþtirdiði önemli yazýþmalarý, derhal denetimden sorumlu komiteye yazýlý
olarak bildirir.
Ortaklýðýn muhasebe ve iç kontrol sistemi ile baðýmsýz denetimiyle ilgili olarak ortaklýða
ulaþan þikayetlerin incelenmesi, sonuca baðlanmasý, ortaklýk çalýþanlarýnýn, ortaklýðýn muhasebe
ve baðýmsýz denetim konularýndaki bildirimlerinin gizlilik ilkesi çerçevesinde deðerlendirilmesi
konularýnda uygulanacak yöntem ve kriterler denetimden sorumlu komite tarafýndan belirlenir.
Denetimden sorumlu komite, kamuya açýklanacak yýllýk ve ara mali tablolarýn, ortaklýðýn
izlediði muhasebe ilkelerine, gerçeðe uygunluðuna ve doðruluðuna iliþkin olarak ortaklýðýn
sorumlu yöneticileri ve baðýmsýz denetçilerinin görüþlerini alarak, kendi deðerlendirmeleriyle
birlikte yönetim kuruluna yazýlý olarak bildirir.
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Denetimden sorumlu komite, faaliyetleriyle ilgili olarak ihtiyaç gördüðü konularda baðýmsýz
uzman görüþlerinden yararlanabilir. Denetimden sorumlu komitenin ihtiyaç duyduðu danýþmanlýk
hizmetlerinin maliyeti ortaklýk tarafýndan karþýlanýr.
Denetimden sorumlu komite; en az üç ayda bir olmak üzere yýlda en az dört kere toplanýr
ve toplantý sonuçlarý tutanaða baðlanarak yönetim kuruluna sunulur. Denetimden sorumlu
komite kendi görev ve sorumluluk alanýyla ilgili olarak ulaþtýðý tespit ve önerileri derhal
yönetim kuruluna yazýlý olarak bildirir.
Denetimden sorumlu komitenin görev ve sorumluluðu, yönetim kurulunun Türk Ticaret
Kanunundan doðan sorumluluðunu kaldýrmaz.
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3. SPK Kurumsal Yönetim Ýlkeleri
4.5 Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluþturulan Komiteler
4.5.1 Yönetim kurulunun görev ve sorumluluklarýnýn saðlýklý bir biçimde yerine getirilmesi
için Denetimden Sorumlu Komite, Kurumsal Yönetim Komitesi, Aday Gösterme Komitesi,
Riskin Erken Saptanmasý Komitesi ve Ücret Komitesi oluþturulur. Ancak yönetim kurulu
yapýlanmasý gereði ayrý bir Aday Gösterme Komitesi, Riskin Erken Saptanmasý Komitesi ve
Ücret Komitesi oluþturulamamasý durumunda, Kurumsal Yönetim Komitesi bu komitelerin
görevlerini yerine getirir.
4.5.2 Komitelerin görev alanlarý, çalýþma esaslarý ve hangi üyelerden oluþacaðý yönetim kurulu
tarafýndan belirlenir ve kamuya açýklanýr.
4.5.3 Denetimden Sorumlu Komite üyelerinin tamamý, diðer komitelerin ise baþkanlarý,
baðýmsýz yönetim kurulu üyeleri arasýndan seçilir.
4.5.4 Ýcra baþkaný/genel müdür komitelerde görev alamaz.
4.5.5 Bir yönetim kurulu üyesinin birden fazla komitede görev almamasýna özen gösterilir.
4.5.6 Komitelerin görevlerini yerine getirmeleri için gereken her türlü kaynak ve destek
yönetim kurulu tarafýndan saðlanýr. Komiteler, gerekli gördükleri yöneticiyi toplantýlarýna
davet edebilir ve görüþlerini alabilir.
4.5.7 Komiteler, faaliyetleriyle ilgili olarak ihtiyaç gördükleri konularda baðýmsýz uzman
görüþlerinden yararlanýr. Komitelerin ihtiyaç duyduklarý danýþmanlýk hizmetlerinin bedeli
þirket tarafýndan karþýlanýr.
4.5.8 Komiteler yaptýklarý tüm çalýþmalarý yazýlý hale getirir ve kaydýný tutar. Komiteler,
çalýþmalarýn etkinliði için gerekli görülen ve çalýþma ilkelerinde açýklanan sýklýkta toplanýr.
Çalýþmalarý hakkýndaki bilgiyi ve toplantý sonuçlarýný içeren raporlarý yönetim kuruluna
sunarlar.
4.5.9 Þirketin kurumsal yönetim ilkelerine uyumunu izlemek, bu konuda iyileþtirme çalýþmalarýnda
bulunmak ve yönetim kuruluna öneriler sunmak üzere kurulan Kurumsal Yönetim Komitesi'nin
iki üyeden oluþmasý halinde her ikisi, ikiden fazla üyesinin bulunmasý halinde üyelerin
çoðunluðu, icrada görevli olmayan yönetim kurulu üyelerinden oluþur.
4.5.10 Kurumsal Yönetim Komitesi;
a) Þirkette kurumsal yönetim ilkelerinin uygulanýp uygulanmadýðýný, uygulanmýyor ise
gerekçesini ve bu prensiplere tam olarak uymama dolayýsýyla meydana gelen çýkar çatýþmalarýný
tespit eder ve yönetim kuruluna kurumsal yönetim uygulamalarýný iyileþtirici tavsiyelerde
bulunur,
b) Pay sahipleri ile iliþkiler biriminin çalýþmalarýný gözetir.
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4.5.11 Aday Gösterme Komitesi;
a) Yönetim kuruluna uygun adaylarýn saptanmasý, deðerlendirilmesi ve eðitilmesi konularýnda
þeffaf bir sistemin oluþturulmasý ve bu hususta politika ve stratejiler belirlenmesi konularýnda
çalýþmalar yapar,
b) Yönetim kurulunun yapýsý ve verimliliði hakkýnda düzenli deðerlendirmeler yapar ve bu
konularda yapýlabilecek deðiþikliklere iliþkin tavsiyelerini yönetim kuruluna sunar,
c) Yönetim kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin performans deðerlendirmesi ve kariyer
planlamasý konusundaki yaklaþým, ilke ve uygulamalarý belirler ve bunlarýn gözetimini yapar.
4.5.12 Riskin Erken Saptanmasý Komitesi;
a) Þirketin varlýðýný, geliþmesini ve devamýný tehlikeye düþürebilecek risklerin erken teþhisi,
tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin uygulanmasý ve riskin yönetilmesi amacýyla
çalýþmalar yapar.
b) Risk yönetim sistemlerini en az yýlda bir kez gözden geçirir.
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EK-2
TOPLANTI AKIÞ ÖRNEÐÝ34
Yýlda dört defa toplanan denetim komiteleri için örnek çalýþma programý
Ýlkbahar toplantýsý
 Bir önceki yýl finansal neticelerini denetlenmek üzere baðýmsýz denetime sunmadan
önce neticelerin gözden geçirilmesi,
 Geçmiþ yýl mali tablolarý ile ilgili iç denetim raporunun içeriðinin incelenmesi
 Ýçinde bulunulan yýl için iç denetimin hazýrladýðý denetim planýnýn gözden geçirilmesi
 Denetim komitesi tarafýndan hazýrlanan yýllýk rapor hakkýnda yönetim kurulu ve muhasebe
Yöneticisi ile mutabýk kalýnmasý
Yaz toplantýsý / Tatil öncesi toplantý
 Baðýmsýz denetimin bir önceki yýl mali tablolarý hakkýndaki görüþünü dikkate alarak
mali iþler yöneticisinin finansal raporu onaylamasý için tavsiyede bulunmak
 Bir önceki yýl ile ilgili iç denetim raporunun deðerlendirmesini yapmak
 Mali Ýþler Yöneticisinin iç kontrol sistemi etkinliði ile ilgili deðerlendirmesinin sonuçlarýný
tartýþmak
Sonbahar toplantýsý
 Ýç denetimin yýl içi tespitleri ile ilgili deðerlendirme yapmak
 Bir önceki yýl ile ilgili baðýmsýz denetim yönetim mektubunu, yýl içi baðýmsýz denetim
çalýþma sonuçlarýný ve denetçilerin iþlerine olan yaklaþýmlarýný deðerlendirmek
 Mevcut yýlýn hesaplarý göz önüne alýnarak oluþturulan baðýmsýz denetim planýný
deðerlendirmek
 Geçen yýlýn iç ve dýþ denetim çalýþmalarý doðrultusunda atýlmasý gereken adýmlarý
deðerlendirmek
Kýþ toplantýsý
 Ýçinde bulunulan yýl ile ilgili Ýç denetim planýný incelemek ve tavsiyede bulunmak
 Gelecek yýlda denetçiler ve diðer teftiþ mercileri arasýndaki ortaklaþa çalýþmayý teþvik
edebilecek alanlarý deðerlendirilmesi,
 Denetçilerin bulgularýný gözden geçirmek ve dýþ denetim yönetim mektubunu takiben
gerçekleþtirilen faaliyetleri deðerlendirmek
 Komitenin kendi çalýþmalarýndaki verim ve etkinliðini deðerlendirmek

34

"Denetim Komitesi El Kitabý" HM Treasury, March 2007
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EK-3
DENETÝM KOMÝTESÝ ÖZ DEÐERLENDÝRME KILAVUZU
Aþaðýdaki kýlavuz denetim komitesi performansýný deðerlendirmek için kullanýlabilecek baþlýca
denetim komitesi uygulamalarýný özetlemektedir. Belirtilen uygulamanýn komiteniz tarafýndan
yeterli derecede uygulandýðýný düþünüyorsanýz "Yeterli (Y)", belirtilen uygulama takip edilmiyorsa
veya komitenizin bu alandaki performansýný iyileþtirilebileceðini düþünüyorsanýz "Ýyileþtirme
Gerekli" (ÝG) kutucuðunu iþaretleyerek komitenin performansýný iyileþtirmek için atmasý gereken
adýmlarý veya sizin kiþisel olarak yapmak istediðiniz faaliyetleri ekteki Takip Formu'na referans
göstererek belirtebilirsiniz. Denetim komitesi öz deðerlendirme kýlavuzunun haricinde, komitenin
performansý hakkýnda yönetimden, iç denetim direktöründen, danýþma kurulundan ve dýþ
denetçilerden geribildirim almayý da yararlý görebilir.
I.Mali Tablolar
Komiteniz:
Y
Þirketin uyguladýðý kritik muhasebe politikalarýnýn makullük ve
uygunluk seviyesini yönetim ve dýþ denetçilerle görüþerek deðerlendirir.
Yönetimin takdiri doðrultusunda muhasebe ilkelerinde yapýlan
deðiþikliklerin nedenlerini ve etkilerini paydaþlarýn potansiyel tepkilerini
dikkate alarak inceler.
Yýllýk ve çeyrek dönemler itibariyle, mali tablolar arasýndaki önemli deðiþimleri,
bütçeye göre sapmalarý ve dönem sonuna yakýn mali tablolarda gerçekleþen
dalgalanmalarýn somut nedenlerini yönetimle görüþür ve yönetim tarafýndan
yapýlan açýklamalarýn þirketin bilinen performansý ile tutarlý olduðuna emin
olur.
Olaðandýþý veya karmaþýk iþlemleri ve bunlarýn muhasebeleþtirilme yöntemlerini
yönetimle birlikte inceler ve komite üyelerinin þirket hakkýndaki tecrübelerine
dayanarak yöntemlerin uygunluðunu ve tutarlýlýðýný deðerlendirir.
Muhasebe ve raporlamaya iliþkin önemli problemleri yönetim ve dýþ denetçilerle
tartýþýr ve onlarýn getirdiði çözümler hakkýnda fikir birliðine varýr.
Dýþ denetçilerle denetim sonuçlarý ve önerilen düzeltme kayýtlarý hakkýnda
yönetimin tavrýný deðerlendirir.
Þirket içi ve þirket dýþý danýþma kurullarý ile periyodik olarak bir araya gelerek
açýlan davalarý, dava tazminat taleplerini, muhtemel tazminat taleplerini ve
diðer önemli konularý görüþür ve bunlarýn mali tablolar üzerindeki etkilerini
yönetim ve dýþ denetçilerle görüþür.
Yýllýk mali tablo ve dipnotlarýný okur, komitenin bilgi ve tecrübesi ýþýðýnda mali
tablo ve dipnotlarýn operasyonel faaliyetler ile uygunluðunu ve bütünlüðünü
deðerlendirir, yönetim ve dýþ denetçilerle de görüþür.
108

ÝG Ref

II.Risk Yönetimi ve Ýç Kontroller
Komiteniz:
Y
Þirketin kurumsal risk yönetimi sisteminin etkinliðinden memnundur veya þirket
yönetimi ile sürekli bir risk yönetim sürecinin uygulanmamasýnýn nedenlerini
periyodik olarak görüþür ve bu nedenler üzerinde fikir birliðine varýr.
Þirketin finansal riskleri dahil önemli risklerini anlar, yönetim tarafýndan bu
risklerin yeterli derecede ele alýndýðýndan emin olur, yönetimin risk alma iþtahý
konusunda mutabýk kalýr ve iþ birimi yöneticileri ve risk direktörü ile periyodik
olarak bir araya gelir.
Ýç kontrol, finansal raporlama, operasyonel etkinlik ve verimlilik, kanun ve
düzenlemelere uyum konusunda hangi unsurlarý yönetim kurulu adýna
denetleyeceðini açýkça anlar ve yönetim kurulu ile mutabýk kalýr.
Yýl boyunca yönetim, iç denetim ve dýþ denetçiler tarafýndan gerçekleþtirilen
iç kontrol testlerine yönelik yaklaþýmý ve testlerin kapsamýný inceler.
Yönetim, iç denetim ve dýþ denetçilerle iç kontrollerin etkinliðine dair gözlemlerini,
sorunlarý ve tespitleri tartýþýr.
Yönetimin kanun düzenleyiciler tarafýndan talep edilen lisanslar ve raporlamalarýn
zamanýnda yerine getirilmemesinden kaynaklanacak sorunlardan haberdar
olduðunu ve bu durumun yaþanmamasý için sürecin yönetim tarafýndan nasýl
yönetildiðini takip eder.

ÝG Ref

III.Uyum ve Etik Kurallar
Komiteniz:
Y
Yönetim kurulu adýna hangi yasa ve düzenlemelere uyumu denetlediði konusunu
açýkça anlar ve yönetim kurulu ile mutabýk kalýr.
Yönetim tarafýndan, yönetim kurulu dahil tüm taraflarý kapsayan uygun etik
kurallar oluþturulmasýný, periyodik olarak gözden geçirilmesini ve onaylanmasýný
saðlar.
Þirketin personel, yönetim ve direktörlere etik kurallarý duyurduðundan, bu
konuda eðitim verdiðinden emin olur ve etik kurallara uyulduðuna dair periyodik
olarak teyit ister.
Etik kural ihlalleri hakkýnda özet raporlar alýr, yönetimin disiplin cezalarý ve
gerçekleþtirmesi gereken düzeltici faaliyetler konusunda tam ve istikrarlý bir
takip yaptýðýný teyit eder.
Hassas konularý görüþmek üzere iç denetim, danýþma kurulu, mevzuat uyum
direktörü, yönetim ve diðer kiþilerle periyodik olarak bir araya gelir.
Muhasebe, muhasebe iç kontrolleri veya denetim konularýna iliþkin þikayetlerin
alýnmasý, saklanmasý ve iþleme konmasý için gerekli prosedürlerin bulunduðunu
teyit eder ve çalýþanlarýn isimsiz bildirimde bulunmasýna olanak saðlar.
Komiteye bazý þikayetlerin derhal bildirilmesine iliþkin kriterleri belirler ve
alýnan diðer þikayetlere iliþkin periyodik rapor alýr.
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IV.Ýç Denetimin Gözetimi
Komiteniz:
Y
Ýç denetimin uygun düzeydeki bir üst pozisyona ve denetim komitesine rapor
verdiðini teyit eder, iç denetimin itibar ve objektifliðini arttýrýr.
Ýç denetim direktörünün atanmasýnda veya deðiþmesinde, performansýnýn ve
ücretinin deðerlendirilmesinde merkezi bir rol oynar.
Ýçten ve sürekli iletiþim yoluyla iç denetimle güvene dayalý ve sürekli bir iliþki
oluþturur ve hassas konularýn gündeme getirilmesini kolaylaþtýrýr.
Ýç denetim tüzüðünü/yönetmeliðini onaylar, yýllýk denetim planlarýný ve bu
planda meydana gelen önemli deðiþiklikleri gözden geçirir, yýllýk denetim
planlarýnýn tüm riskleri ve Kurumsal Risk Yönetimi programýndan çýkan sonuçlarý
ve dýþ denetçiler ile koordinasyonu dikkate aldýðýndan emin olur.
Ýç denetimin kaliteli ve devamlý personele sahip olduðunu, gerekli durumlarda
personelin becerilerini takviye etme olanaðýna sahip olduðunu ve bunun
yanýnda yeterli kaynak ve bütçeye sahip olduðunu teyit eder.
Denetim komitesine raporlanan iç denetim bulgularýný detaylý olarak tartýþmakla
birlikte yönetimin düzeltici eylemlerinin durumunu görüþür.
Ýç Denetimin performans ve baðýmsýzlýðýný deðerlendirir, iç denetim ile ilgili
kalite kontrol inceleme sonuçlarýný ve yönetim ile dýþ denetçilerden alýnan
geribildirimleri inceler.
Ýç denetim direktörüyle düzenli olarak özel görüþmeler yapar.
Ýç denetimin Ýç Denetim Enstitüsü'nün Ýç Denetim Profesyonellik Uygulamalarýna
uyumunu sorgular.

ÝG Ref

V. Dýþ Denetçilerle Ýliþkiler
Komiteniz:
Y
Dýþ denetçilerle açýk iletiþim kanallarýnýn oluþturulduðundan emin olarak,
güvene dayalý ve profesyonel iliþkiler kurar.
Yönetim ve iç denetimin görüþlerini dikkate alarak dýþ denetçilerin seçimi,
gözetimi ve deðerlendirmesini yönlendirir, gerekli olduðunda dýþ denetçilerin
deðiþtirilmesini deðerlendirir.
Denetim ve denetim dýþý hizmetler öncesinde dýþ denetimin baðýmsýzlýðýndan
emin olur.
Dýþ denetçinin denetim kapsamýný gözden geçirir, denetim kapsamýnýn riskleri
kapsandýðýndan emin olur, denetim planýn uygulanmasýný ve planda meydana
gelen önemli deðiþiklikleri izler.
Denetim ve düzenleme standartlarýna göre Denetim Komitesine iletilmesi
gereken bilgileri alýr. Örneðin kritik muhasebe politikalarý, denetim düzeltme
kayýtlarý, yönetimle anlaþmazlýklar, suistimal ve yasadýþý fiiller
Þirketin finansal raporlama kalitesi hakkýnda dýþ denetçilerle görüþmeler yapar.
Muhasebe ve denetime iliþkin önemli konularda yönetimin ikinci kez görüþ
talep ettiði konularý ve sonuçlarý hakkýnda fikir sahibidir.
Dýþ denetçilerle düzenli bir þekilde özel olarak bir araya gelir.
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VI. Komitenin Yapýsý
Komiteniz:
Y
Yeni üyeler, baðýmsýz atama komitesi veya baðýmsýz direktörler tarafýndan
ihtiyaç duyulan beceri/özelliklere göre seçilir.
Üyeler dürüstlük, cesaret, saðlýklý þüphecilik, merak, baðýmsýz muhakeme,
sektör bilgisi, iletiþim, karar verme ve kiþiler arasý beceriler yanýnda baðlýlýk
ve yeterli zamana sahiptir.
Baþkan, güçlü liderlik vasýflarýna, objektifliðe ve etkili çalýþma iliþkilerini teþvik
etme yeteneðine sahiptir. Bu rol için gerekli zamaný ve baðlýlýðý vardýr.
Üyeler, gerekli düzeyde finansal bilgi ve uzmanlýða sahiptir.
Üyeler geçerli düzenlemelere/menkul kýymet borsalarýnýn düzenlemelerine ve
kurulca belirlenen diðer þartlara uygun þekilde baðýmsýzdýr ve görüþmelerde
objektif bir yol izler.
Uygun büyüklüktedir, gerekli bilgi, yetenek ve becerilere sahiptir ve tutarlý bir
þekilde hareket edecek kadar küçüktür.

ÝG Ref

VII. Eðitim
Komiteniz:
Y
Komitenin yeni üyelerine; sorumluluklarýný, finansal raporlama ve iç kontrol
raporlamasýný ve ilgili süreçleri, denetim komitesi süreçlerini ve kilit iliþkileri
anlamalarý için oryantasyon alýnmasýný saðlar.
Bütün üyelerin iþ ortamý ve muhasebeyle ilgili geliþmeler, yeni sorumluluklar
ve iþ ortamýndaki deðiþiklikler hakkýnda eðitim almalarýný saðlar.
Eðitim programlarý, yönetim ve denetçiler tarafýndan yapýlan ön bilgilendirmeler
ve baðýmsýz üyelerin saðladýðý bilgilerin komite üyelerinin geliþimine katkýsý
olduðundan tatmin olur.
Performans deðerlendirmeleri ve komite toplantýlarýnda tespit edilen ihtiyaçlarý
karþýlayacak þekilde üyeler için spesifik öðrenim ve eðitim hedefleri belirler.
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VIII. Toplantýlar
Komiteniz:
Y
Sorumluluklarýný zamanýnda yerine getirebilmek için yeterli sayýda ve uygun
zamanda toplantý düzenler.
Toplantýlar, komitenin gündem maddelerini etraflýca tartýþmasýna olanak verecek
þekilde yeterli uzunluktadýr.
Yýl boyunca bütün sorumluluklarýn yerine getirilmesini ve iþ yükünün dengeli
daðýlmasýný saðlamak üzere gündem maddelerini belirlemek için programlama
takvimi kullanýr.
Toplantýlar, baþkanýn gündem maddelerini yönettiði, üyelerin katkýda bulunduðu
ve önemli konularýn öncelikli görüþüldüðü bir þekilde planlanýr.
Gündem maddeleri hakkýnda yeterli derece ve derinlikte bilginin önceden
alýnmasý ve bilgilerin toplantý öncesinde üyeler tarafýndan gözden geçirilmesi
konusunda tatminkardýr.
Gündem maddelerine anlamlý katkýda bulunabilecek doðru kiþilerin ve maddelerin
görüþülmesini engellemeyecek sayýda sýnýrlý katýlým olmasýný saðlar.
Performans dahil, potansiyel olarak hassas konularý etraflý ve samimi bir þekilde
görüþmek üzere CEO, CFO, iç denetim direktörü ve dýþ denetçilerle düzenli
olarak özel toplantýlarda bir araya gelir.
Danýþma Kurulu, mevzuat uyum direktörü, risk direktörü ve diðer yöneticilerle
hassas meseleleri görüþmek üzere periyodik olarak özel görüþme yapar.
Üyeler, finansal raporlamanýn güvenilirliði, yönetim ve denetçilerin performansý
ve diðer konularýn gizlilik içinde tartýþýlabilmesi için düzenli olarak özel
toplantýlarda bir araya gelir.
Komite toplantý tutanaklarýnýn toplantýlar hakkýnda yeterli bilgilendirme
saðladýðýndan emin olur, toplantý tutanaklarýný zamanýnda gözden geçirir ve
onaylar.
Önemli konular, önemli tavsiyeler ve eylem planlarý hakkýnda yönetim kuruluna
düzenli rapor verir.
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IX. Yönetmelik ve Deðerlendirme
Komiteniz:
Y
Yönetim kurulu tarafýndan onaylanan bir yönetmeliði vardýr ve bu yönetmeliðin
þirketin internet sitesinde yayýmlanmasýný saðlar.
Yönetmelikte komitenin: a) amacý/misyonu, b) yapýsý, c) toplantý sýklýðý, ç)
görev ve sorumluluklarý, d) yetkileri ve e) performans deðerlendirmelerini
açýkça belirtir.
Yönetmeliðini her yýl deðerlendirir, güncellemeler hakkýnda yönetim kurulunun
onayýný alýr, güncel tüzüðün internet sitesinde yayýmlanmasýný ve gerekli ise
düzenleyici kurumlara bildirilmesini saðlar.
Yönetmeliðinde öngörülen bütün sorumluluklarýn her yýl yerine getirilmesini
saðlar.
Komitenin performansýný yýllýk bazda deðerlendirir, iyileþmeyi saðlayýcý düzeltici
aksiyonlar alýnmasýný saðlar.
Üyelerin bireysel performanslarýný düzenli olarak deðerlendirir, eðitim ihtiyaçlarýný
dikkate alarak düzeltici adýmlarýn atýlmasýný saðlar.
Komitenin sorumluluklarý ve diðer konular hakkýnda komitenin uygun gördüðü
þekilde veya kurallar ýþýðýnda hissedarlara rapor verir.

Takip Edilecek Denetim Komitesi Faaliyetleri
Referans No: Gereken Faaliyet:
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Sorumlu:
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Son Tarih:

EK-4
DENETÝM KOMÝTESÝ YÖNETMELÝK ÖRNEÐÝ
I - GENEL HÜKÜMLER
Amaç
Madde 1 : Denetim komitesi; þirketin muhasebe sistemi, finansal bilgilerin kamuya
açýklanmasý, baðýmsýz denetimi ve þirketin iç kontrol sisteminin iþleyiþinin
ve etkinliðinin gözetimini yönetmelikte belirtilen görev, yetki ve
sorumluluklar çerçevesinde gerçekleþtirir.
Kapsam
Madde 2 : Bu Yönetmelik X þirketi Denetim komitesi uygulama usul ve esaslarýný
düzenlemektedir.

II - DENETÝM KOMÝTESÝNÝN OLUÞUMU, YAPISI VE ÇALIÞMA
ESASLARI
Oluþumu ve Yapýsý
Madde 3 : Denetim komitesi; þirket yönetim kurulu tarafýndan kendi üyeleri
arasýndan seçilen en az iki üyeden oluþur. Komitenin iki üyeden
oluþmasý halinde her ikisinin, ikiden fazla üyesinin bulunmasý halinde
üyelerin çoðunluðunun, genel müdür veya icra komitesi üyesi gibi
doðrudan icra fonksiyonu üstlenmeyen ve yönetim konularýnda
murahhaslýk sýfatý taþýmayan yönetim kurulu üyelerinden oluþmasý
zorunludur.
Madde 4 : Denetim komitesi üyelerinden en az biri muhasebe ve mali konulara
iliþkin eðitim ve deneyime sahip olmalýdýr.
Madde 5 : Denetim komitesi üyeleri, kendi aralarýnda bir baþkan seçerler. Komite
baþkaný baðýmsýz yönetim kurulu üyeleri arasýndan seçilir.
Çalýþma Esaslarý
Madde 6 : Denetim komitesi; üç ayda bir olmak üzere yýlda en az dört kez
toplanýr. Denetim komitesi toplantýlarýnýn zamanlamasý mümkün
olduðunca yönetim kurulu toplantýlarýnýn zamanlamasý ile uyumlu
olur. Komite baþkaný tarafýndan þirket yönetim kurulu üyeleri ile
baðýmsýz denetim firmasýna yýllýk toplantý planý hakkýnda bilgi verilir.
Madde 7 : Acil durumlarda, denetim komitesi baþkaný veya herhangi bir üyesinin,
yönetim kurulu baþkaný veya yönetim kurulu baþkanýnýn onayýný almak
sureti ile þirket genel müdürünün çaðrýsý üzerine komite olaðanüstü
toplantý yapýlabilir.
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Madde 8 : Denetim komitesi üyeleri, birlikte ya da kendi aralarýnda telefon veya
diðer iletiþim araçlarý ile toplantý yapabilir.
Madde 9 : Denetim komitesi kararlarýný toplantýya katýlanlarýn oy çokluðu ile alýr.
Madde 10 : Denetim komitesi gerekli gördüðü durumlarda gizlilik ilkeleri
çerçevesinde þirket üst yönetimi, iç denetimden sorumlu yönetici,
baðýmsýz denetçiler ve her seviyedeki þirket çalýþaný ile ayrý ayrý
görüþebilir, toplantý yapabilir.
Madde 11 : Denetim komitesi görevini yerine getirirken gerekli her türlü kaynak
ve destek yönetim kurulu tarafýndan saðlanýr. Komite sekreteryasý
için þirket imkanlarýndan ihtiyaç olduðu ölçüde yararlanýlýr.
Madde 12 : Denetim komitesi gerçekleþtirdiði tüm çalýþmalarýný yazýlý hale getirir
ve kaydýný tutar. Denetim komitesinin tüm toplantý tutanaklarý ve
aldýðý kararlar yazýlý ve imzalý olarak komite sekreterliðince saklanýr.
Madde 13 : Komite baþkaný yönetim kuruluna komite toplantýsý ertesinde komitenin
faaliyetleri hakkýnda yazýlý rapor verir ve komite toplantýsýnýn özetini
yönetim kurulu üyelerine yazýlý olarak bildirir veya bildirilmesini
saðlar. Denetim komitesi kendi görev ve sorumluluk alanýyla ilgili
olarak tespit ve önerilerini derhal yönetim kuruluna yazýlý olarak
bildirir.

III - DENETÝM KOMÝTESÝ GÖREV ve SORUMLULUKLARI
Belgelerin, Raporlarýn ve Muhasebe Bilgilerinin Gözden Geçirilmesine Ýliþkin:
Madde 14 : Denetim komitesi, denetim komitesi yönetmeliðini periyodik olarak,
en az yýlda bir kez gözden geçirir ve gerekli gördüðü deðiþiklikleri
yönetim kuruluna önerir.
Madde 15 : Denetim komitesi, kamuya açýklanacak yýllýk ve ara mali tablolarýn,
þirketin izlediði muhasebe ilkelerine, gerçeðe uygunluðuna ve
doðruluðuna iliþkin olarak þirketin sorumlu yöneticileri ve baðýmsýz
denetçilerinin görüþlerini alarak, kendi deðerlendirmeleri ile birlikte
yönetim kuruluna yazýlý olarak bildirir. Denetim komitesi ayrýca, þirket
tarafýndan yasal otoriteler ve kamuya sunulan diðer ilgili raporlarý
veya finansal bilgileri gözden geçirir.
Madde 16 : Denetim komitesi, iç denetim departmaný tarafýndan hazýrlanan ve
yönetime sunulan düzenli raporlarý (veya özetini) gözden geçirir.
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Baðýmsýz Denetime Ýliþkin
Madde 17 : Baðýmsýz denetim firmasýnýn seçimi, denetim sözleþmelerinin
hazýrlanarak baðýmsýz denetim sürecinin baþlatýlmasý ve baðýmsýz
denetim firmasýnýn her aþamadaki çalýþmalarý denetim komitesinin
gözetiminde gerçekleþtirilir.
Madde 18 : Þirketin hizmet alacaðý baðýmsýz denetim firmasýnýn seçimi ve bu
firmadan alýnacak hizmetler, denetim komitesinin ön onayýndan
geçtikten sonra þirket yönetim kuruluna sunulur. Baðýmsýz denetim
firmasýnýn seçimi için teklif götürülmeden önce denetim komitesi,
baðýmsýz denetim firmasýnýn baðýmsýzlýðýný zedeleyebilecek bir husus
bulunup bulunmadýðýný belirten bir rapor hazýrlar.
Madde 19 : Denetim komitesi, mali tablolara iliþkin deðerlendirme toplantýlarýna
çalýþmasý hakkýnda bilgi vermesi için baðýmsýz denetim firmasýný davet
eder.
Madde 20 : Denetim komitesi, baðýmsýz denetim firmasýnýn; þirketin muhasebe
politikasý ve uygulamalarý ile ilgili önemli hususlarý, daha önce þirket
yönetimine ilettiði SPK muhasebe standartlarý ile genel kabul görmüþ
muhasebe ilkeleri çerçevesinde alternatif uygulama ve kamuya açýklama
seçeneklerini, bunlarýn muhtemel sonuçlarýný ve uygulama önerisini,
þirket yönetimi ile arasýnda gerçekleþtirdiði önemli yazýþmalarý, derhal
denetim komitesine yazýlý olarak bildirim yükümlülüðünü takip eder
ve gerekli gördüðü önlemler konusunda þirket yönetim kurulu ve üst
yönetimi ile baðýmsýz denetim firmasýna görüþ ve önerilerini iletir.
Madde 21 : Denetim komitesi baðýmsýz denetim firmasýnýn SPK mevzuatý gereði
rotasyonunu gözetir.
Ýç Kontrol Sistemine Ýliþkin
Madde 22 : Denetim komitesi, þirket yönetimi, baðýmsýz denetim firmasý ve iç
denetçilerin düzenlemiþ olduðu raporlarý deðerlendirmek sureti ile
iç kontrol sistemine iliþkin görüþ ve önerilerini yönetim kuruluna
iletir.
Denetim komitesi her türlü iç ve baðýmsýz denetimin yeterli ve þeffaf
bir þekilde yapýlmasý için gerekli tedbirleri alýr.
Madde 23 : Þirket yönetim kurulu; mali tablo ve yýllýk raporlarý imzalamakla
yükümlü olan görevlilerin, þirket ve konsolide mali tablolar kapsamýna
giren baðlý ortaklýklar, iþtirakler ve müþterek yönetime tabi ortaklýklar
ile ilgili önemli bilgilere ulaþmasýný saðlayacak tedbirleri almakla
yükümlüdür. Ýmza yükümlüsü görevliler, gerek þirketin iç kontrol
sistemi ile gerekse kendilerinin bilgiye ulaþma sistemi ile ilgili eleþtiri
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ve önerilerini þirket yönetim kuruluna, denetim komitesine, þirketin
denetimini yapmakta olan baðýmsýz denetim firmasýna bildirmekle ve
raporu incelemeleri sýrasýnda kullandýklarý iç kontrol sistemi hakkýnda
bilgi vermekle yükümlüdürler.
Ýç Denetime Ýliþkin
Madde 24 : Denetim komitesi, iç denetim yöneticisinin seçilmesi, performans
deðerlemesi ve görevden alýnmasý konularýný gözden geçirir ve
tavsiyelerde bulunur.
Madde 25 : Denetim komitesi, yýllýk olarak iç denetim yönetmeliðini gözden
geçirir ve varsa deðiþiklikler önerir.
Madde 26 : Denetim komitesi, iç denetim fonksiyonunun faaliyetleri, organizasyonel
yapýsý ve niteliðini gözden geçirir, yönetim kuruluna öneri ve
deðerlendirmelerde bulunur. Bu deðerlendirmeler þirketin iç denetim
fonksiyonunun sorumluluklarý, bütçesi ve eleman kaynaðý gibi konularý
da kapsar.
Madde 27 : Denetim komitesi, iç denetim yöneticisi ile karþýlaþtýklarý önemli
zorluklarý, yönetim ile görüþ farklýlýklarýný, çalýþma sýrasýnda karþýlaþýlan
kapsam kýsýtlamalarýný periyodik olarak gözden geçirir.
Etik Uygunluk, Yasal Uygunluk ve Risk Yönetimine Ýliþkin
Madde 28 : Denetim komitesi, iþ davranýþ kurallarý ve etik kurallarý oluþturur,
gözden geçirir, periyodik olarak günceller ve yönetimin bu kurallarý
uygulayacak bir sistem oluþturup oluþturmadýðýný gözetir. Bu kurallarýn,
uygulanabilirliðini ve düzenlemelerin tümüne uygun olup olmadýðýný
belirler. (Kurumsal Yönetim Komitesi gibi) bir komitenin görev alalýnda
deðil ise)
Madde 29 : Denetim komitesi, þirketin iþ davranýþ kurallarý ve etik kurallara
uygunluðunun yönetim tarafýndan izlendiðini gözden geçirir, þirketin
düzenleyici kuruluþlara ve kamuya açýkladýðý finansal tablolarýn,
raporlarýn ve diðer finansal bilgilerin yasal gerekliliklerini karþýlamak
için yönetimin tam ve eksiksiz bir gözden geçirme sisteminin olup
olmadýðýnýn belirler. (Kurumsal Yönetim Komitesi gibi) bir komitenin
görev alalýnda deðil ise)
Madde 30 : Denetim komitesi, yönetim kurulu üyeleri, yöneticiler ve diðer çalýþanlar
arasýnda çýkabilecek çýkar çatýþmalarýný ve ticari sýr niteliðindeki bilginin
kötüye kullanýlmasýný önleyen þirket içi düzenlemelere ve politikalara
uyumu gözetir.
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Madde 31 : Denetim komitesi, þirketin muhasebe ve/veya iç kontrol sistemi ile
ilgili önemli görevler üstlenmiþ çalýþanlarý ve yöneticilerinin kural dýþý
uygulamalarýný baðýmsýz denetim firmasý ve iç denetçiler ile birlikte
deðerlendirerek, alýnmasý gerekli önlemler konusunda görüþ ve
önerilerini yönetim kuruluna sunar.
Madde 32 : Denetim komitesi, þirketin hukuk danýþmanlarý ile kuruma ait menkul
kýymet alým satým politikalarý dahil olmak üzere yasal konulara
uygunluðu deðerlendirir.
Madde 33 : Denetim komitesi, þirketin hukuk danýþmanlarý ile finansal tablolar
üzerinde önemli düzeyde etkili olabilecek yasal konularý deðerlendirir.
Madde 34 : Denetim komitesi, þirketin önemli finansal risklerini ve bu riskleri
kontrol etmek amacý ile aldýðý önlemlere iliþkin süreçlerin yönetimi
için uygun rehber ve politikalar dahil risk deðerleme ve risk yönetimine
iliþkin politikalarý deðerlendirir.
Diðer Sorumluluklar
Madde 35 : Denetim komitesi muhasebe, iç kontrol sistemi ve baðýmsýz denetim
ile ilgili þirkete ulaþan þikayetlerin incelenmesi ve sonuca baðlanmasý
ile çalýþanlarýn, muhasebe ve baðýmsýz denetim konularýndaki
bildirimlerinin gizlilik ilkesi çerçevesinde deðerlendirilmesi konularýnda
uygulanacak yöntem ve kriterleri belirler.
Madde 36 : Denetim komitesi, bu yönetmelikte sýralanan amaç, görev ve
sorumluluklarý ile ilgili olarak yýllýk performans deðerlemesi uygular
ve yönetim kuruluna raporlar.

IV - DÝÐER HÜKÜMLER
Türk Ticaret Kanunundan Doðan Sorumluluklar
Madde 37 : Mali tablo ve raporlarýn SPK'nin muhasebe standartlarý ile genel kabul
görmüþ muhasebe ilkelerine uygun olarak hazýrlanmasýndan,
sunulmasýndan ve gerçeðe uygunluðu ile doðruluðundan, Türk Ticaret
Kanunu ve sermaye piyasasý mevzuatý çerçevesinde þirketin yönetim
kurulu sorumludur. Denetim komitesinin görev ve sorumluluðu,
yönetim kurulunun Türk Ticaret Kanunundan doðan sorumluluðunu
ortadan kaldýrmaz.
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Uzman Görüþünden Yararlanýlmasý
Madde 38 : Denetim komitesi, faaliyetleri ile ilgili olarak ihtiyaç gördüðü konularda
baðýmsýz uzman görüþlerinden yararlanabilir. Denetim Komitesinin
ihtiyaç duyduðu danýþmanlýk hizmetlerinin maliyeti þirket tarafýndan
karþýlanýr. (Ref: SPK Seri X, No:19 Madde 28/A, paragraf 7, SPK
Kurumsal Yönetim Ýlkeleri Rehberi Madde IV-5.6.8.)
Yönetmeliðin Deðiþtirilmesi
Madde 39: Bu yönetmelik Yönetim Kurulu kararý ile deðiþtirilebilir.
Yürürlük
Madde 40: Ýþbu yönetmelik ............ A.Þ. Yönetim Kurulu'nun ....... tarih ....... sayýlý
kararý ile onaylanarak kabul edilmiþ, ...... tarihinden itibaren yürürlüðe
girmiþtir.

119

N ET Ý M

TÜ

S T Ý T Ü SÜ

R K ÝY E Ý

EN

Ç

DE

1995
TÝDE - Türkiye Ýç Denetim Enstitüsü
Türkiye Ýç Denetim Enstitüsü, 19 Eylül 1995 tarihinde Türkiye'de uluslararasý
standartlarda mesleki geliþim ve paylaþým platformu oluþturmak, meslekle ilgili
deðiþimi ve geleceði yönetmek için ulusal ve uluslararasý düzeyde mesleki örgütlenmeyi
saðlamak amacýyla kurulmuþtur. TÝDE, üyelerine ve iç denetçilere eðitim, sertifikasyon,
mesleki konferanslar ve yayýnlar yoluyla meslekî alanda bir çok hizmet sunmaktadýr.
Uluslararasý Ýç Denetçiler Enstitüsü (IIA) ve Avrupa Ýç Denetim Enstitüleri Konfederasyonu
(ECIIA)'nun temsilcisi olan Enstitü'nün faaliyetleri ve hizmetleri ile ilgili ayrýntýlý bilgi
almak için www.tide.org.tr web sitesini ziyaret edebilirsiniz.
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