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Tezin Adı: Kurumsal Aile ġirketlerinde Ġç Denetim 

Hazırlayan: Ġlyas TURĞAY 
 

 

ÖZET 
 

Aile Ģirketlerinin ekonomideki yeri, değeri, katkıları ve miktarı göz önünde 

bulundurulduğunda ülke ekonomisinde önemli bir yere sahiptir. Ülkemiz ve dünya 

iĢletmelerinin büyük çoğunluğunu bu Ģirketler oluĢturmaktadır. Fakat bu Ģirketlerin 

yaĢam eğrisi incelendiğinde ömürlerinin pek de uzun olmadığı görülmekte ve önemli 

bir bölümünün daha ilk kuĢak ve ikinci kuĢakların yönetimlerinde yok oldukları 

görülmektedir. Yapılan araĢtırmalarda bunun en önemli sebebinin 

kurumsallaĢamama sorunu olduğu görülmüĢtür. 

AraĢtırmanın teori kısmında; aile Ģirketleri, özellikleri, avantajları ve 

sorunları incelenmiĢ, kurumsallaĢmanın nasıl yürütülmesi gerektiği ve takip edilmesi 

gereken adımlar incelenmiĢtir. Kurumsal aile Ģirketlerinde iç denetim faaliyetlerinin 

nasıl yürütüleceği, uygunluğun nasıl sağlanacağı konusunda bilgilendirme 

yapılmıĢtır. 

Tezin araĢtırma kısmında ise Ģirketlerdeki iç denetim faaliyetlerinin 

uygunluğunu değerlendirmek amacı ile hazırlanmıĢ sorulardan oluĢan bir anket 

çalıĢması yapılmıĢtır. Anketin halka açık ve aile bağı olan Ģirketler ile 

gerçekleĢtirilmesi uygun görülmüĢ ve 263 adet firmanın aile bağı olduğu tespit 

edilmiĢtir. Bu firmaların 250 adedine anketin yapılabileceği tespit edilmiĢ ve anket 

firmalar ile yüz yüze veya bir sistem aracılığı ile gerçekleĢtirilmiĢtir. ġirketlerin 67 

adedi ankete geri bildirimde bulunmuĢtur.  

Yapılan analizlerde Ģirketlerin, anket sorularının temelini oluĢturan ve 

zorunlu ve tavsiye niteliğindeki uygunluk kriterlerine tam ve eksiksiz Ģekilde uyum 

sağlayamadıkları görülmektedir. Bu sebeple, “Halka açık kurumsal aile Ģirketlerinde 

iç denetim faaliyetleri uygun bir Ģekilde yürütülmektedir.” hipotezi reddedilmiĢtir. 

Anahtar Kelimeler: Ġç Denetim, KurumsallaĢma, Aile ġirketleri, Ġç 

Denetimin Uygunluğu.  
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Name of Thesis: İnternal Audit in İnstitutional Family Business  

 

Prepared by: İlyas TURĞAY  

ABSTRACT 

According to importance of family business in economics, it has important 

role in country’s economy. These companies constitute the vast majority of 

enterprises in our country and the world. However, many of these companies’ life 

cycle are not very long and significant part of these companies can last at least until 

the first or second generation. According to studies, the major problem is 

institutionalization. 

The specifications and problems of family companies were examined, how 

to carry out and sustain the institutionalization were examined in the theory part of 

study. How to apply internal audit activities in corporate family business and how to 

achieve the effectiveness and compliance were mentioned. 

The survey study is done in order to evaluate the compliance of internal 

audits in family companies in the research part of the study. The survey is applied to 

public limited family companies and it was detected 263 companies have family 

relations in their corporate bodies. 250 companies were found to be applicable to the 

survey and the survey is done by interviews or on online system. 67 of the companies 

got feedback to the survey. 

In the analysis of the companies seen that, they failed to provide full and 

complete compliance to the eligibility criterai in the nature of mandatory and 

advisory which is forming the basis of the survey questionnaire. Therefore, “The 

internal audit activities are carried out in an appropriate manner in the public 

corporate family business,” hypothesis is rejected. 

Key Words: Internal audit, Institutionalization, Family companies, Efficieny and 

copmliance of internal audit. 
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1 

 

GĠRĠġ 

Aile Ģirketlerinin ekonomideki yeri, değeri, katkıları ve miktarı göz önünde 

bulundurulduğunda ülke ekonomisinde önemli bir yere sahiptir. Ülkemiz ve dünya 

iĢletmelerinin büyük çoğunluğunu bu Ģirketler oluĢturmaktadır. Fakat bu Ģirketlerin 

yaĢam eğrisi incelendiğinde ömürlerinin pek de uzun olmadığı görülmekte ve önemli 

bir bölümünün daha ilk kuĢak ve ikinci kuĢakların yönetimlerinde yok oldukları 

görülmektedir. Yapılan araĢtırmalarda bunun en önemli sebebinin 

kurumsallaĢamama sorunu olduğu görülmüĢtür. 

ÇalıĢmanın teori kısmının ilk bölümünde; aile Ģirketleri, özellikleri 

avantajları ve sorunları incelenmiĢtir. Ġkinci bölümde, kurumsallaĢmanın en temel ve 

baĢlangıç noktası olan kurumsal yönetim anlatılmıĢtır. Kurumsal yönetim ile ilgili 

ulusal ve uluslararası yasa, yönetmelik ve tebliğler incelenmiĢtir. Üçüncü bölümde, 

kurumsallaĢmadan bahsedilmiĢ, aile Ģirketlerinin kurumsallaĢmasının normal 

Ģirketlerden farkına değinilmiĢ ve nasıl yürütülmesi gerektiği ve takip edilmesi 

gereken adımlar incelenmiĢtir. Tezin dördüncü bölümü ise iç denetim 

faaliyetlerinden, bu faaliyetlerin nasıl yürütülmesi gerektiğinden, etkinlik ve 

uygunluğun sağlanması için neler yapılması gerektiğinden, yasal düzenlemelerden, 

mevzuat, tebliğ ve standartlardan bahsedilmiĢtir. 

Tezin araĢtırma kısmında ise Ģirketlerdeki iç denetim faaliyetlerinin etkinlik 

ve uygunluğunu değerlendirmek amacı ile hazırlanmıĢ sorulardan oluĢan bir anket 

çalıĢmasının değerlendirilmesi yapılarak çalıĢmanın sonucu değerlendirilmiĢtir.  
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I. BÖLÜM 

AĠLE ġĠRKETLERĠNE GENEL BAKIġ 

Aile Ģirketi kavramı, geçmiĢten günümüze sürekli tartıĢılan ve öneminin git 

gide daha belirgin hale geldiği bir konudur. Genelde Ģirketlerin varoluĢ kaynaklarına 

bakıldığında, önemli bir kısmının aile Ģirketi kökenli olduğu görülebilmektedir. 

Bilindiği gibi dünyada önemli bir ekonomik faktör olan bu Ģirketler; giriĢimciliğe 

verilen destekler, artan kredi olanakları, teĢvikler ve piyasa koĢullarının getirdiği 

fırsatlar ile birlikte daha da artıĢ göstermiĢtir. Bu Ģirketlerin birçoğu ellerine geçen 

fırsatları iyi değerlendirerek uluslararası pazarlara açılmıĢ ve faaliyetlerini daha geniĢ 

platformlara taĢımıĢtır. Hızlı karar alabilen ve girdiği piyasaya kolay uyum 

sağlayabilen bu Ģirketler, bugün dünya genelinde ülkeler bazında ekonomilerin %65 - 

%90 arasında değiĢen bir oranını oluĢturur hale gelmiĢtir. ĠĢyeri sayısı, çalıĢan sayısı, 

verimlilik, yaratıcılık, giriĢimcilik kültürünü yayma ve katma değer göstergelerine 

bakıldığında aile Ģirketleri istihdamı, ekonomik büyümeyi, kalkınmayı ve Gayri Safi 

Milli Hasıla‟yı (GSMH), arttırıcı önemli faktörlerden biri olarak karĢımıza 

çıkarmaktadır (AteĢ, 2005: 17; Ġlter, 2001: 5-6-7; Günver, 2006: 89; ÇavuĢ, 2005: 

154).  

Ayrıca bu bahsedilenlerden de anlaĢılacağı üzere son yıllarda iĢ hayatını 

değiĢtiren üç önemli faktör ortaya çıkmıĢtır. Bunlar; bilgi ve iletiĢim 

teknolojilerindeki geliĢmeler, durmadan artıĢ gösteren rekabet ve küreselleĢmedir 

(Baraz, 2008: 62).  

ĠĢ yaĢamındaki bu geliĢmeler, pek çok iĢletmede olduğu gibi aile 

Ģirketlerinde de organizasyon yapısı, iĢ yapma usül ve esasları, amaç ve hedeflerde 

değiĢimlere sebep olmuĢtur. Rekabet ortamında uzun vadeli planlamalar, Ģirket 

yapılarında kurumsallaĢmaya verilen önemin artması, sürekli yenilenme, yenilikleri 

destekleme ve uyum sağlama zorunlulukları aile Ģirketlerinin ömrünü arttırıcı etki 

gösterecektir. BaĢarılı olan Ģirketlerin kurumsal yapıya sahip ve kurumsal yönetim 
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anlayıĢının da dıĢına taĢan çalıĢmalar gerçekleĢtiren Ģirketler olduğu 

gözlemlenebilmektedir. 

Aile Ģirketleri pek çok sebep ile kurulabilmektedir ve bunları açıklamak 

biraz zordur. Bu Ģirketler giriĢimcilerinin hedef ve beklentileri doğrultusunda 

kurulduklarından ve bunlar da kiĢiden kiĢiye değiĢim gösterdiğinden tam bir netlik 

oluĢturulamamaktadır. Bu sebepleri kısaca genel bir sınıflamaya koyacak olur isek; 

ekonomik, kültürel ve sosyal çevrenin etkisi, bağımsız hareket edebilme ve 

baĢkalarını sevk ve idare edebilme isteği, aile varlıklarını koruyarak geleceği garanti 

altına alma isteğidir (AteĢ, 2005: 16-17-18).  

GiriĢimci bir aileden gelen bir kiĢi, iĢ kültürü içinde yetiĢip büyüdüğünden, 

hatta yapılan iĢin tüm ayrıntılarını bildiğinden kendine güven konusunda sıkıntı 

yaĢamamaktadır. KiĢinin özgür olma ve bağımsız hareket etme ve kurduğu iĢi 

gelecek nesillere aktarma isteğinin altında da kültür ve sosyal çevrenin etkisi 

büyüktür. Bilindiği üzere aile Ģirketleri, gücünü, aileden alır ve aile içi fon oluĢturma 

kolaylığından faydalanılır. Bu da ekonomik dalgalanma ve krizlerin etkisini azaltıcı 

etki yaparak bu krizleri fırsata çevirir. KiĢilerin aileyi ve aile dıĢı çalıĢanları yönetme 

arzusu ve saygınlık elde etme güdüsü de kendi iĢini kurma arzusunu tetikleyen 

faktörler arasındadır. Ayrıca geleceğin belirsizliği ve bu belirsizliği yok etme, aile ve 

çocukların geleceğini ve geçimini garanti altına alma isteği Ģirket kurmadaki asıl 

sebeplerden biri olarak karĢımıza çıkmaktadır. Özellikle Türk toplumu ve aile yapısı 

çocuklarına verdiği önem dolayısıyla aile Ģirketi Ģeklindeki kuruluĢları destekler bir 

yapıya sahiptir. Çocuklarına ve ailesine bağlı liderler geleceği garanti altına alma ve 

çocuklarına kurdukları Ģirketi devrederek onlara iĢ imkanı sağlama arzusu ile bu tarz 

küçük ekonomik birimleri oluĢturmaya yönelmektedir. Bu birimler, nesiller arasında 

aktarılarak ve değiĢime ayak uydurarak büyümekte ve geliĢim göstermektedir. Bugün 

üçüncü ve dördüncü kuĢağa ulaĢabilen birçok aile Ģirketi kuruluĢ tarihlerine ve o 

zamandaki cirolarına oran ile daha iyi yerlerde ve daha büyük yatırımlar yapabilecek 

pozisyondadır. 

Aile Ģirketleri ekonomiler için o kadar önemli olmasına rağmen çeĢitli 

sebeplerle iflas ve tasfiye sürecine girerek yok olmaktadır. Bu sebeplerden en 
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önemlileri; mülkiyet ile yönetimin tam ayırt edilememesi, aile içi çatıĢmalar ve rol 

karmaĢaları, gücün ve otoritenin devredilememesi, aile ile iĢ iliĢkilerinin düzenli 

olduğu kurumsal bir yapının oluĢturulamamasıdır.  

Tüm bu bilgiler ıĢığında aĢağıda aile Ģirketlerinin tanımı yapılacaktır. 

1.1. AĠLE ġĠRKETĠ TANIMI VE AĠLE ġĠRKETLERĠNĠN 

DĠĞER GENEL ÖZELLĠKLERĠ 

Aile Ģirketi çok geniĢ ve ayrıntılı bir kavram olmakla birlikte net bir Ģekilde 

tanımlanamamaktadır. Her aile Ģirketi farklı kurulmakta, amaç ve vizyonları, değer 

yargıları, kuralları ve sistemleri farklı olmaktadır. Bu Ģirketler daha çok kurucusunun 

değer yargılarından etkilenmekte ve Ģirket kuralları kurucunun ve ailenin karakteri, 

değerleri ve beklentileri çevresinde oluĢmaktadır. Değerler, varlıklarını uzun dönemli 

olarak sürdürmekte, kurum kültürü ve iĢ yapma Ģeklinin temelini oluĢturmakta, 

insanların güç iĢleri baĢarması, disiplin gerektiren iĢlerde sorumluluk alması ve uzun 

vadeli iĢlerde sebatla çalıĢmaya devam etmesi gibi konularda ilham vermektedir 

(Akdoğan ve Oflazer, 2012: 4). 

Pek çok aile Ģirketi tanımı bulunmakla birlikte, bu tarz Ģirketler Longeneker 

ve diğerlerine göre iĢletme ve ailenin bir bütünü oluĢturduğu sistemler olarak 

adlandırılabilir (BektaĢ ve Köseoğlu, 2007: 298). GeçmiĢten günümüze sosyal, 

ekonomik, kültürel ve hukuksal alanlarda gerçekleĢen yenilik ve değiĢim, aile Ģirketi 

tanımında da çeĢitli düzenlemeleri ve farklılaĢmaları gerekli kılmıĢtır. Bu 

yeniliklerden tanıma yansıyan kavramların kimisi mülkiyete, kimisi yönetime, kimisi 

aile üyeliğine, aile geçimini sağlamaya ve çalıĢanların aileden oluĢmasına, kimisi ise 

pay oranı ve yatırıma katılıma dikkat çekmektedir. Genel ve net bir tanım olmaması 

sebebiyle aĢağıda çeĢitli yazarların yapmıĢ olduğu farklı tanımlar ve benzeyen yönler 

geniĢ bir yelpazede aktarılacaktır.  

Tanımlamalarda aile Ģirketlerinin yönetim yanının ağır basması sebebiyle ilk 

olarak yönetim fonksiyonunun ağır bastığı tanımlamaları aktarmak mantıklı 
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olacaktır. Beckhard ve Dyer, aile iĢletmesini; iĢ, aile, kurucu ve yönetim kurulu gibi 

yapıları içeren bir sistem olarak tanımlarken, Welsch temel iĢletme kararlarının 

alınmasında ve planlanmasında yönetim kurulu veya yönetimdeki aile üyelerinin 

etkili olduğu bir yapı olarak tanımlamaktadır (Ağca ve Kızıldağ, 2010: 300).  

ĠĢletme sahiplik, idare ve yönetiminin tek ailede toplandığı ve aile etkisinin 

yoğun olduğu iĢletmeler aile Ģirketleri olarak adlandırılır (Dawson, 2012: 9; Kalkan, 

2006: 77).  

ĠyiiĢleroğlu‟na göre aile Ģirketi, ailenin geçimini sağlamayı amaçlayan ve bu 

geçimi sağlayan kiĢi tarafından yönetilen, mirasın dağılmasını önlemek amacını 

güden yapılardır (Büte, 2011: 179). Kırım, bunlara ek olarak ailenin oy çoğunluğuna 

sahip olma ve genel müdür seçiminde etkin olma konusunu gündeme getirmiĢtir 

(Kırım, 2007: 3). Alacaklıoğlu (2009: 8) ise sahiplik ve yönetim konularının yanında 

iĢe olan aile etkisinin baskınlığına dikkat çekmektedir (Alacaklıoğlu, 2009: 8). 

Fındıkçı‟ ya göre ise bu Ģirketler için; aile, mülkiyet, yönetim, iĢletme ve kültür 

kavramları tanımlamada önem arz etmektedir. Bu kavramlara göre bir değerlendirme 

yapıldığında ailenin iĢin içinde yer aldığı, çoğunlukla yapılan giriĢimin sahibi 

olduğu, yönetimde etkili olduğu ve aile kültürünün iĢe yansıtıldığı bir Ģirket tipi 

olarak değerlendirmektedir (Fındıkçı, 2008: 16-20).  

Yönetimin hakkaniyetliliği açısından Bozkurt‟un oluĢturduğu, Andiç ve 

ĠĢler‟in desteklediği tanıma göre aile Ģirketi yönetim kurulunda en az iki veya daha 

fazla aile üyesinin yer aldığı ve her kiĢinin en az %10 hisseye sahip olduğu Ģirket 

türüdür (AteĢ, 2005: 3; Andiç ve ĠĢler, 2008: 43).  

Yönetim açısından bir diğer önemli tanım ise; aile reisi veya aile geçiminden 

sorumlu kiĢi ve kiĢilerin Ģirket yönetiminde bulunmasıdır (Özalp, 1971: 9; Andiç ve 

ĠĢler, 2008: 43). Bir baĢka çalıĢmada ise aile Ģirketlerini tanımlamanın üç ölçütü 

olduğundan bahsedilmiĢtir. Bunlar; ailenin Ģirketin kontrolünde söz sahibi olabilecek 

kadar mülkiyet hakkının olması, yönetimde söz sahibi olunması, Ģirket sahipliğinin 

ve yönetiminin gelecek kuĢakları devri için gerekli vizyona sahip olunmasıdır (Tetik 

ve Uluyol, 2005: 2). Sevinç ise aile Ģirketlerini tanımlamada en önemli kavramın 
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yönetsel faaliyetlerin yürütülme biçimi ve bu konudaki yetkilerin aile bireylerinde 

olması olarak belirtmiĢtir. Bir iĢletmenin aile iĢletmesi olduğunun göstergelerini; 

ailede en az iki kuĢağın iĢletme yönetimiyle ilgilenmiĢ olması, mevcut ve daha 

önceki yöneticilerin çocuklarının yönetimde görev alması, aile bağlarının 

yönetimden kimin sorumlu olacağını belirlemesi ve aile üyesi bireyin iĢletmedeki 

konumunun bireyin aile içindeki durumunu etkilemesi biçiminde sıralamak 

olanaklıdır (Sevinç, 2005: 316). Bu tanıma ek olarak yapılan bir diğer tanım ise 

ortaklar arasında kan bağı olması gerektiğine vurgu yapmaktadır (Genç ve Karcıoğlu, 

2004).  

Aile Ģirketi, yönetim kademelerinin büyük bölümünün aile üyelerinden 

oluĢtuğu, alınan kararlarda ailenin etkili olduğu, en az iki neslin Ģirkette temsil 

edildiği Ģirket türüdür (Karpuzoğlu, 2012). Rosenblatt vd. ve Cox ise buna ek olarak 

yatırıma katılım, sahiplik ve kontrolün ailede olması gerektiğine dikkat çekmektedir 

(AteĢ, 2005: 2). Ayrıca aktarılması gereken diğer önemli nokta ise iĢletme 

vizyonlarının aynı aile ve/veya akrabalar arasında geçiĢler ile sürdürülmesidir (Ada 

vd., 2004: 256). Morris‟e göre ise aile Ģirketi, yönetim ve mülkiyetinin ailenin elinde 

olduğu iĢletmeler olarak görülmektedir (Arıcıoğlu vd., 2008: 278). 

Yönetimin yanında; aile etkisi, karar alma, hisse sahipliği, oy hakkı, 

sermayeye katılım, kontrol, aile geçimi ve servetin dağılmasını önleme, aile 

üyelerinin iĢletme içerisinde faaliyet göstermesi aĢağıda da ağırlıklı olarak 

bahsedileceği gibi tanımlara yansıyan önemli faktörlerdir.  

Potziouris ve Wang‟a göre, aile Ģirketi hisse çoğunluğu ve kontrolün bir 

ailede olduğu, Ģirkette iki veya daha fazla aile üyesinin çalıĢtığı ya da ailenin 

iĢletmede %25 oy hakkına sahip olduğu Ģirket yapılarıdır (BektaĢ ve Köseoğlu, 2007: 

299; Ağca ve Kandemir, 2008: 212; ÇavuĢ, 2005: 154).  

Bir diğer tanımda ise bu oranın %51 olması gerektiği düĢünülmektedir (Nas, 

2012). Aile Ģirketi, bir ailenin, iĢletme sermayesi ve verilen kararlarda çoğunluğa 

sahip olmasıdır (Semerciöz ve Ayrancı, 2008: 162). Bernard‟a göre ise aile Ģirketi 

tek bir ailenin üyeleri tarafından kontrol edilen Ģirket olarak değerlendirilmiĢtir 
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(Çetin vd., 2008: 110). Bu tanıma ek olarak kar dağıtımının ailenin kontrolünde 

olduğu, aile servetini dağıtmamak için kurulmuĢ özel bir Ģirket biçimidir (Günver, 

2002). Yine bir diğer tanım ise aile Ģirketlerinde çalıĢan aile üyeleri ile ilgilidir. Aile 

Ģirketleri; ailenin geçimini sağlamak, saygınlığını arttırmak gibi aile hedeflerini 

içeren sebeplerden dolayı da kurulabilmektedir. Bu nedenle genel olarak da iĢletme 

içerisinde aile bireylerinin çalıĢması tercih edilir. Aslında burada güven unsuru da 

ağır basan bir diğer konudur. Çetin vd. ve Taguri‟ye göre aile Ģirketi, aile üyelerinin 

iĢletme faaliyetlerinde bir araya gelerek çalıĢtığı bir yapıdır (Andiç ve ĠĢler, 2008: 

43-44; Çetin vd., 2008: 110). En az iki kuĢak boyunca aileye ait olan ve ailenin, 

iĢletme amaçları ve çıkarlarının bir olduğu ve bunun iĢletme politikalarına yansıdığı 

iĢletmelerdir (Günver, 2002). 
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Tablo 1: Aile ġirketi Tanımları 

Yazarın Adı Aile ġirketi Tanımları 

ĠyiiĢleroğlu, Büte ĠĢletmenin kurulma amacı aile geçimini sağlamaktır. 

ĠyiiĢleroğlu, Büte, Özalp, Andiç ve 

ĠĢler 

Aile reisi veya aile geçiminden sorumlu kiĢi ve kiĢilerin 

Ģirket yönetiminde olduğu yapılardır. 

ĠyiiĢleroğlu, Büte, Akıngüç 

Aile mirasının dağılmasını önlemek amacını güden 

yapılardır. 

Akıngüç Kar dağıtımının ailenin kontrolünde olduğu iĢletmelerdir. 

Çetin vd., Taguri, Andiç ve ĠĢler, 

Potziouris ve Wang, BektaĢ ve 

Köseoğlu, Ağca ve Kandemir, ÇavuĢ 

Aile üyelerinin (iki veya üzeri), iĢletme faaliyetlerinde bir 

araya gelerek çalıĢtığı bir yapıdır. 

Aacaklıoğlu, Dawson, Kalkan Aile etkisinin, iĢ üzerinde baskın hale geldiği yapılardır. 

Welsch, Ağca ve Kızıldağ 

Temel iĢletme kararlarının alınmasında ve planlanmasında 

yönetim kurulu veya yönetimdeki aile üyelerinin etkili 

olduğu bir yapıdır.  

Potziouris ve Wang, BektaĢ ve 

Köseoğlu, Ağca ve Kandemir, ÇavuĢ, 

Tetik ve Uluyol, Morris, Arıcıoğlu 

vd., Semerciöz ve Ayrancı, Fındıkçı, 

Dawson, Kalkan 

ĠĢletme mülkiyetinin (sermayesinin), tamamının veya hisse 

çoğunluğunu sağlayacak kısmının ailede olduğu 

iĢletmelerdir. 

Bernard, Çetin vd., Kırım, Tetik ve 

Uluyol, Rosenbladtt vd., Cox, AteĢ 

Hisse çoğunluğunun ailede olması sebebiyle; oy 

çoğunluğunun ailede olduğu, genel müdür seçinde aile 

etkisinin yoğun olduğu ve iĢletme kontrolünün ailede olduğu 

Ģirket yapılarıdır. 

Nas, Bozkurt, AteĢ, Andiç ve ĠĢler, 

Potziouris ve Wang, BektaĢ ve 

Köseoğlu, Ağca ve Kandemir, ÇavuĢ 

Hisse çoğunluğu veya oy hakkı çoğunluğunun sağlanması 

için farklı yazarlar farklı oranlar belirtmiĢtir. Yazarlardan 

bazıları bu oranı %51 olarak belirtirken, bir kısmı %25 

olarak belirtmiĢ, bazıları ise yönetimde yer alan her aile 

üyesinin en az %10 hissesi olması gerekliğini vurgulamıĢtır. 

BektaĢ ve Köseoğlu, Longener, 

Beckhard ve Dyer, Ağca ve Kızıldağ 

Aile ve iĢletmenin oluĢturduğu; iĢ, aile, kurucu ve yönetim 

kurulu gibi yapıları içeren sistemler bütünüdür. 

Fındıkçı, Bozkurt, AteĢ, Andiç ve 

ĠĢler, Dawson, Kalkan, Tetik ve 

Uluyol, Sevinç, Karpuzoğlu, Morris, 

Arıcıoğlu vd. 

ġirket idaresinin ve yönetiminin ailenin elinde olduğu, 

yönetim kademelerinin büyük çoğunluğunu aile üyelerinin 

oluĢturduğu, yönetim kurulunda en az iki aile üyesinin yer 

aldığı, en az iki kuĢağın iĢletme yönetimi ile ilgilendiği 

iĢletmelerdir. 

Ada vd., Tetik ve Uluyol 

ĠĢletmenin; sahiplik, yönetim ve iĢ ile ilgili vizyonları aynı 

aile ve/veya akrabalar arasında geçiĢler ile sürdürülür. 

Sevinç 

Mevcut ve daha önceki yöneticilerin çocukları yönetimde 

görev alır, aile bağları yönetimden kimin sorumlu olacağını 

belirler ve aile üyesi bireyin iĢletmedeki konumu, bireyin 

aile içindeki durumunu etkiler. 

Fındıkçı  Aile kültürünün iĢe yansıtıldığı Ģirketlerdir. 

Günver 

En az iki kuĢak boyunca aileye ait olan ve ailenin, iĢletme 

amaçlarının ve çıkarlarının bir olduğu ve bunun iĢletme 

politikalarına yansıdığı iĢletmelerdir. 

Kaynak: Ada vd., 2004: 256; Ağca ve Kandemir, 2008: 212; Ağca ve Kızıldağ, 2010: 300; Günver, 

2002; Alacaklıoğlu, 2009: 8; Andiç ve ĠĢler, 2008: 43-44; Arıcıoğlu vd., 2008: 278; AteĢ, 2005: 2-3; 

BektaĢ ve Köseoğlu, 2007: 298-299; Büte, 2011: 179; ÇavuĢ, 2005: 154; Çetin vd., 2008: 110; 

Dawson, 2012: 9; Fındıkçı, 2008: 16-20; Genç Karcıoğlu, 2004; Günver, 2002; Kalkan, 2006: 77; 

Karpuzoğlu, 2012; Kırım, 2007: 3; Nas, 2012; Özalp, 1971: 9; Semerciöz ve Ayrancı, 2008: 162; 

Sevinç, 2005: 316; Tetik ve Uluyol, 2005: 2 
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Yukarıda yapılan tanımlardan da görüldüğü üzere aile Ģirketlerini tanımlama 

konusunda tam bir ortak nokta bulunamamıĢtır. Aile Ģirketinin genel bir tanımı 

yapılacak olursa; ailede bir lider tarafından kurularak aile üyelerine istihdam 

sağlayan, yönetim ve mülkiyetinde aile bireylerinin yer aldığı, aile kültürünün iĢe 

yansıtılması sonucu iĢ ile aile etkileĢiminin oluĢturulduğu, mevcut mal varlığı ve 

insan kaynaklarının kaybedilmemesi amacıyla kurulan, karar verme mekanizmasının 

aile olduğu sosyal ve ekonomik bir yapıdır. 

1.1.1. Aile ġirketinin KuruluĢ ġekilleri 

Aile Ģirketleri literatürde çokça geçmekle birlikte herhangi bir hukuki 

tanımlama yapılmamıĢtır. Bu Ģirketlerin hukuki bir tanımı olmasa bile genel hatları 

ile belirli aile Ģirketi tanımları oluĢturulmuĢtur. Bu tanımlardan yola çıkarak aile 

Ģirketlerinin kurulma biçimleri tespit edilebilmektedir.  

KuruluĢ Ģekilleri açısından aile Ģirketleri dört kısımda incelenmektedir 

(Erdoğan, 2007: 4); 

 Aile büyüğünün, çoğunluk hisseyi kendisinde tutarak, yasaların 

emrettiği sayıyı bulana kadar eĢ, çocuk ve kardeĢlere hisse vermesi, 

 Ġki kardeĢin bir araya gelerek çoğunluk hisseleri paylaĢmaları ve yasa 

gereği sayıyı tutturmak için eĢ ve çocuklarına hisse vermeleri, 

 Aile bireylerinin çoğunluk hisselerini elinde tutarak, stratejik ortak 

almaları ve yine yasal ortak sayısını aile bireylerinden tamamlamaları, 

 Ġki farklı tüzel kiĢinin bir araya gelmesi ile kurulan iĢletmelerdir. 

Aile Ģirketlerinin kurulmasındaki amaçlar; ekonomik, kültürel ve sosyal 

çevrenin etkisi, bağımsız hareket edebilme ve baĢkalarını sevk ve idare edebilme 

isteği, aile varlıklarını koruyarak geleceği garanti altına alma isteği, ailenin geçimini 

sağlamak, kendi iĢ yerinin patronu olma arzusu, ailenin geleceğini güvence altına 

alma isteği, miras bırakma ve aile isminin gelecekte de yaĢamasını sağlama Ģeklinde 

sıralanabilmektedir (AteĢ, 2005; Çamköy, 2007: 26). Türk toplumu ve aile yapısı 

çocuklarına verdiği önem dolayısıyla bu kuruluĢları destekler bir yapıya sahiptir. 
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Çocuklarına ve ailesine bağlı liderler geleceği garanti altına alma ve çocuklarına 

kurdukları Ģirketi devrederek onlara iĢ imkanı sağlama arzusu ile bu tarz küçük 

ekonomik birimleri oluĢturmaya yönelmektedir. Bu birimler nesiller arasında 

aktarılarak ve değiĢime ayak uydurarak büyümekte ve geliĢim göstermektedir. 

Aile Ģirketi oluĢumları görüldüğü üzere genel olarak en az iki aile bireyinin 

bir araya gelmesi ile oluĢmaktadır. Mülkiyetin ve yönetimin ailenin elinde olması 

özellikle önemsenmektedir. Bu nedenle Ģirketlerin hisse çoğunluğu ailenin elinde 

tutulmaktadır. KuruluĢ Ģekillerinden bahsedilirken, kuruluĢ için yasal sayıyı 

tamamlamaktan bahsedilmiĢtir. Bu sayı ile anlatılmak istenen Ģirketlerin kuruluĢu 

esnasında olması gereken sermayedar ve ortak sayısıdır. Türk Ticaret Kanunu (TTK) 

13/01/2011 tarihinde 6102 sayılı kanunun çıkarılması ile yenilenmiĢtir.  

Bu yenilikler ile eski uygulamalar arasında karĢılaĢtırma yapmak konunun 

anlaĢılması açısından faydalı olacaktır. 6762 sayılı TTK, anonim Ģirketlerin kurulma 

koĢullarını belirlerken en 5 kiĢiden oluĢması yönünde bir yasal zorunluluk getirmiĢtir 

(6762 No‟lu TTK Mad. 277). Ortak sayısı 250‟ yi aĢtığında ise Ģirketlerin halka 

açılma zorunlulukları oluĢmaktadır (SPK, Seri: X, No: 22, Mad. 11). Bu Ģirketlerin 

kuruluĢ aĢamasında ortaya koyması gereken sermaye miktarı ise 50.000 TL olarak 

belirlenmiĢtir (6762 No‟lu TTK Mad. 272). Yeni yasa bu koĢullarda önemli 

değiĢikliklere sebep olmuĢtur. 6102 sayılı yeni yasaya göre anonim Ģirketler tek kiĢi 

ile kurulabilmekte bunun yanında ödenmesi zorunlu olan sermaye miktarları iki 

katına çıkarılmaktadır (6102 No‟lu Tük Ticaret Kanunu Mad. 338 – Mad. 574).  

Eski kanuna göre anonim Ģirket kuruluĢlarında, ortak sayısı için belirli alt 

limitlerin olması aile Ģirketlerini kuruluĢ safhasında hisse çoğunluğu giriĢimci liderde 

olmak koĢulu ile eĢ, çocuk, kardeĢ veya aile üyelerine hisse dağıtımı yaparak gerekli 

yasal sayıyı sağlamaya yönelik çeĢitli uygulamalara yönlendirmekteydi. Tek kiĢilik 

anonim Ģirket kurulabilme imkanının Ģirketlere sağlanması, bu tarz yanıltıcı 

uygulamalardan Ģirketlerin vazgeçmesine imkan sağlayacaktır. Fakat bu noktada aile 

Ģirketlerinin kuruluĢ amaçları unutulmamalıdır ve bu nedenle patron Ģirketi ile aile 

Ģirketi birbirine karıĢtırılmamalıdır. 
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Aile Ģirketlerinin iki tüzel kiĢiliğin bir araya gelmesi ile 

oluĢturulabileceğinden bahsedilmiĢti.  

Yeni TTK‟ ya göre anonim Ģirketlerin tüzel kiĢilik kazanması 335. 

maddesinin birinci fıkrasında “Şirket, kurucuların, kanuna uygun olarak 

düzenlenmiş bulunan, sermayenin tamamını ödemeyi, şartsız taahhüt ettikleri, 

imzalarının noterce onaylandığı esas sözleşme de, anonim şirket kurma iradelerini 

açıklamalarıyla kurulur.” Ģeklinde açıklanmaktadır. Aynı maddenin ikinci fıkrasında 

da “355. maddenin birinci fıkrasının saklı olduğu” belirtilmektedir. Yeni TTK‟ nın 

355. maddesinin birinci fıkrasında ise “Şirket ticaret siciline tescil ile tüzel kişilik 

kazanır.” hükmü yer almaktadır (6103 Sayılı Türk Ticaret Kanunu, Mad. 335 – Mad. 

355).  

Bu sebeple tüzel kiĢilik kazanmıĢ iki aile Ģirketi de bir araya gelerek yeni bir 

aile Ģirketi kurabilmektedir. Bu oluĢan yeni Ģirkette yine yönetim, hissedarlık ve 

mülkiyet ailelerde olmakta sadece Ģirket iki ailenin sahipliğinde bulunmaktadır. 

1.1.2. Patron ġirketi Ġle Aile ġirketi Arasındaki Farklar 

Aile Ģirketi kavramını tanımlarken pek çok farklı tanımdan bahsedilmiĢtir. 

Bu tanımların ortak yönü incelendiğinde ve aile Ģirketlerinin kuruluĢ amaçları 

dikkate alındığında, bir Ģirketin aile Ģirketi olabilmesi için, öncelikle Ģirket mülkiyeti, 

hisse sahipliği ve yönetiminde en az aileden iki kiĢinin bulunması gerekmektedir 

(AteĢ, 2005; Andiç ve ĠĢler, 2008). Bunun yanında söylenmesi gereken önemli bir 

detay ise stratejik ortaklık kurmak Ģirketin aile Ģirketi olmasına engel değildir. Hisse 

çoğunluğunun ailede ya da aile üyelerinde olması ve alınan kararlarda aile etkisinin 

fazla olması Ģirketin aile Ģirketi olması için yeterlidir. Konuyu örnek ile açıklamak 

gerekirse bir aile Ģirketi olan A anonim Ģirketi, büyüme ve farklı alanlarda yatırım 

yapma amacı ile Ģirket hisselerinin %49‟unu B anonim Ģirketine satmıĢtır. Kalan 

%51‟lik hissenin 2/3‟ü aile büyüğünün kontrolünde olmakla birlikte 1/3‟lük hisse 

kurucu büyüğün kardeĢleri arasında pay edilmiĢtir. Görüldüğü üzere hisse çoğunluğu 
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aile mensuplarında kalmıĢtır. Bu çoğunluk alınacak kararlarda ailenin etkisini 

arttırmaktadır.  

Bir Ģirketin aile Ģirketi olarak nitelenebilmesi için gerekli bir diğer koĢul ise 

Ģirketin aile geçimini ve geleceğini etkilemesidir. Aile Ģirketlerinin kuruluĢ amacı 

aile geçimini sağlayacak iĢ imkanları yaratmak ve bunu nesiller boyu sürdürmektir. 

Bu Ģirketlerde ilk etapta kurucunun kardeĢ, çocuk ve eĢlerinin çalıĢması dikkat çeken 

unsurdur. ġirket gelecekte kurucunun çocuklarına veya kardeĢine ve kardeĢlerin 

çocuklarına geçecektir. Amaç yönetimin gelecekte yine aile üyelerinin kontrolünde 

olmasıdır. Aile Ģirketlerinde ailenin iĢ üzerindeki etkisi sadece yönetim ve mülkiyet 

ile kalmamaktadır. Bunların yanında aile kültürünün Ģirket kültürünü önemli ölçüde 

etkilediği görülmektedir. 

Aile Ģirketlerinin kendine has dinamiklere sahip olması, bu Ģirket türünü 

diğerlerinden ayırmakta ve farklı bir Ģekilde incelenmesini gerektirmektedir. Bu 

Ģirketlerde geleceğin planlanması, aile anayasası hazırlanması, çocukların istihdamı 

vb. birçok konu iĢletme literatüründe aile Ģirketleri yönetimi olarak farklı bir baĢlık 

altında incelenmeye baĢlamıĢtır (Özler ve ġahin, 2010: 42). 

Patron iĢletmesi ile aile iĢletmesi arasındaki farkı net bir Ģekilde ortaya 

koymak gerekmektedir. Eğer bir Ģirket içerisinde aynı aileden iki veya daha fazla kiĢi 

çalıĢıyor ise ve bunlardan biri veya birkaçı Ģirket hisse çoğunluğuna sahip ise bu 

Ģirket “Aile ġirketi” olarak adlandırılır. Eğer Ģirket sahipliği tek kiĢide ve Ģirket 

çalıĢanları aile dıĢı kiĢilerden oluĢuyorsa, bu iĢletme “Patron ĠĢletmesi” olarak 

adlandırılır. Eğer, patron iĢletmesi olarak nitelendirilen bu iĢletmeler ikinci nesle 

aktarılır ise aile iĢletmesi kapsamında değerlendirilmektedir (Alayoğlu, 2003: 14). 

Bu konuyu bir örnek ile incelemek daha kalıcı bilgiler edinilmesine yardımcı 

olacaktır. 
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ġekil 1: Örnek Bir Grup Holding Yapılanması 

 

ġekildeki Ģirket görüldüğü üzere 7 adet firmanın birleĢimi sonucu oluĢan bir 

holdingdir. Patron iĢletmesi ve Aile iĢletmesi arasındaki farkı bu Ģekilden hareket ile 

anlatmak uygun olacaktır. Bu Ģirketler grubunu bir patron iĢletmesi olarak kabul 

edersek Ģirketin tüm mülkiyeti ve yönetimi tek kiĢinin elindedir. ġirket içerisinde 

yöneticiden baĢka herhangi bir aile üyesi mevcut değildir. Yönetim kurulunda ve 

Ģirket müdürlüklerinde profesyonel ve alanında uzman kiĢiler çalıĢmaktadır. Aslında 

bu yapılanma Ģirketin kiĢilere bağımlılığını azaltarak kendilerine özgü bir karakter 

oluĢturmasına yardımcı olacaktır. Peki, Ģirketin baĢındaki sahip yönetici öldüğünde 

durum nasıl bir Ģekil alacaktır? Böyle bir ölüm söz konusu olduğunda Ģirketin baĢına 

herhangi bir aile üyesi geçerse Ģirket otomatik olarak aile Ģirketi kapsamında 

incelenecektir. Fakat sahip/yöneticinin yerine geçebilecek herhangi bir akrabası yok 

ise Ģirket otomatikman yönetim kurulu tarafından yönetilecektir. 

ġekildeki Ģirket aile Ģirketi olarak düĢünüldüğünde ise yönetim kurulu ve 

icra fonksiyonunu yerine getiren müdürlüklerde aile üyeleri yer alacaktır. Son 

zamanlarda kurumsallaĢma çalıĢmaları kapsamında, bu konular incelenmekte ve 

Ģirketlere öneriler yapılmaktadır. Konu kapsamında kurumsal yönetim ilkelerinden 

paydaĢ haklarının ve azınlık haklarının korunması ilkesi gereği olarak yönetim 

kurulu üyeleri seçilirken bağımsız üyelerin kurulda ağırlıklı olması tavsiye 

edilmektedir. Ġdeal bir yönetim kurulu yapısında sekiz üyenin olması ve bunlardan en 

fazla üçünün aile mensuplarından seçilmesi öngörülmektedir. Ayrıca ailenin Ģirket 

içerisinde, icradan çok yönlendirici ve denetleyici bir pozisyonda konumlandırılması 

tavsiye edilmektedir. Bu tarz bir yapıda yönetimde en az iki aile üyesi yer 

almaktadır. Bunun yanında gelecekte yönetim kurulunda yer alacak üyelere ise iĢe 

X Holding A.ġ. 

Havacılık ve 

UlaĢım 

Teknoloji Yazılım  Sigorta Otomotiv 

Gıda ve 

Perakendecilik 

Mobilya 
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yönelik alıĢtırma ve deneme süreçleri kapsamında müdürlük veya müdür 

yardımcılığı gibi pozisyonlarda görev verilmekte ve tecrübe kazanmaları 

sağlanmaktadır.  

1.1.3. Anonim ġirket Niteliğindeki Halka Açık Aile ġirketleri 

Aile Ģirketi, hukuki tanımı olmayan ama aynı zamanda da ekonominin 

temeli olan iĢletmelerin hemen her çeĢidi içerisinde yer alan (Kamu Ġktisadi 

ĠĢletmeleri, vakıflar, kooperatifler vb. hariçtir.) ekonominin önemli kavramlarından 

biridir. Hemen her Ģirket tipi içerisinde aile Ģirketi özelliği taĢıyan Ģirketler 

görülebilmektedir. Buradan hareketle halka açık Ģirketler içerisinde de aile bağı, 

mülkiyeti ve yönetimde etkinliğinin olduğu Ģirketler gözlemlenebilmektedir. Halka 

açık Ģirketlerin içerisinde aile Ģirketi olanların tespit edilebilmesi için öncelikle ortak 

ve temel özelliklerinin tanımlanması gerekmektedir. Bu tespitler genel bir tanım 

oluĢturulmasına yardımcı olmaktadır.  

Aile Ģirketleri (Deloitte ve TKYD, 2012; PWC, 2012b: 4; Uras, 2013): 

 Hisselerin ya da oy haklarının çoğunluğunun Ģirketi kuran ya da satın 

alan kiĢi ya da bir aile veya akrabalara ait olduğu, 

 Yönetim kurulu seçimi ve genel kurullarda oy hakimiyetinin 

bulunduğu, 

 Ailenin en az bir üyesi ya da temsilcisinin üst düzey yönetim 

kadrosunda ya da Ģirket yönetiminde günlük sorumluluklara sahip olduğu 

Ģirketlerdir. 

Bir Ģirketin kurumsallaĢması Ģirketin kiĢilerden bağımsız hale gelerek 

uzmanlar tarafından yönetilmesi anlamına gelmektedir. Bu sebeple son maddede yer 

alan “aileden en az bir kişinin yönetim kurulu yapısında yer alması” gerekliliği 

kurumsal Ģirket yapıları oluĢturulmasına ters bir durumdur. Bu, Ģirketler açısından bir 

zorunluluk teĢkil etmemelidir. Yönetim kurulu yapıları içerisinde aile üyeleri de yer 

alabilir. Fakat aile üyeleri, kurulun görevlerini ve sorumlulukları üstlenebilecek bilgi, 
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yetenek ve tecrübeye sahip olmalıdır. Bunun karĢılanamadığı durumlarda ise 

yalnızca profesyonellerin yer aldığı yönetim kurulu yapıları oluĢturulmalıdır. Bu, 

Ģirketin, aile yönetiminden çıktığı anlamına gelmemektedir. Sonuçta yönetim kurulu 

üyelerinin seçimi hissedarların oyları ile gerçekleĢmektedir. 

Bir halka açık Ģirketin aile Ģirketi olup olmadığını tespit etmek için 

yukarıdaki bilgiler ıĢığında iliĢkili taraf açıklamaları, Ģirket esas sözleĢmeleri, 

ortaklık yapısı, yönetim kurulu yapısı ve ticaret sicil gazetesi kayıtlarına bakılması 

yeterli olabilmektedir. Ġstanbul Menkul Kıymetler Borsası‟nda (ĠMKB) hisse 

senetleri iĢlem gören Ģirketlerin PWC 2012 Küresel Aile ġirketleri AraĢtırmasına 

göre yaklaĢık olarak %70‟i “aile Ģirketi” özelliğini korumaktadır. Fakat halka açık 

Ģirketlerin hissedar yapıları halka açılan kısım oranında günden güne değiĢim 

gösterebilmektedir. Aile Ģirketi özelliğini korumak sözü ile anlatılmak istenen 

ailelerin Ģirket yönetimine hakim olmalarıdır. Yönetim hakimiyeti demek, anonim 

Ģirketlerin yıllık genel kurullarında ailelerin oy hakimiyetine sahip olması olarak 

algılanmalıdır. ġirket genel kurullarda oy hakimiyeti kimde ise alınan kararlar 

üzerindeki etki de otomatik olarak oy çoğunluğuna sahip kiĢilerde olmaktadır. Bu da 

azınlık gruplarının, küçük miktarda hisse senedine sahip olanların hiçbir Ģey 

yapamamaları anlamına gelmektedir. Ailelerin Ģirket içerisindeki oy hakimiyeti önce 

yönetim kurullarını, sonra denetim kurullarını kendi istedikleri Ģekilde 

oluĢturmalarını sağlamaktadır. Bunu takiben aileler, Ģirketin insan kaynakları 

politikasını kendi tercihlerine uygun hale getirebilir, tepe yöneticilerini belirleyebilir 

ve aile üyelerinden Ģirketlerde çalıĢmaya istekli olanlar var ise onları eğitimlerine, 

deneyimlerine ve becerilerine bakmaksızın tepe yönetiminde görevlendirilebilirler 

(Uras, 2013). 

Halka açık Ģirketlerde tüm oy hakları elde bulundurulan hisse senetlerine 

göre belirlenmektedir. Halka açık Ģirketlerin bazılarında hisse senetlerinin tümü elde 

bulunduranlara eĢit haklar sağlamakta iken bazı Ģirketlerin imtiyazlı hisse senetleri 

bulunmaktadır. Bu imtiyazlı senetler sahiplerine oy hakkı imtiyazı, kar payı imtiyazı, 

denetim kurulunu veya teftiĢ kurulu üyelerini belirleme imtiyazı ve yönetim kurulu 

üyelerinin büyük bir kısmını belirleme imtiyazı sağlamaktadır (KAP, 2013). Birçok 
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çalıĢmada “Ģirket hisse senetlerinin en az %25 aile üyelerine veya aileden birkaç 

kiĢiye ait olmalıdır” ibaresi bulunmaktadır (Deloitte ve TKYD, 2012; PWC, 2012b: 

4; Uras, 2013). Fakat kimi Ģirketlerde imtiyazlı hisse oranı %1‟den az bile olsa 

sağladığı oy hakkı imtiyazı kalan %99‟luk hissenin oy toplamına eĢit olmakta hatta 

geçmektedir. Bu nedenle yapılan inceleme ve ayrımlarda dikkatli davranılmalıdır. 

1.1.4. Aile ġirketlerinin Özellikleri  

Aile Ģirketleri yapıları, iĢleyiĢleri ve iĢ yapma usulleri ile pek çok Ģirketten 

farklı özelliklere sahip Ģirket yapılarıdır. Bu Ģirketlerin ekonomideki önemli yerine 

rağmen son dönemlere kadar çok üzerinde durulmamıĢ ve fazla çalıĢma 

gerçekleĢtirilmemiĢtir. Özellikle uluslararasılaĢma ve küreselleĢmenin etkisi ile 

meydana gelen geliĢmeler aile Ģirketlerinin önemini arttırmıĢ ve yapılan çalıĢmaları 

hızlandırmıĢtır. Son dönemlerde meydana gelen uluslararası ekonomik krizler 

bölgesel ekonomiye can veren bu iĢletmeleri ön plana çıkarmıĢtır. Aile Ģirketleri, 

yapı olarak merkeziyetçi bir sisteme sahiptir. Faaliyetlerdeki değiĢimlere kolay uyum 

sağlayarak hızlı karar alabilirler. Bu sebeple, oluĢan fırsatları daha kolay 

değerlendirerek, krizlerden diğer iĢletmelere göre daha az etkilenmektedirler. Ülkeler 

genelinde 2008 krizi sonrası yerel ekonomilere can vermek amacıyla pek çok çalıĢma 

yapıldığı, özellikle Küçük ve Orta Büyüklükteki ĠĢletme (KOBĠ) niteliğinde olan 

veya limited Ģirket Ģeklinde kurulan bu Ģirket türlerinin canlandırılmaya çalıĢıldığı 

göze çarpmaktadır. Ülkeler bazında bu Ģirketlerin ekonomide %65-90 arasında 

oranlara sahip olması da bunun nedenini bize açıklayabilmektedir. Ancak üzerinde 

durulması gereken önemli nokta bu Ģirketlerin farklı farklı özelliklere sahip 

olmasıdır. Kets De Vries‟ye göre aile iĢletmelerini bu kadar farklı kılan unsurlar, 

bireylerin kendilerini iĢletmeyle bütünleĢtirmeleri, farklı aile dinamikleri, üyeler 

arasındaki duygusal yoğunluk ve aile ve iĢletme arasında denge kurma çabaları 

etrafında dönen çatıĢmaların varlığıdır (Arıca, 2007: 9). Yapılan bu açıklama aslında 

bu farklılaĢmanın en önemli nedeninin, aile ve ailenin iĢe olan etkisi olduğunu 

göstermektedir. 
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Aile iĢletmelerinin diğerlerinden ayrılmasını sağlayan bu farklılıklar aĢağıda 

çeĢitli yazarların farklı tespitleri ile aktarılmaya çalıĢılacaktır: 

 Bir giriĢimcilik atılımı ile baĢlar ve aile odaklılık genel kanaattir 

(Arslan, 2006: 11-13). Aile varlığı ve bütünlüğünü koruma amacı güder (Gürkan, 

2007: 5). Ayrıca aile varlıklarının korunması amacıyla kurulabilir (Demir, 2007: 9). 

 ġirket aile üyelerinin geçim kaynağıdır. Bu sebeple giriĢimci 

kendisinin ve ailesinin geleceğinin garanti altına almak ister. Çocukların Ģirkete 

ısındırılması Ģirket geleceği açısından önemli görülür. Yönetimin kuĢaklar arasında 

devri esastır (Arslan, 2006: 12 – 13; Gürkan, 2007: 5; ĠyiiĢleroğlu, 2006: 7). 

 Ġçerisinde aile unsuru bulunduğundan duygusal boyut önemlidir 

(Yazgan, 2010: 50). Aileden kaynaklanan duygusallık ile iĢten kaynaklanan mantıklı 

davranma Ģirket içerisinde farklı bir sinerji unsuru oluĢturur ve Ģirket yapısını 

Ģekillendirir (Demir, 2007: 10). 

 Merkeziyetçi bir yapı vardır ve bu merkezde Ģirket sahibi bulunur 

(Köse, 2010: 7). ġirket kurucusu hem giriĢimci, hem yönetici, hem de patrondur 

(Yazgan, 2010: 48). Genelde Ģirket hisse çoğunluğu tek ortaktadır. Yani tek patronlu 

olma eğilimi vardır (Arslan, 2006: 13). En büyük pay sahibi yönetim kurulu baĢkanı 

ve icra kurulu baĢkanı (CEO) olmaktadır (ĠyiiĢleroğlu, 2006: 8).  

 Aile Ģirketlerinde aile ile, iĢ iç içe geçmiĢ bir yapıdadır ve birbirini 

etkiler. Yönetim biçimi ve örgüt kültürü ailenin sosyo-kültürel yapısından, değer ve 

yargılarından etkilenir (Arslan, 2006: 11-12). 

 Aile Ģirketleri aile üyelerinin bir arada çalıĢtığı ve en az iki 

jenerasyonun yönetim ile ilgilendiği Ģirket yapılarıdır. Aile Ģirketleri mülkiyet baz 

olarak alındığında üçe ayrılmaktadır. Bunlar; 'Tek Patron', 'KardeĢ Ortaklığı' ve 

'Kuzenler Konsorsiyumu' olarak sıralanabilir (Gürkan, 2007: 4 – 5). Fakat burada 

dikkat edilmesi gereken nokta kan bağı olan aile üyelerinden oluĢabileceği gibi karı-

koca ortaklıkları Ģeklinde de oluĢabilmesidir (Arslan, 2006: 12). 

 ġimdiki veya daha önceki yöneticinin çocukları iĢletmenin 

yönetiminde görev alırlar (ÇavuĢ, 2005: 154). 
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 ĠĢletme kararlarında ailenin etkin olduğu yapılardır (Köse, 2010: 7). 

Stratejik kararlar gayri resmi ortamlarda hızlı alındığından ekonomideki 

dalgalanmalardan daha az etkilenmektedirler (Yazgan, 2010: 48). 

 Ġdari personel genelde aileden olan kiĢilerden seçilir (Arslan, 2006: 

12). Yönetim kuruluna aileden sevilen ve güven duyulan kiĢiler atanır. Bu kiĢiler 

Ģirket sahibine yakındır (ĠyiiĢleroğlu, 2006: 7). Bu yakınlık ise yönetim kurulunun 

alacağı kararlarda bağımsızlığı etkilemektedir. Aile, yönetimdeki temsil sayısından 

çok denetim gücüne sahiptir (ÇavuĢ, 2005: 154). 

 Aile bağları çalıĢan tercihinde etkili olmakta ve personel alımında aile 

üyelerine öncelik tanınmaktadır (Demir, 2007: 9; ĠyiiĢleroğlu, 2006: 7). Bu sebeple 

aile Ģirketlerinde nepotizmin daha fazla görüldüğü söylenebilir. Aile üyeleri genelde 

performans, ücret, çalıĢma saatleri, izin kullanımı vb. yönlerden kayırılır 

(ĠyiiĢleroğlu, 2006: 8). Nepotizmin etkisinden dolayı aile üyelerinin çalıĢtığı ortamda 

ödül – ceza sistemi pek etkili olamaz (Demir, 2007: 10). 

 Aile üyelerinin Ģirket içindeki konumları ailedeki konumlarını 

etkilemektedir (ĠyiiĢleroğlu, 2006: 8). Genel bir bakıĢ ile Ģirket yöneticisi veya 

kurucusu aile lideri olmakta, Ģirkette önemli pozisyonu olan aile üyeleri ailede saygı 

görmektedir. 

 Yönetimin aile elinde olması nedeniyle Ģirket dıĢa kapanıktır (Arslan, 

2006: 12-13). Bu kapalı yapı ise genellikle finansman kaynaklarını etkilemektedir. 

Genel olarak aile içi finansman tercih edilir ve halka açılarak bilgileri dıĢarıya açmak 

istenilmez. ġirket bilgileri aile sırrı olarak görülür (ĠyiiĢleroğlu, 2006: 7-8). 

 ġirket ismi ve prestiji, aile isim ve prestiji ile özdeĢleĢmiĢtir 

(ĠyiiĢleroğlu, 2006: 7). Buna Evliyazade Ģirketinin yaĢadığı konu ile ilgili sorun 

örnek olarak gösterilebilir. Evliyazade Ģirketi 1910 yılında faaliyete baĢlamıĢ ve hızlı 

bir Ģekilde büyüyerek uluslararası platformda baĢarılar elde etmiĢ bir Ģirkettir. Ecza 

ve kimyevi madde üretimi ile baĢlayarak iĢ alanını geniĢletmiĢtir. Uluslararası 

yarıĢmalarda pek çok kez ödül alarak ismini ve saygınlığını arttırmıĢtır. Fakat 

1934‟te Soyadı Kanunu‟nun çıkması ile ailenin soyadı Eren olarak değiĢtirilmiĢtir. 

Bir süre Ģirket ismi Eren olarak değiĢtirilmiĢ ve etiketlere Evliyazade Nurettin Eren 

konulmuĢsa da baĢarılı olunamamıĢtır. Bu sebeple Nurettin Bey eski soyadının bir 
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marka olduğunu ve yurt dıĢında tanınmasını sağladığını, soyadı değiĢikliği ile 

yapılan marka ismindeki değiĢimin yapılan ticareti olumsuz etkilediğini belirten bir 

dilekçeyi Ankara‟ya göndermiĢ ve Atatürk‟ün özel izniyle marka sahibi olarak 

kendisinin soyadının Evliyazade olarak kalmasına izin verilmiĢtir (Kaptan ve 

Kaptan, 2012: 109-110-111). Görüldüğü gibi Ģirketler genellikle aile adı ile anılır ve 

Ģirket prestiji aile prestijine yansıtılır. 

 Gelenek ve göreneklerin ağır bastığı, geliĢim ve büyüme isteği olan, 

üyeler arasında sevgi ve saygı bağlarının kuvvetli olması sebebiyle yardımlaĢma ve 

birbirini destekleme anlayıĢının olduğu ve ortak değerlerin bir olduğu bir yapıdır 

(Arslan, 2006: 12; Köse, 2010: 7-8). 

 Aile üyeleri arasında yoğun etkileĢim, iletiĢim ve iĢ birliği vardır 

(Köse, 2010: 7). Aile iliĢkileri kiĢinin Ģirket içindeki pozisyonunu belirlemede 

yetenek ve eğitimden daha fazla önemsenir (Arslan, 2006: 13). Ailenin mevcut 

normları Ģirket yapısını etkiler (Karpuzoğlu, 2012). 

 Aile Ģirketleri değiĢime direnç gösteren bir yapıya sahiptir. Bu nedenle 

yeniden yapılanma ve kurumsallaĢma ihtiyaçları yüksektir (Arslan, 2006: 13). 

Kurumsal yapıyı oluĢturmak oldukça güçtür, kendiliğinden geliĢen ve yerleĢen bir 

Ģirket içi davranıĢ ve çalıĢma sistemi vardır. Informal iliĢkiler sonucu oluĢması 

nedeniyle çalıĢma sistemini standardize etmek güçtür (Demir, 2007: 10). 

 ĠĢletmede çalıĢan nesillerin sayısı arttıkça doğru orantılı olarak 

çatıĢmalarda artıĢ gösterir (ĠyiiĢleroğlu, 2006: 8). Ağabey – kardeĢ, kuzen çatıĢmaları 

vb.  

 ĠĢletme sermayesinin çoğunluğu aile tarafından karĢılanmakta ve 

doğal olarak yönetim ve kontrol tek ailenin elinde olmaktadır (Demir, 2007: 10; 

Gürkan, 2007: 3). Patronun sürekli kontrolü ve kendini çalıĢanlarından üstün görmesi 

çalıĢanlarda ters tepkiye sebep olabilmekte ve takım çalıĢmasını önlemektedir (Köse, 

2010: 7). 

 GiriĢimci aile üyeleri iĢin içinden, pratiğinden gelerek iĢi çok iyi bilir. 

Fakat eğitimlerinin yeterli olmaması modern yaklaĢımlara bakıĢ açılarını daraltır 

(Köse, 2010: 7). Bu nedenle bu Ģirketlerde kurumsallaĢma olması Ģarttır. Özellikle 
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etkili bir halef planlaması seçilebilecek kiĢilere verilecek eğitim ve kazandırılacak 

tecrübede etkilidir. ĠĢ için hazırlanacak çocuk ileride iyi bir lider olabilecektir. 

 Kurucu nesil Ģirket kontrolünü bırakarak emekli olma konusunda 

isteksiz olmaktadır. Bu da çatıĢmalara sebep olarak çocuklara sorumluluk devrinde 

sıkıntılara sebep olur (Arslan, 2006: 13). Ayrıca çocukların sorumluluk üstlenme 

konusunda kendine güvensizlik ve tecrübesizliği Ģirket açısından kurucudan sonra 

problemler oluĢmasına neden olur. Bu Ģirketlerde yönetici veya Ģirket sahibinin 

merkeziyetçi davranması aile üyeleri ve çalıĢanlara yetki devrinde karmaĢa 

oluĢturmaktadır (Arıca, 2007: 10). 

 Kurumsal yapı eksikliği sebebiyle genel olarak planlı bir yönetim 

yoktur. Bu nedenle amaçların belirlenmesi, planlama, koordinasyon, yürütme ve 

denetleme fonksiyonları arzu edilen Ģekilde çalıĢmaz (Köse, 2010: 7; Yazgan, 2010: 

48).  

 ĠĢ gücü devir oranı yüksektir (Demir, 2007: 10). Aile üyelerine verilen 

ayrıcalıklar profesyonelleri ve çalıĢanları Ģirketteki gelecekleri açısından kaygıya 

düĢürebilir. Bu da iĢten ayrılmayı tetiklemektedir.  

 Kurucu ve devralacak kuĢaklarda aile ve topluma karĢı hesap verme 

ve sorumluluk duygusu vardır (Arıca, 2007: 10). 

 Aile çıkarları ile iĢletme çıkarları uyumludur ve bu uyum iĢletme 

politikalarına yansıtılır (Gürkan, 2007: 5; Yazgan, 2010: 48). 

 ÇalıĢanların özerklik ve kiĢisel güvenlik bakımından 

güvenebilecekleri ve bağlanabilecekleri bir misyon taĢır (Arıca, 2007: 10). 

 Diğer iĢletmelere oranla risk alma düzeyleri yüksek, yeniliklere açık, 

üretken ve bağımsızlık unsurunun kuvvetli olduğu Ģirketlerdir (Arıca, 2007: 10). 

 Aile üyelerinin Ģirket içerisinde, ailede ve iĢ dünyasında üstlendikleri 

çapraz roller vardır (Özhan, 2006: 15). Aile Ģirketlerinde aile üyeliği, mülkiyet 

sahipliği, iĢletmede çalıĢma ve yönetsel kararlarda yer alma gibi farklı rollerin 

bulunduğu, bazen aile üyelerinin bu rollerden birini, ikisini, üçünü veya dördünü 

aynı anda üstlendiği görülür (Köse, 2010: 8). 

 Uzun döneme, kaliteye ve müĢteriye odaklılık ön plandadır (Arıca, 

2007: 10). 
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 DeğiĢen iĢletmecilik anlayıĢına uyum güçlüğü yaĢanır (Arıca, 2007: 

10). 

 Genellikle dördüncü kuĢak Ģirket sahipleri iĢ ve iĢin geleceğinden çok 

kendilerini düĢünmeye veya kendilerini yatırımcı olarak görmeye baĢlarlar. Bu da 

bazen diğer seçenekleri değerlendirme görüĢüne yönelmeye sebep olabilir. Bu 

sebeple Ģirket satıĢı yolu ile ailenin Ģirketi kaybetmesine sebep olunabilir 

(ĠyiiĢleroğlu, 2006: 8). 

 Aile iĢletmelerinin ayırt edici özelliklerinden bir diğeri ise yönetim ve 

stratejiler üzerinde aile kültürünün etkili olması ve aile iliĢkilerinin iĢ iliĢkilerinin 

önüne geçebilmesidir (Sevinç, 2005: 317). 

 Aile iĢletmesinin sahip olduğu özellikler iĢletme ve topluma 

yansıyarak toplumun değer ve inançlarını yeniden Ģekillendirmektedir (BektaĢ ve 

Köseoğlu, 2007: 298). 

Türkiye‟deki aile Ģirketlerinin özelliklerine ıĢık tutması açısından Özler ve 

ġahin‟ in Kütahya yöresindeki 1896 – 1972 yılları arasında kurulan aile Ģirketlerinde 

yapmıĢ oldukları çalıĢmada bu kıdemli iĢletmelerin genel karakteristikleri Ģöyle 

tespit edilmiĢtir (Özler ve ġahin, 2010: 50): 

 Ortak iĢ yapma anlayıĢının geliĢtirilmesi, 

 Aynı iĢin yıllarca sürdürülerek iĢte uzmanlaĢmanın sağlanması, 

 Aile ile iĢ ayrı tutularak ortaklar arasında sevgi, saygı, anlayıĢ ve 

güvene dayalı iliĢkilerin kurulması, 

 Kadınların iĢ yaĢamı ve aile içerisinde ön plana çıkarılması iĢin 

sağlıklı iĢlemesine yardımcı olmak, 

 Fedakarlık göstererek özverili çalıĢmak, 

 Diğer çalıĢanlar gibi iĢ yerinde maaĢlı çalıĢmak, 

 Ġyi bir aile düzeni ve sağlıklı yaĢama özen göstermek, 

 Ġyi niyetli, fedakar ve sabırlı olma,  

 Ġtibar. 
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Genel bir değerlendirme yapıldığında yukarıdan da anlaĢılacağı üzere bu 

Ģirketler, aile – iĢ etkileĢiminin yoğun olduğu Ģirketlerdir. Aile, hemen hemen 

iĢletmenin her faaliyetinde yer alan bir merkezdir. Bu sebeple; iĢ kültürü, ahlakı ve 

usulü aileden etkilenir. Bununla birlikte, aile de iĢ ve iĢ çevresinden etkilenir. Aile 

üyeleri potansiyel çalıĢan konumunda olduğundan iĢ gücü sıkıntı çekilmez. Güven 

unsuru önemsenir. Ancak bu unsurun fazla önemsenmesi, profesyonelleĢmenin ve 

dolayısı ile kurumsallaĢmanın önüne geçebilir. Ayrıca yetenek ve eğitimin ikinci 

plana düĢmesi iĢletmeyi artan bu rekabet ortamında sıkıntıya sokabilecek bir 

olumsuzluk oluĢturabilir. Yeteneksiz ve tecrübesiz aile fertleri iĢletmeyi planlanan 

geleceğe ulaĢtırmada yetersiz kalabilir. Halbuki bu Ģirketlerde sürdürülebilir olmak 

ve Ģirketin gelecek kuĢaklara aktarımı en önemli amaçtır. 

1.1.5. Aile ġirketlerinde BaĢarı ve BaĢarısızlığı Etkileyen 

Faktörler 

Aile Ģirketleri, birçok ülke ve ekonomide olduğu gibi ülkemizde de 

iĢletmeler içerisinde sayısal çoğunluğu oluĢturduğundan önemli bir yere sahiptir. 

Fakat bu iĢletmelerden bazıları yaptıkları iĢi baĢarılı bir Ģekilde sürdürülebilir hale 

getirebilirken, bazıları da yok olup gitmektedir. Bu sebeple bu baĢlık altında baĢarılı 

ve sürekli hale gelmiĢ aile Ģirketlerinin özellikleri ile baĢarısızlığa sebep olan 

faktörler anlatılacaktır. Bir iĢletmenin sürekli hale gelebilmesi ve kuĢaklar arasında 

aktarılabilmesi dört boyutu olan bir süreci içerir. Bunlar (ġensoy, 2010: 326);  

 Aile Uyumu: Aile içerisinde güven ortamının arttırılması, aile üyeleri 

arasında karĢılıklı anlayıĢ geliĢtirme ve bilginin paylaĢımı vb. faktörlerdir. 

 Halefin İşi Devralma İsteği: ĠĢletmenin devamlılığı ve baĢarının elde 

edilmesi için sürecin önemsenen kısmıdır. Bu sadece süreklilik planının baĢarısını 

değil aynı zamanda baĢarılı bir devir sürecini ve devamında iĢletmenin sonraki 

aĢamalardaki baĢarısını etkilemektedir. 

 Yönetim Kurulunun Varlığı: ĠĢletme sürekliliğinin ve devamlılığının 

sağlanması sürecinde kontrol mekanizması oluĢturacak bir yönetim kurulu olmalıdır. 
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 Halefin Hazırlanma Süreci: Halef için örgün ve mesleki eğitim, iĢ 

deneyi,  meslekte bulunduğu pozisyonlar, hazırlanma sürecine kiĢisel bakıĢı ve 

motivasyonu içerir. 

Devir sürecinde baĢarısız olunmasının sebepleri ise; 

 ĠĢletmenin yaĢama kabiliyetinin olmaması / eksikliği, 

 Planlama eksikliği, 

 ĠĢletme sahibinin iĢletmeyi devretmedeki isteksizliği, 

 Sonraki kuĢağın iĢletmeye katılım konusundaki gönülsüzlüğü (Özdil 

ve Kara, 2010: 5). 

Tüm bunlardan bahsedildikten sonra baĢarılı olan aile Ģirketlerinin 

özellikleri anlatılabilir. Bu özellikler aĢağıda sıralanmaktadır (ÇavuĢ, 2005: 163); 

 Aile bireyleri, Ģirket ile ailenin birbirinden farklı kavramlar olduğunun 

ayrımına vararak, aradaki dengeyi oluĢturur. 

 Servet yönetimi ile Ģirket yönetiminin birbirinden ayrı kavramlar 

olduğunun farkına varılır. 

 ġirkete, disiplin ve organizasyonun var olduğu bir kimlik kazandırılır. 

 KurumsallaĢma gerekleri yerine getirilir. Yönetim, iĢinin uzmanı 

profesyonel kadroyu iĢe alır, motive eder ve gerekli özgürlük alanını sağlar. Bu 

kısımda aile bireylerinin rolü ise profesyonelleri yabancı olarak görmek yerine 

takımlara alarak iki tarafın sinerji oluĢturmasını sağlamaktır. 

 Aile ile Ģirket arasındaki iletiĢim; açık, iki taraflı ve yoğun olarak 

gerçekleĢtirilir. Ailenin Ģirket içerisindeki rolü ve yönetim biçimi açıkça bellidir. 

 Bağımsız bir yönetim kurulu oluĢturulmuĢtur. 

 Kısa vadeli planlamalar yerini uzun vadeli plan ve programlara 

bırakmıĢtır. 

 Yönetimin devredilmesi ile ilgili çalıĢmalara ağırlık verilir. 

 ġirket sahibi patron, aile bireyleri yönetimde yetersiz kaldığında 

gerekli tespitleri zamanında yaparak önlem alır. Ayrıca gerektiğinde yönetimi 

profesyonellere bırakır. 
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Merkezi Ġsviçre‟de bulunan IMD tarafından yapılan bir araĢtırmada ise 

yukarıdakilere ek olarak baĢarılı aile Ģirketlerinin ortak özellikleri (Kırım, 2007: 7); 

 Aile bireylerini daha küçük yaĢlardan itibaren mülkiyet ve gelecek 

kuĢakların sorumluluğu konusunda yetiĢtirirler, 

 ÇalıĢanlarına adalet ve sadakat duygusu ile yaklaĢırlar, 

 Topluma karĢı yüksek bir sorumluluk duyguları vardır ve bunu 

bağıĢları ve toplumsal hizmetleri ile gösterirler, 

 Ailenin ismi ürün ve hizmetlerde yaĢadığı için, en yüksek kalite ve 

hizmet anlayıĢı ile iĢ yaparlar, 

 Gücün kimde olduğu herkes tarafından görülebildiği için, kararlar 

hızlı alınır, 

 Sürekli olarak araĢtırmacı ve yenilikçidirler, 

 DeğiĢime karĢı değil, değiĢimi teĢvik eden bir anlayıĢları vardır. 

IMD‟nin yapmıĢ olduğu araĢtırma aslında bize dünya genelindeki aile 

Ģirketlerinin baĢarısına etki eden faktörleri de göstermesi sebebiyle önemsenmelidir. 

Ayrıca herkesin bildiği gibi dünya üzerinde tüm aile Ģirketleri baĢarılı 

olamamaktadır. Bu baĢarısızlığın sebepleri aĢağıda sıralanmaktadır (Kurtsan, 2006: 

174; Sönmez, 2010: 28 – 29). 

 Yeni ürün ve iĢ modelleri geliĢtirmede karĢılaĢılan güçlükler, 

 Stratejik düĢünememe, kötü yönetim alıĢkanlıkları, 

kurumsallaĢamama ve iyi bir belge ve bilgi akıĢ sistemi oluĢturamama, 

 Maliyetleri kontrol edememe, 

 ġirketi iyi bir fiyata satıp rahat etme isteği, 

 Piyasadaki değiĢimleri gözlemleme ve takip etmede yetersizlik, 

 ġirket içi raporlamada yetersizlik ve hesap sormadaki eksiklikler, 

 Aile içi sorunların iĢe yansıması, 

 Aile kontrolünü kaybetmeden sağlanacak finansmanı bulma zorluğu, 

 ĠĢ ve aile ihtiyaçları arasındaki çeliĢkiler, 

 Bir sonraki kuĢağa devir planlamasının yapılmaması, 
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 Varislerin intikal vergilerini ödeyememeleri, 

 Aile liderinin iĢi zamanında terk edememesi, 

 Yetenekli profesyonelleri aile Ģirketine çekmede yaĢanan zorluklar, 

 KardeĢ ve kuzenler arasındaki rekabet ve veliahdın kabul edilmemesi, 

 Yetenekli aile bireylerini iĢe çekememek, 

 Aile kültürü ile Ģirketin ve profesyonel yönetimin kültürleri arasında 

giderilemeyen çatıĢma, 

 Doğru ve iĢler bir yönetsel yapı kurulamaması, 

 Kurucu neslin iĢ iĢten geçene kadar ailesini ve Ģirketini 

kurumsallaĢtıramaması,  

 GeçmiĢte kalan vizyonlarının ve baĢarılarının esiri olma,  

 Gücün ve saltanatın rehaveti,  

 Piyasalardaki değiĢimleri gözlemleme ve tahmin etmede yetersiz 

olma,  

 Stratejik düĢünememe,  

 AraĢtırma ve geliĢtirmeye yeterince yatırım yapılmaması,  

 Sermaye yetersizliği,  

 Aile bireyleri arasındaki anlaĢmazlıklar. 

1.2. AĠLE – Ġġ ETKĠLEġĠMĠ 

Özel mülkiyetin temelinde aile olması sebebiyle günümüz Ģirketlerinin 

birçoğu aile Ģirketidir. Bugün kurumsallaĢmıĢ, çok hissedarlı Ģirketlerde bir zamanlar 

aile Ģirketi olarak iĢe baĢlamıĢtır (Özdemir, 2011: 10). Bu noktadan hareket ile aile 

iĢletmelerinin, iĢletmelerin çekirdek kısmını, temelini veya en küçük birimini 

oluĢturduğunu söylemek mümkündür. Bu sebeple, bu iĢletmeler ekonomilerin 

temelinde yer almaktadır. Aile iĢletmelerinin bu özelliği nedeniyle aile ve iĢ 

etkileĢimi konusunda pek çok çalıĢma yapılmıĢ ve çeĢitli sistemler ortaya 

koyulmuĢtur. Bu sistemlerden en önemlileri ve en çok bilinenleri, üç daire modeli ve 

aile sistem teorisidir.  
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1.2.1. Aile Sistem Teorisi 

Aile Ģirketleri, sübjektif olan aile ile objektif olmayı gerektiren iĢ iliĢkisini 

barındıran ve bu özelliği sebebiyle karmaĢık bir yapıya sahip olan iĢletmelerdir. Bu 

bahsedilen kavramlar ise doğaları gereği birbirlerinin karĢıtı durumundadırlar. Aile 

ve iĢletme sistemlerinin etkileĢimi aile iĢletmelerini diğer iĢletme türlerinden ayıran 

en önemli boyuttur (Ağca ve Kandemir, 2008: 212). Bir Ģirketi yürütmek, bir aileyi 

yetiĢtirmekten esas itibariyle çok farklıdır.  

ġekil 2: Aile ġirketlerinde ġirket ve Aile Arasındaki Sistem 

 

Kaynak: Yelkikalan ve Aydın, 2010: 212. 

ġekilde bir aile iĢletmesinin yapısını en basit haliyle görmekteyiz. Yukarıda 

aile Ģirketlerinin aile ve iĢ dinamiklerinden oluĢtuğundan bahsedilmiĢti. ġekil 

üzerinden anlatılacak olunursa aile dinamikleri daha çok duygusal odaklı olmakta ve 

aile üyeleri arasındaki iç iliĢkileri kapsamaktadır (Yelkikalan ve Aydın: 2010: 212-

214). Birçok kurumda aile baskın konumdadır ve verilen kararlarda duygular ve 

ailenin değerleri, beklentileri, istekleri etkin rol oynamaktadır (Fındıkçı, 2008: 33). ĠĢ 

iliĢkileri ise rasyonel odaklı verimlilik, etkililik, üretkenlik, karlılık gibi faktörleri 

içeren bir yapıyı oluĢturmaktadır (Yelkikalan ve Aydın: 2010: 212-214). Bu iki 

kavram arasında bir çatıĢma oluĢmaması için aile ile iĢletmenin rollerinin netleĢmesi 

ve herhangi birinin diğerinin alanına geçmemesi gerekmektedir. Aile, aile üyeleri, 
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aile üyelerinin kiĢisel ve sosyal durumlarına yönelik konularda ailenin baskın ve 

karar verici olması gerekmektedir. Ancak iĢle ilgili konulara yönelik kararlarda, iĢin 

geliĢimi ile ilgili herhangi bir konu ya da sorunun çözümlenmesi gibi konularda iĢin 

ön plana çıkması ve bu faktörlerde belirleyici olması gerekmektedir (Fındıkçı, 2008: 

35). Bu iki kavramı aile Ģirketinin entegre etmesi zorunludur. Bunu 

gerçekleĢtiremeyen Ģirketlerde ise çatıĢma ve sorunların oluĢumu kaçınılmazdır. Bu 

sebeple batan Gucci markası bu kısımda verilecek en güzel örnektir. Aile üyeleri 

arasındaki anlaĢmazlıkların Ģirkete yansıması Ģirketi batıĢa sürüklemiĢtir. Uzmanlar 

tarafından yapılan incelemelerde çatıĢma sebeplerini genel olarak duygusallık ve 

uzun süreli iliĢkilerden kaynaklı sürekli iletiĢim oluĢturmaktadır (Yelkikalan ve 

Aydın: 2010: 212-214). 

Tablo 2: Aile ve ĠĢ Sistemlerinin KarĢılaĢtırması 

Aile Sistemi ĠĢ Sistemi 

Aile üyelik ve kabulün Ģartsız olduğu bir 

yerdir. Doğduğunuz anda üyesi olursunuz. 

Bu doğum hakkıdır. 

ĠĢ dünyası, sürdürülebilir karlı büyüme hedefi ile 

güdülenir. 

Aileyi bir arada tutan bağlar duygusaldır ve 

karĢılıklı sevgi ve saygıya dayanır. Aile 

bireyleri arası yardımlaĢma yoğundur. 

Daha iyisi için sürekli bir rekabet söz konusudur ve 

üyelik kiĢinin yetenek ve baĢarısına bağlıdır. 

Hatalar çoğunlukla affedilir. 

Bir iĢin devam edebilmesi etkin çalıĢmasını, karlı 

olmasını, en iyi kaynaklara ulaĢmasını ve rakipten bir 

adım önde olmasını gerektirir. 

Bir kiĢinin aileden dıĢlanması pek olası 

değildir. 

Kurallar duygusal değil mantıklı olmalıdır. Gerektiği 

zaman performansı değerlendirmek ve ıslah edici 

tedbirler almak üzere objektif kriterler belirlenmiĢtir. 

Aile sistemi içe dönük kapalı bir sistemdir. 

ĠĢletme değerleri ise dıĢa dönük ve açık olmak 

zorundadır. ĠĢ hayatında çevre ile olan sosyal 

bağlantılar önemlidir. 

Güven unsuru önemsenir. 

Güven bir risk olarak karĢılanır ve kontrol 

mekanizmalarının kurulması önemsenir. 

Aile bireyleri arasında eĢitlik vardır. 

ĠĢletmede tarafsızlık objektif perspektifi yakalama 

açısından önemsenir. 

DeğiĢime karĢı direnç vardır. 

DeğiĢim olumlu ve faydalı olarak değerlendirilir. 

ĠĢletme açısından yeni eğilimleri yakalamak 

faydalıdır. 

Kaynak: Alacaklıoğlu, 2009: 43; Ege, 2008: 235. 

Tablodan da anlaĢılacağı gibi aile Ģirketlerinin aile boyutu daha içsel ve 

duygusaldır. Bu tip Ģirketlerde özellikle güven en fazla önemsenen konudur. Aile 

olmanın gereği olarak iliĢkiler samimi, karĢılıklı sevgi ve saygı yoğundur. Aile 

üyeleri her zaman birbirlerini destekler ve birbirlerine sahip çıkarlar. Genel olarak 
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yapılan hatalarda affetme ve barıĢma eğilimi vardır. Özellikle aile büyüğünün 

yürüttüğü ataerkil ailelerde aile iliĢkilerinin daha yoğun olduğu görülmektedir. ĠĢ 

iliĢkileri ise bu anlatılanların tam tersi durumları içerir. Mantıksal olma ve iĢin 

gereklerini yerine getirme zorunluluğu vardır. ĠĢ dünyası hatayı kabul etmemektedir. 

Özellikle kiĢilerarası rekabet ve günümüzde yaĢanan istihdam sıkıntıları kiĢileri daha 

dikkatli çalıĢmaya sevk etmektedir. 

1.2.2. Üç Daire Modeli 

Aile iĢletmeleri genellikle iĢ, ortaklık ve aile olmak üzere üç boyuttan oluĢur 

ve bu boyutlarda hangi evrelerde olduğuna göre incelenmektedir (Arıcıoğlu vd., 

2008: 278-279):  

 ĠĢ boyutu (ĠĢletme); iĢletmenin doğma, büyüme, olgunlaĢma ve çöküĢ 

gibi evrelerini,  

 Ortaklık boyutu (Mülkiyet); patron iĢletmesi, kardeĢler ortaklığı, 

kuzenler ortaklığı gibi evrelere ayırarak her evrenin özelliklerini, 

problem ve fırsatlarını, 

 Aile boyutu ise (Aile); iĢletme yönetimindeki aile fertlerinin iĢe baĢlama, 

iĢi yönetme ve emekli olma gibi konularını kapsamaktadır. 

Görüldüğü üzere bu üç boyut aile – iĢ etkileĢiminin sağlanmasında önemli 

derecede etki göstermektedir. Her boyut birbirini etkilemekte ve üçünün sinerjisi 

Ģirketi daha iyi ve fırsatları yakalayabilen konuma geçirerek avantaj elde etmelerini 

sağlamaktadır. 
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ġekil 3: Aile – ĠĢ ĠliĢkilerinde Üçgen Modeli 

 

Kaynak: Günver, 2002: 18; Kırım, 2007: 14-18. 

Yukarıdaki Ģekilde anlatılanlara ek olarak üç daire modelinde her bir 

dairedeki sorumluluk ve rollerin farklı olduğunu ve kiĢilerin bu rolleri birbirine 

karıĢtırmasının kavga ve çatıĢmalara sebep olacağının söylenmesinde fayda olacaktır 

(Akıngüç, 2012: XXIV). YaĢamını sürdüremeyen ve bunun sonucunda yok olan aile 

Ģirketleri üzerinde yapılan incelemeler bu Ģirketlerin aile iĢleri, sahiplik ve iĢleri 

yönetme iĢlemlerinin birbirine karıĢtırıldığını göstermektedir. Bu Ģirketlerde arzu 

edilen, aile ile Ģirket gibi iki güç unsurunun birbirlerini destekleyerek karĢılıklı 

geliĢimlerine olanak tanımalarıdır. Aile ile iĢ dengesinde ailenin yönlendirici, 

denetleyici, ufuk açıcı gibi rolleri üstlenmesi, iĢletmenin ise belirli kurallar zinciri 

dahilinde iĢleri yürütmesi ve aktif çaba içerisinde olması beklenir (Fındıkçı, 2008: 

36). Üç daire modeline göre aile – iĢ – mülkiyet kavramları Ģekilde de görüldüğü 

üzere iĢletme çevresini önemli ölçüde etkilemektedir. ĠĢletme içi faktörler Ģekilde 

numaralar ile ifade edilmektedir. Anlamları ise; 

1-) Aile üyesi, hissesi yok ve iĢletmede çalıĢmıyor, 

2-) Hissedar, ama aile üyesi değil ve Ģirkette çalıĢmıyor, 

3-) ġirkette çalıĢıyor ama ne hissedar ne de aile üyesi, 

4-) Aile üyesi ve hissedar fakat Ģirkette çalıĢmıyor, 

5-) Hissedar, Ģirkette çalıĢmıyor fakat aile üyesi değil, 

6-) Aile üyesi, hissedar ve Ģirkette çalıĢıyor. 

7-) Aile üyesi, hissedar değil fakat Ģirkette çalıĢıyor, 
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1.2.3. F – PEC YaklaĢımı 

Aile etkisi kavramı aile üyelerinin karar ve davranıĢlarının, iĢletme ile ilgili 

konularda herhangi bir sonuç yaratabilmesi etkisidir (Semerciöz ve Ayrancı, 2008: 

163). Yapılan araĢtırmalarda Ģirketteki aile etkisinin F – PEC yaklaĢımına göre güç, 

deneyim ve kültür olmak üzere üç boyutu bulunur. Güç boyutu, ailenin iĢletme 

üzerindeki resmi etkisi, ailenin iĢletme sahipliğindeki payı, ailenin Ģirket üzerindeki 

denetimi ve yönetim katılım düzeyleri oluĢturmaktadır (Astrachan vd., 2002: 48; 

Semerciöz ve Ayrancı, 2008: 162-164). Kültür boyutu, aile – iĢletme değer yargıları 

etkileĢimini ve gurur, uyum, bağlılık gibi manevi özellikleri içerir. Bu değer yargıları 

aile üyelerinin iĢletmeye yönelik tutumlarını değiĢtirerek iĢletme kurum yapısına 

yerleĢir. Deneyim boyutu ise ailenin hangi nesil veya nesillerinin iĢletme içerisinde 

yöneticilik yaptığını, iĢletme bünyesinde kaç aile üyesinin istihdam edildiğini vb. 

konuları içerir. Ayrıca yapılan araĢtırmalarda her neslin bu kalıplaĢmıĢ uygulamaları 

öğrendiği ve güncellediği tespit edilmiĢtir (Semerciöz ve Ayrancı, 2008: 162-163-

164). Böylece bilgi birikimi kümülatif olarak nesilden nesile artmakta ve bu da 

alınan kararlarda hata olasılığını düĢürmektedir. EskiĢehir kıdemli aile iĢletmeleri 

üzerinde yapılan bir araĢtırmada bu Ģirketlerin bilgi birikimini nesiller arası 

aktarmaları sayesinde ayakta kaldıkları tespit edilmiĢtir. Bölgede Bulgaristan ve 

diğer ülkelerden göçen göçmenlerin fazla olduğu ve bu ailelerin geldikleri 

bölgelerdeki iĢlerini, iĢ yapma usüllerini buraya taĢıyarak kuĢaklar boyunca aynı iĢe 

devam ettikleri saptanmıĢtır (Baraz, 2012: 121-122). 

F – PEC yaklaĢımında değinilen kültür ve değer boyutlarını, aile – iĢ 

etkileĢimini daha iyi anlatabilmek için konuyu detaylandırmak gerekmektedir. 

Bilindiği üzere aile Ģirketleri, kurucu ve aile ile önemli bağlara sahip iĢletme 

türleridir. Hatta kurucu veya giriĢimcinin vefatı ile pek çok aile Ģirketi hayatlarını 

idare ettiremez hale gelmektedir. Bunun en önemli sebepleri ise plansız hareket etme 

ve uzun dönemli düĢünmemedir (Sebilcioğlu vd., 2010: 16). Aile Ģirketlerinin 

kurucudan bu kadar etkilenmeleri ve kurucuya bağlı olmalarının sebebi giriĢimcinin 

değerlerini taĢımalarıdır. Bu da kurum kültürünü oluĢturan değerleri etkilemektedir. 

Çünkü Ģirket sahibi kendi doğru ve değerlerini örgüte aktarmakta bu da Ģirketi taklit 
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edilemez hale getirerek avantaj yaratmaktadır. Güçlü bir kültüre sahip olan 

Ģirketlerin kuruluĢ aĢamasında güçlü bir liderin etkisinde oldukları görülür (Akdoğan 

ve Oflazer Mirap, 2008: 4). Kurucu değerlerini belirlemeye yönelik yapılan bir 

araĢtırmada her kurucunun farklı değerleri benimsediği saptanmıĢtır. Güven, sadakat, 

eğitim, dürüstlük gibi ortak değerler olmasına rağmen daha öncede bahsedildiği gibi 

her aile Ģirketi ile kurucusunun değer ve özellikleri farklıdır (Akdoğan ve Oflazer, 

2012: 15). Astrahan, Hugh ve Mckee, Kets de Vies ve Mc Collom‟un yaptıkları 

araĢtırmalarda ise bu ortak değerler; aidiyet, dürüstlük, sadakat, güven, saygı ve 

bağlılık olarak saptanmıĢtır (Yener ve Akyol, 2008: 335).  

1.2.4. Aile Kültürü ve ĠĢ EtkileĢimi 

Türkiye Personel Yönetimi Derneği‟nin yapmıĢ olduğu bir araĢtırmaya göre 

aile değerleri, kurum değer ve iĢ yapma biçimlerini önemli ölçüde etkilemektedir 

(AkĢit, 2010: 111).  

“Şirket içerisindeki semboller, kahramanlar (liderler, çalışanlar, 

yöneticiler, uzmanlar vb.), gelenek, değer ve inançlar, yöneticiler ile çalışanlar 

arasındaki ailesel gayri resmi iletişim biçim ve tarzları, aile şirketlerinin diğer 

şirketlere karşı rekabet avantajı elde etmelerini sağlayan önemli kültürel 

üstünlüklerdir. Denison vd.’nin şirket kültürü üzerine yaptığı araştırmalar, aile 

sahipliğinde ve kontrolünde bulunan şirketlerin sahip olduğu kültürlerin şirket 

performansını arttırmada diğer şirketlere oran ile daha etkili olduğu sonucunu 

ortaya koymaktadır. Bu şirketlerin sahip olduğu kültürel faktörler şirketten şirkete 

farklılık gösterdiğinden kopyalanması zordur. Bu sebeple şirketler diğerlerine oranla 

rekabet üstünlüğü elde etmektedirler” (Denison vd., 2004: 62 – 68 – 69).  

Konuyu uygun bir örnek ile açıklamak faydalı olacaktır. Astlarının saygı 

duyduğu ve sevdiği bir liderin yönetimindeki Ģirket çalıĢanlarını ve iĢletme 

faaliyetlerini kontrol etmek konusunda daha az sıkıntı yaĢamaktadır. Bazı iĢletme 

yöneticilerinin ise iĢletme çalıĢanlarına aile üyesi gibi davranması, üzüntü ve 

sıkıntıları ile ilgilenmesi çalıĢanları motive ederek çalıĢan verimliliğini arttırıcı etki 
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yaratmaktadır. Aile Ģirketlerindeki sıkıntıların temelinde; aile sisteminde değerlerin 

hakim olduğu bir sosyal yapı olması, Ģirketin ise mantık ve kuralların hakim olduğu 

bir sosyal yapı olması yatmaktadır (Fındıkçı, 2008: 33). Fakat aile Ģirketi kavramında 

duygularla mantığın yoğun etkileĢimi söz konusudur. Aile Ģirketlerinde bireylerin 

birbirine yakınlığı, karĢılıklı saygı ve sevgi ortamının oluĢmasına olanak sağlamakta 

ve aile içi özel ve hızlı bir iletiĢim sisteminin geliĢmesine yardımcı olmaktadır. 

Böylece bilgiyi yayma düzeyi artarak iĢlerin daha etkili bir Ģekilde yürütülmesi 

sağlanmaktadır. Ayrıca bu iĢletme tipinde hiyerarĢik düzenin aile tarafından 

belirlenmesi dikkat çekmektedir. Kimin yönetimde söz sahibi olduğu, nerede nasıl 

davranılacağı vb. her konu aile kültür ve değerleri sayesinde bilinmektedir (Yener ve 

Akyol, 2008: 335). Bu da tartıĢma ve çatıĢmaları önleyici etki yapmaktadır. 

Yener ve Akyol (2008) aile Ģirketlerine etki eden ailesel değerlerin 

incelenmesi amacı ile yaptığı çalıĢmada, bu değerlerin tespiti ve karĢılaĢtırılması 

amacıyla bir Türk ve bir Ġngiliz aile Ģirketini kullanmıĢ ve iki Ģirketteki ortak 

değerlerin hemen hemen aynı olduğunu saptamıĢtır. Fakat arada bazı farklar 

olduğunu tespit etmiĢtir. Türk iĢletmesinde bağlılık, sadakat olarak algılanmakta ve 

uzun yıllar iĢletmede çalıĢmak, çalıĢmayı planlamak olarak görülmektedir. Ġngiliz 

Ģirketinde bağlılık Ģirket verimliliği adına yapılan her Ģey olarak görülmektedir. 

Güven konusuna gelindiğinde Türk Ģirketinde kontrolsüz bir güven söz konusu iken, 

Ġngiliz aile Ģirketinde güvenin yanında kontrol ve bunu sağlamaya yönelik 

oluĢturulan sistemler de önemsenmektedir. Yine Türk aile Ģirketinde saygı, çalıĢkan 

ve bilgili kiĢinin hak ettiği Ģey olarak görülürken, Ġngiliz aile Ģirketinde nezaket 

diyalogları da önemsenmektedir.  

Akdeniz bölgesi aile Ģirketlerinde iĢ ve aile değerlerini belirlemeye yönelik 

yapılan bir araĢtırmada ise kurucunun sahip olduğu ve önemsediği iĢ değerleri 

çalıĢkanlık, yenilikçilik, cesaret, dürüstlük ve hayırseverlik olarak tespit edilmiĢtir. 

Fakat Akdoğan ve Oflazer‟ in tespitlerinde olduğu gibi her iĢletmenin değerleri farklı 

olmaktadır. AraĢtırmaya katılanların bazılarının; farklılık, sabır, iĢ tutkusu 

değerlerine de önem verdikleri tespit edilmiĢtir. Aile değerleri olarak belirtilen ortak 

noktalar ise, iĢ ile aile yaĢantısının kesin çizgilerle ayrılması, adalet, aile üyeleri 
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arasında güven, paylaĢım bağlılık, geleneksellik ve eğitime verilen önemdir (BaĢer 

ve Erdem, 2008: 178). 

Aile Ģirketlerinde değerler, kurum kültürünü ve iĢ yapma usullerinin 

temelini oluĢturmaktadır. Bahsedilen bu kavram insanların güç iĢlerde baĢarı elde 

etmesinin, sorumluluk sahibi olarak disiplinli çalıĢmasını, uzun vadeli iĢlerde gayret 

ve sabır göstermesini sağlamakta ve kiĢiye ilham vermektedir. Aile Ģirketlerinde, aile 

ve iĢ değer sistemleri genel olarak birbirine benzer. Bunun sebebi genel olarak aile 

değerlerinin; iĢletme stratejisi, organizasyon yapısı, kurum kültürü, sahip ve aile 

üyelerinin iĢletmeye bağlılığı, liderlik stilleri ve kurumsal ahlaki davranıĢları etki 

altında tutmasıdır. Aile Ģirketi çalıĢanları genel olarak aile üyelerinden oluĢmaktadır. 

Bu sebeple ailevi değerler iĢletme kültürünün oluĢumuna etki etmekte ve oluĢturulan 

bu örgüt değerleri çalıĢanlar arasında hızla kabul görmektedir. Ayrıca inanç, değer ve 

normlar Ģirketin iĢe alma politikalarına da önemli düzeyde etki etmektedir. ġirketi 

kuran kiĢi ilk etapta kendisine ait olan değerler üzerinden hareket eder ve dolayısıyla 

Ģirket çekirdek kadrosunu kendi kriterleri doğrultusunda oluĢturur. Diğer yandan 

değerlerin yanında kültür kavramı da aile Ģirketlerinde iĢ ve aile iliĢkisi konusunun 

önemli bir faktörüdür. Kültürel değerler, toplum, aile ve bireyin yaĢamına kılavuzluk 

eder, yön verirler, vicdan ve ahlaka uygun bir biçimde davranmasını sağlarlar 

(Turpoğlu, 2012: 100). Sonraki kuĢaklara geçiĢ ve iĢletme sürekliliğinin 

sağlanmasında kurucunun kiĢiliği ve iĢletme kültürünün etkili olduğu belirtilmektedir 

(Stavrou vd., 2005). Özellikle Türk toplumunun kültürel açıdan lider bağımlılığı, aile 

Ģirketlerine de yansımaktadır. Aile Ģirketlerinde nasıl bir liderlik uygulanacağı ve 

kimin hüküm süreceği konularını tüm iĢletme çalıĢanları ve aile üyeleri bilir. Bu 

sebeple kargaĢa çıkmaz, bürokrasi azdır, karar verme süreci daha hızlı ve etkilidir ve 

üst yönetime ulaĢmak ve Ģikayetleri bildirmek kolaydır. Aile üyesi istihdamında Türk 

kültürünün etkisi sebebiyle yaĢ ve cinsiyete bakılmaktadır (Çağlar vd., 2006: 324). 

ġirket – aile iliĢkisinin önemli etkilerinden biri de aile ismi ile Ģirket 

markasının bir arada ilerlemesidir (Kaptan ve Kaptan, 2012: 111). 

Aile ve iĢ etkisi, tüm aile Ģirketlerinde görülen, bazen olumlu sonuçlara 

sebep olarak avantaj yaratan, bazen de Ģirketler için dezavantaj oluĢturan 
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sistemlerdir. Bu Ģirketlerde, bu iki etkinin Ģirketten uzak tutulmaya çalıĢılması 

imkansızdır. Bu sebeple birbirine doğaları gereği zıt olan bu iki kavramı çatıĢtırmak 

yerine olumlu ve birbirlerini etkileyecek Ģekilde kullanmak iĢletmeler açısından 

faydalı olacaktır. Ayrıca bu iki kavramın etkin Ģekilde yönetilmesi Ģirkette farklı bir 

sinerji yaratarak Ģirketi diğerlerinden ayıran avantajlara olanak tanıyacaktır. Aile 

Ģirketlerinde kurumsallaĢma çabalarının arttırılması planlanmaktadır. KurumsallaĢma 

ile birlikte ailenin iĢ üzerindeki etkisi git gide azalacaktır. Fakat bu olumsuz bir algı 

yaratmamalıdır. ġirketlerin kurumsallaĢması, aile ve iĢ etkileĢimine engel 

oluĢturmamakta aksine bu etkileĢimin olumsuzluklarına önlem oluĢturmaktadır. Tüm 

kuralların, iĢ tanımlarının ve iĢ yapma Ģekil ve usullerinin belirlendiği yapılarda aile 

üyeleri arasında çatıĢma olma ihtimali düĢmektedir. Ayrıca bu tanım, usül ve Ģekiller 

yine aile değerlerinden ve kültüründen esinlenilerek oluĢturulmaktadır. 

1.3. AĠLE ġĠRKETLERĠNĠN YAPISI VE GELĠġĠMĠ 

Aile Ģirketleri yapısı ve geliĢimi açısından incelendiğinde insan hayatına 

benzetilebilmektedir. Ġnsanlar gibi doğar, büyür, olgunlaĢır ve yaĢamları sona erer. 

Bu süreç boyunca iĢletmelerin; mülkiyet, aile ve iĢ yapılarında sürekli değiĢimler 

mevcuttur. ĠĢletmeler nesilden nesile aktarıldıkça mülkiyet yapısında yaĢanan 

geliĢmelerin yarattığı avantaj ve dezavantajlar, iĢletmenin süreklilik kazanmasını 

sağlamak maksadı ile yapılan iĢ zenginleĢtirme ve ürün çeĢitlendirme faaliyetleri ve 

ailenin iĢ ile iliĢkileri sürekli değiĢime uğramaktadır (Günver, 2002: 30).  

1.3.1. Mülkiyet Açısından Aile ġirketi Türleri 

Aile Ģirketlerini mülkiyet açısından dört gruba ayırmak mümkündür. 

Özellikle ülkemizde de bu yapılanmalar önem arz etmektedir. Bu Ģirketler (Erkan, 

2012: Yazgan, 2010: 60); 

 Patron Ģirketi olarak adlandırılan limited aile Ģirketleri: Patron 

Ģirketleri, aile Ģirketi yapılarının ilk ve en temel halidir. Hisselerin çoğunluğu ve 
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kontrol tek bir kiĢi veya karı – kocanın elinde olmaktadır (Kırım, 2007: 20). ġirkette 

tüm kararlar patron tarafından alınır. Yönetim ve kontrol tek merkezdedir (Yazgan, 

2010: 60). ġirket, patron Ģirketi olmasına rağmen içerisinde aile unsurlarını 

barındırmalı ve kurucudan sonra yerine bir halefinin geçeceği düĢünülmelidir. Bu 

evredeki Ģirketler kurucularının baĢarma çabası ve iĢe olan bağlılığı sayesinde hızlı 

bir Ģekilde büyüme imkanına sahip olmaktadırlar. Yönetimdeki sadelik ve karar alma 

mekanizmalarının hızlı iĢlemesi Ģirket yönetimini daha kolay ve basit bir hale 

getirmektedir. Bu aĢamada aile Ģirketinin yapması ve planlaması gereken en önemli 

unsurlar, yetki devri ve haleflik planlarının oluĢturulmasıdır. Aynı zamanda bir 

sonraki kuĢağın eğitim süreci hızlı bir Ģekilde baĢlatılmalı ve yönetmeye hazır hale 

getirilmelidir (Sebilcioğlu vd., 2010: 28). Bu tip aile Ģirketlerinin sayılan 

avantajlarının yanında yeterli sermaye birikiminin sağlanması, merkeziyetçi yapı ile 

Ģirket çevresi arasındaki dengelerin oluĢturulması, sonraki nesil için bir mülkiyet 

yapısının oluĢturulması, Ģirketin her açıdan kurucuya olan bağımlılığı gibi konularda 

önemli sorunları ve dezavantajları bulunmaktadır. Özellikle Ģirketin kurucuya olan 

bağımlılığı önemli bir risk faktörüdür. Patron iĢletmesi yapısında, Ģirketler iyi bir 

stratejik planlama sistemine sahip değildir. Maddi kaynak kısıtı sebebiyle Ģirkette 

uzman çalıĢtırılması zordur. Bu sebeple tüm iĢler kurucu tarafından yapılır. Riskin 

olduğu kısım ise kurucunun iĢ göremez hale gelmesidir. Bu bir hastalık veya 

psikolojik sorunlardan kaynaklanabileceği gibi motivasyon kaybı gibi sebeplerden 

dolayı da ortaya çıkabilir (Kırım, 2007: 20). 

 KardeĢ ortaklığı olan Ģirketler: Yönetimin iki veya daha fazla 

kardeĢ arasında paylaĢıldığı, hisse ve Ģirket kontrolünün aileyi yöneten kardeĢlerin 

elinde tutulduğu aile Ģirketi yapılarıdır (Günver, 2002: 32; Yazgan, 2010: 60). Bazen 

Ģirket ilk kuruluĢta kardeĢler ortaklığı Ģeklinde baĢlayabilmektedir. Fakat genel bir 

bakıĢ açısı oluĢturulduğunda aile Ģirketlerinin birçoğu patron iĢletmesi olarak 

kurulmakta ve kurucunun iĢi bırakmasının ardından kardeĢler ortaklığına 

dönüĢmektedir. Aslında bu bir nevi Ģirketin mülkiyet evrimidir. Bazı durumlarda ise 

bir geçiĢ süreci söz konusu olmaktadır. Bu süreç sürdürülebilirlik açısından önem arz 

etmektedir. Kurucu Ģirket kontrolünü ve yönetimini kademeli bir Ģekilde çocuklarına 

bırakmaktadır (Günver, 2002: 32). KardeĢler ortaklığı Ģeklindeki aile Ģirketleri bazı 

temel sorunları yapısı içerisinde barındırabilmektedir. Hissedarlar arasında herkesin 
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kabul edeceği kontrol mekanizmalarının oluĢturulması, Ģirket içerisinde çalıĢmayan 

hissedarların Ģirket içerisindeki rollerinin tespit edilmesi, sermayenin korunması ve 

arttırılması ile ilgili politika ve hedeflerin oluĢturulması, kardeĢlerin aileleri arasında 

zıtlaĢma eğilimlerinin kontrol altına alınması en temel sorunlar arasında yer 

almaktadır. Bu sorunların çözümünde en temel yaklaĢım iyi bir iletiĢim mekanizması 

oluĢturmak ve uzlaĢılan konuları yazıya dökmektir. Bunun en iyi uygulaması ise aile 

konseylerinin oluĢturulması, aile anayasalarının hazırlanması ve iyi bir çatıĢma 

yönetimi sistematiğinin oluĢturulması ile sağlanmaktadır. Ayrıca çalıĢmayan 

hissedarlar ile Ģirket çalıĢanı olan hissedarlar arasında önemli beklenti farklılıkları 

bulunmaktadır. Bu beklentilerden en temeli, Ģirket içi çalıĢanlar elde edilen karı 

sermayeyi büyütmede kullanmak isterken Ģirkette çalıĢmayan hissedarların karın 

sürekli dağıtımını talep etmesidir. Bu sebeple Ģirketin iyi ve detaylandırılmıĢ bir 

hissedar sözleĢmesine ihtiyacı vardır (Kırım, 2007: 22 – 23). KardeĢler ortaklığını 

yalnızca kötü yönleri ile algılamakta yanlıĢ bir yaklaĢımdır. Patron iĢletmelerinden 

daha avantajlı bir konuma sahiptirler. Patron iĢletmelerinde iĢletme sadece kurucuya 

bağlıdır ve bunun önemli bir riski beraberinde getirdiğinden yukarıda bahsedilmiĢtir. 

Fakat kardeĢler ortaklığı sorumluluk ve yetkilerin paylaĢıldığı bir yapıyı ifade 

etmektedir (Yazgan, 2010: 60). 

 Kompleks aile Ģirketleri: Yönetimde kardeĢlerin ve kuzenlerin 

olduğu Ģirket yapılarıdır. KuĢak çatıĢması, aile içi çatıĢmalar ve güce yönelik 

çekiĢmelerin önemli ölçüde arttığı ve karmaĢıklaĢtığı Ģirketlerdir (Yazgan, 2010: 60). 

Aile Ģirketlerinin kurumsallaĢmaya baĢladığı ilk evre kardeĢler ortaklığı olmakla 

birlikte kurumsallaĢmanın en çok ihtiyaç duyulduğu evre kuzenler konsorsiyumudur. 

ġirketin kardeĢler ortaklığından kuzenler konsorsiyumuna geçiĢi aĢamasında her 

kardeĢ çocuklarına farklı hisse yapıları bırakmaktadır. Bu da mülkiyet yapısını 

karmaĢık hale getirmektedir (Kırım, 2007: 25). Bu konuyu bir örnek ile açıklamak 

daha iyi olacaktır. A iĢletmesinde iki kardeĢin eĢit hisse paylarına sahip bir 

ortaklıkları bulunmaktadır. Ġlk kardeĢin iki çocuğu var iken ikinci kardeĢin üç çocuğu 

bulunmaktadır. Bu durumda kardeĢler iĢten çekildiğinde oluĢacak beĢ kiĢilik 

kuzenler konsorsiyumunda hisse eĢitliği sağlanamayacaktır. Ġlk kardeĢin çocukları 

%25‟er hisseye sahip olurken ikinci kardeĢin çocukları yaklaĢık olarak %16‟lık 

hisselere sahip olacaklardır. Bu durumda ilk kardeĢin çocukları yönetimde daha fazla 
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söz sahibi olma avantajını ele geçireceklerdir. Bu da karmaĢayı tetiklemektedir. Bu 

aile Ģirketlerine Sabancı ve Koç Holding verilebilecek en güzel örnekler arasında yer 

almaktadır (Erkan, 2012: 15). Ortak sayısının artması ile birlikte karmaĢıklaĢan 

yapıların Ģirketi olumsuz durumlara sürüklemesini önlemenin en iyi yolu ise iyi 

iĢleyen yönetim kurulu yapıları oluĢturmaktır. Ayrıca bu aĢamada aile içi sermaye 

piyasasının oluĢumu da çok önemlidir. OluĢturulan hissedar sözleĢmesi çerçevesine 

uygun olarak, memnuniyetsiz hisse sahiplerinin hisselerinin aile içerisinde devirleri 

ve satıĢları kullanılan önemli bir yöntemdir (Kırım, 2007: 26). 

 Yönetimi profesyonellere bırakılan eski aile Ģirketleri: ġirket 

yönetim kurullarının düzenli olarak yapıldığı, bu kurullarda profesyonellerin daha 

fazla yer aldığı ve önemsendiği, kurumsallaĢmaya önem verilen Ģirketlerdir (Yazgan, 

2010: 60). Bu Ģirketlerde aile tamamen icradan çekilmiĢ ve icrayı profesyonellere 

bırakmıĢ durumdadır. Ayrıca yönetim kurulu içerisindeki aile üyeleri de azaltılmıĢ 

olmalıdır. Böylece aile mülkiyet ve hisse sahibi olmakta ve sadece kontrol görevini 

üstlenmektedir. 

1.3.2. YaĢam Evrelerine Göre Aile ġirketlerinin 

Sınıflandırılması 

Aile Ģirketleri yaĢam evrelerine göre incelenip sınıflandırmaya tabi 

tutulduğunda dört grup ile karĢılaĢılmaktadır. Bunlar sırası ile; 

 Kurucu veya kurucuların giriĢimi ile baĢlayan ve yönetimde kurucu 

veya kurucuların tek otorite olduğu birinci nesil aile iĢletmeleri, 

 Büyüyen ve geliĢen aile iĢletmeleri, 

 Kompleks aile Ģirketleri ve 

 Sürekli olmayı baĢaran aile Ģirketleri olarak sıralanabilmektedir 

(Erkan, 2012: 17).  

Bu evrelere dikkatli bakıldığında iĢin evriminin; ailenin geliĢimine, üye 

sayısının artıĢına ve yönetim sürecindeki değiĢikliklere paralel olarak geliĢtiği 
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görülecektir. AĢağıdaki tabloda aile iĢletmesinin yaĢam evrelerine göre yaĢadığı 

değiĢimi görmek daha kolay olacaktır. 

Tablo 3: Aile ġirketlerinin YaĢam Evreleri ve Bu Evrelerde GöstermiĢ Oldukları 

Temel Özellikleri 

 

Birinci Nesil 

Aile 

ĠĢletmeleri 

Büyüyen ve 

GeliĢen Aile 

ĠĢletmeleri 

Kompleks Aile 

ĠĢletmeleri 

Sürekli Olmayı 

BaĢaran Aile 

ĠĢletmeleri 

Mülkiyet 

ĠĢletme 

sahibine aittir 

KardeĢler arasında 

paylaĢılır 

Aile ve 

profesyonellerdedir 

Aile ve çok sayıdaki 

profesyonelin elindedir 

Örgüt 

Yapısı 

Basit ve 

merkezidir 

Basit ve yarı 

merkezi bir yapı 

vardır 

KarmaĢık bir yapı 

söz konusudur 

KarmaĢık bir yapı söz 

konusudur 

Karar Alma 

Yetkisi 

ĠĢletme 

sahibindedir KardeĢlerdedir 

Profesyonel yönetici 

ve aile bireyleri 

arasında paylaĢılır 

Profesyonel yönetici, 

aile bireyleri ve 

danıĢmanlardan oluĢan 

bir komite tarafından 

paylaĢılır 

Karar Alma 

ġekli Merkeziyetçi Merkeziyetçi Merkezkaç Merkezkaç 

ĠletiĢim Dikey Dikey ve yatay 

Dikey, yatay ve 

çapraz Çok boyutlu 

Değerler 

Aile ve 

GiriĢimci GiriĢimci ĠĢ Ġç ve dıĢ piyasa 

Kaynak: Karpuzoğlu, 2002: 124. 

1.3.2.1. Kurucuların ĠĢletmenin Sahiplik ve Yönetimini 

Üstlendiği GiriĢimcilik AĢaması 

Aile iĢletmelerinin iĢe baĢlama aĢamasıdır. Kurucunun Ģirketi sıfırdan 

oluĢturarak iĢin içine girdiği aĢamadır. Kurucunun sahip olduğu değerler, inançlar ve 

tutumların iĢletmeye aktarıldığı ve iĢletme kültürünün tamamen kurucu tarafından 

Ģekillendirildiği aĢamadır. Bu aĢamada Ģirket kurucu ile bütünleĢir ve Ģirketin 

kurucuya olan bağımlılığı yüksektir (Erkan, 2012: 18; Fındıkçı, 2008: 21). ġirket 

içerisinde yönetici vasfındaki kiĢiler genel olarak Ģirket kurucusu, kurucunun belirli 

bir yaĢın üzerindeki çocukları, eĢi ve kaynakların elverdiği oranda birkaç 

profesyonelden oluĢmaktadır. Bu yapılarda kurucu tüm sorumluluğu ve otoriteyi 

kendinde toplayan gayri resmi bir yönetim anlayıĢına sahiptir. ġirket kuralları genel 

olarak yazılı olmayan normlardan oluĢmaktadır (Alacaklıoğlu, 2009: 62). 
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Birinci nesil aile Ģirketlerinde stratejik ve fonksiyonel kararlar 

kurucu/giriĢimci tarafından alınır. Diğer aile üyelerinin ve ortakların yetkisi ve 

etkinliği kurucuya göre daha azdır. Görüldüğü üzere aile Ģirketlerinde hissedarlık 

kağıt üzerinde kalabilmektedir (Erkan, 2012: 18 – 19). Bu sebeple yetki devri ve 

paylaĢımı aile Ģirketlerinin en temel aĢaması olan bu kısımda iyi bir Ģekilde 

iĢleyememektedir. 

Kurucu yönetimindeki aile Ģirketleri hızlı karar alabilme, iĢ fırsatlarını hızlı 

bir Ģekilde değerlendirebilme, yüksek baĢarma güdüsüne sahip olma, iĢi yaĢama, 

daha fazla performans sarf etme gibi sebeplerle hızlı bir Ģekilde büyüyebilmektedir 

(Erkan, 2012: 19; Fındıkçı, 2008: 22). Ancak dünya genelindeki veriler dikkate 

alındığında bu Ģirketlerden %30‟u ikinci kuĢağa geçebilmektedir (Sönmez, 2010: 

15). Aile Ģirketlerinin daha ilk kuĢakta baĢarısız olup yok olmasına neden olan 

faktörler aĢağıda sıralanmaktadır (Soylu, 2003). 

 Aile büyüğü tarafından kurulan Ģirketin iĢlerinin kendi üzerinde 

kalması ve aile fertlerinden yardım alamama nedeniyle Ģirketi elden çıkarma, 

 Piyasa Ģartlarına uyum gösterememe, sermaye yetersizliği ve yeni 

sermaye koyamama, 

 Yönetim kadrolarını eĢ dost ile doldurma yani adama iĢ prensibi ile 

çalıĢma, sonuç olarak kurumsallaĢamama, 

 Düzenli bir kayıt sistemi kuramama ve bu nedenle maliyetleri kontrol 

edememe, 

 ĠĢ körlüğüne girme, yani yeni strateji belirleyememe ve yeni ürün 

çalıĢmaları yapamama, 

 Aile içinde maddi rekabetin baĢlaması, 

 Aile fertlerinin çoğalması, iĢin getirisinin aile fertlerine yetmemesi, 

 Profesyonel kiĢiler ile aile fertleri arasındaki sürtüĢme, 

 Aile fertlerinin “iĢi ben bilirim” tarzındaki yaklaĢımları, 

 Yetenekli aile fertlerini iĢin baĢına getirmedeki sürtüĢmeler. 
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1.3.2.2. Büyüyen ve GeliĢen Aile ĠĢletmeleri 

Aile Ģirketlerinin birçoğunun bazı önemli sorunlar sebebi ile ilk kuĢak ile 

birlikte son bulmakta ve bu sebeple aile Ģirketlerden ancak %60‟ı baĢarılı bir Ģekilde 

aile Ģirketleri yaĢam evrelerinden büyüme ve geliĢme evresine geçebilmektedir 

(Fındıkçı, 2008: 22). GiriĢimcilik evresini baĢarılı bir Ģekilde atlatabilen aile 

Ģirketleri zamanla büyür ve olgunlaĢır. Büyüme ve geliĢme evresinde kurucunun 

karĢılaĢtığı sorunlar da ilk evreye göre farklılaĢır ve alınacak kararların yapısı daha 

stratejik bir boyut kazanır. ĠĢ dünyasındaki sürekli değiĢim ve geliĢim aile Ģirketini 

stratejik kararlar almaya zorlar. ġirketin rekabet gücünü elinde tutması için iĢi 

büyütmesi gereği ve yatırımların artırılması zorunluluğu sürekli olarak artar. Aile 

Ģirketi yapılarının bu yaĢam evresi kurucunun yönetimi, sorumluluk paylaĢımı ve 

devrini ve gücünü paylaĢmaya baĢladığı dönemdir. Yetki devri süresince gelecek 

nesillerin iĢi ve sorumlulukları devralması için ilk düĢünceler oluĢmaya 

baĢlamaktadır (Anonim, 2013b).  

ġirketin büyümeye baĢlaması ile birlikte çocuklar iĢin içine entegre 

edilmeye baĢlar. Bu evrede iĢletmenin iĢ gücü nicelik olarak artmaya baĢladığından 

niteliğinde önemi orantılı bir Ģekilde artıĢ gösterir. Bu sebeple bu aĢamada, eğitim ve 

profesyonelleĢme ön plana çıkmaya baĢlamaktadır. ĠĢletmenin giriĢimcisi (kurucusu) 

elle ettiği tecrübeleri, değerlerini ve inançlarını iĢletme çalıĢanlarına ve potansiyel 

haleflerine aktarma çabası içerisine girmektedir (Günver, 2002: 46 – 47).  

ĠĢlerin büyümesi ile birlikte iĢ birliği, takım çalıĢması gibi unsurların önemi 

artıĢ göstermektedir. Bu evrede Ģirketlerin pazar payı artmaya baĢlar ve belirli 

müĢteri portföyleri oluĢturulmaya baĢlanır. Üretilen ürün ve hizmetler 

tüketiciler/müĢteriler tarafından benimsenmeye baĢlar ve Ģirketin finansal borçlanma 

ihtiyacı azalır. Büyüme ve geliĢme ile birlikte iĢ aile içerisinde merkezileĢir. Büyüme 

ile birlikte güvenilecek yönetici ve personel ihtiyacı artar. Bu sebeple ebeveynlerin, 

iĢletmede çalıĢabilecek niteliklere sahip çocuklara ve aile bireylerine yönelik 

eğitimlerini tamamladıktan sonra iĢletmede görev alma beklentileri artar (Sarsenova, 

http://www.kibrisgazetesi.com/print.php?news=108230
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2008: 10 – 11). Bu evrenin sonunda mülkiyet planları, emeklilik, servetin dağılımı 

vb. konular gündeme gelmektedir (Günver, 2002: 47).  

Ġkinci KuĢağa Devretme Evresi ilk iki evreden baĢarıyla çıkan Ģirketlerin 

karĢılaĢtığı çok önemli ve zor bir dönemdir. Yetki devrinin ideal bir Ģekilde 

yapılabilmesi için (Anonim, 2013b);  

 Planlama,  

 Seçim,  

 Ġkinci nesil yöneticinin hazırlanması,  

 Yönetim yetkisinin geçiĢi,  

 Önceki yöneticinin rolünün azaltılması ve  

 Tamamen devreden çıkması olmak üzere 6 aĢamadan oluĢan bir 

sürecin takip edilmesi gerekmektedir. 

Devir planının oluĢturulması ile iĢletmeler, bu süreci baĢarılı ve kolay bir 

Ģekilde atlatabilir. Zamanı geldiğinde ortada hazırlanmıĢ bir planın olmaması iĢletme 

için geri dönülmez sonuçlar ortaya çıkarmaktadır. Yeterli planlama yapıldıktan 

sonra, bu yetki devri planının tüm aile bireyleri ile paylaĢılması ve tüm taraflarca 

onay görmesi önemli bir diğer hususu oluĢturmaktadır. Tüm aile bireyleri tarafından 

kabul görmeyen bir yetki devri planlamasının geçerliliği de tartıĢılır durumda 

olacaktır (Anonim, 2013b). 

Büyüme ve geliĢme evresi içerisindeki aile Ģirketleri süreç devam ettiğinden 

Ģirket bünyesinde bir sistemleĢmeden bahsedilememektedir. Yazılı standart ve 

prosedürlerin henüz oluĢturulamaması gibi sıkıntılar söz konusu olmaktadır. Bu 

evrede özellikle devir konusu sebebiyle aile bireyleri arasında önemli çıkar 

çatıĢmaları yaĢanabilmekte ve bu sebeple aile değerleri iĢ değerlerinin önüne 

geçebilmektedir. ġirketteki aile üyelerinin, akrabaların ve tanıdıkların artıĢı ve 

kayırmacılık faaliyetleri Ģirketleri profesyonel yönetici istihdam etmeye teĢvik 

edebilmektedir. Aile Ģirketlerinin bu evreyi baĢarılı bir Ģekilde atlatıp kompleks aile 

Ģirketleri evresine geçebilmesi için uzman ve profesyonel iĢ gücünü ve yöneticileri 

iĢletme içerisinde istihdam etmesi gerekmektedir (Sarsenova, 2008: 11). 
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1.3.2.3. Kompleks Aile ġirketleri 

Aile Ģirketlerinin olgunlaĢma evresi olarak ifade edilen bu evrede Ģirketin 

büyüme ve geliĢimi devam etmekle birlikte büyüme ve geliĢme evresine oranla 

büyüme hızı daha yavaĢtır. ġirket üyelerinin sorumluluk bilinci bu evrede daha 

fazladır. Alınan kararların Ģirkete etkisi ve bu kararların getireceği sonuçlar Ģirket 

yöneticileri tarafından daha detaylı incelenmektedir. Büyüme hızı azalmakla birlikte 

Ģirket satıĢ hacmi maksimum seviyelere ulaĢmakta, Ģirketin karlılığı ve biriken fonlar 

diğer evrelere göre daha fazla olmaktadır. ĠĢletmenin bu geliĢimi kolay fon bulabilme 

imkanını arttırmaktadır. Firmanın piyasadaki imajının güçlendiği, rakiplere, 

müĢterilere ve tedarikçilere karĢı güç kazandığı bir evredir. Yoğun rekabet ortamında 

güçlü firma imajına sahip kompleks aile Ģirketi piyasaya karĢı duyarlı olmakla 

birlikte aynı zamanda piyasayı da etkiler konumdadır. Ürettiği mal ve/veya hizmetler 

ve pazarlama taktikleri çoğunlukla diğer firmalar tarafından taklit edilir. Kullandığı 

yeni teknoloji ve ürettiği yeni ürünler rekabet koĢullarını farklılaĢtırır (Günel, 2005: 

18 – 19). 

Kompleks aile Ģirketleri evresinde Ģirket içerisinde birden fazla nesil 

istihdam edilmektedir. ġirketlerin kurumsallaĢma ihtiyaçlarının ve çabalarının artıĢ 

gösterdiği bir evredir. ġirket içerisinde farklı anlayıĢtaki birçok aile üyesinin yanında 

çok sayıda profesyonel yönetici de mevcuttur. ġirket bu evrede holding görünümü ve 

yapılanmasına doğru bir yol izlemektedir. Stratejik planlamanın ihtiyaç duyulduğu 

ve önemsendiği bir yapı oluĢmaktadır (Arslan, 2006: 17). Takım çalıĢmasına verilen 

önem arttırılır ve kalite kontrol sistemlerinin kurulmasına yönelik önemli faaliyetler 

yürütülür. ĠĢletme piyasadaki değiĢimi yakalamak için sürekli olarak revizyon 

faaliyetleri yürütür ve inovasyona verilen önem arttırılır. (Atılgan, 2003: 108 – 109). 

ĠĢ için gerekli yazılı prosedürler, iĢ bölümleri, yetki ve sorumlulukların belirlenmesi, 

iĢbirliği yapacak departmanlar gibi konularda önemli çalıĢmalar yapıldığı ve bu 

konuya en fazla önem verildiği evredir (Arslan, 2006: 17).  

Kompleks yapıdaki aile Ģirketlerinin avantajlarının yanında dezavantajları 

da bulunmaktadır. Aile Ģirketlerinin bu evresinde birden fazla nesil ve çok fazla aile 
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bireyinin istihdamı mülkiyet sorunlarını önemli ölçüde arttırmaktadır (Atılgan, 2003: 

108 – 109). Her bireyin algısı, yaĢam tarzı ve beklentileri farklı olduğundan çatıĢma 

kaçınılmaz olmaktadır. ÇatıĢmaların çözümü aile iliĢkilerinin kurumsallaĢtırılması ve 

kurallara bağlanmasıdır. ġirketin büyümesi ve hissedarların artıĢı iĢlerin gidiĢatı 

hakkında ilgilileri bilgilendirme konusunda zorluklar oluĢturmaktadır. Aile 

iliĢkilerinin kurumsallaĢtırılamaması hissedarlar arasında iktidar ve muhalefet 

grupları oluĢturulmasına neden olabilmektedir. Bu sebeple iĢletmenin iyi bir liderinin 

olması gerekmektedir (Alayoğlu, 2003: 38 – 39). Liderin eĢitliği sağlamak adına 

oluĢturacağı aile konseyi ve aile anayasası sorunları çözmede lidere kolaylıklar 

sağlayabilecektir. Aile anayasası içerisinde ailenin ve iĢin geleceğinin iyi bir Ģekilde 

belirlenmesi ve planlanması, herkese eĢit muamele edilmesi oluĢan sorunları 

gidermede fayda sağlayabilecek önemli bir unsurdur. Bir diğer sorun ise kayırmacılık 

politikasıdır (Atılgan, 2003: 108 – 109). Yeterli niteliklere sahip olmayan, iĢi ve 

gerektirdiği sorumlulukları yerine getiremeyecek aile bireylerine iyi pozisyonlarda 

görevler verilmesi özellikle aile dıĢı çalıĢanları ve uzmanları olumsuz etkilemektedir. 

Bu sebeple liderin yetki dağılımı ve istihdam konusunda etkin bir politika belirlemesi 

gerekmektedir.  

Bir Ģirketin sürekliliği sağlayabilmesi ve geliĢimini sürdürebilmesinin tek 

yolu yatırımlarını devam ettirmesi ve kendini yenilemesidir. Bu noktada iki temel 

sorun ile karĢılaĢılmaktadır. Gerekli sermaye aile tarafından karĢılanabilecek midir? 

Eğer aile bu birikime sahip değil ise halka açılma yöntemi kullanılmalı mıdır? 

Bunların yanında Ģirket ortak almayı da tercih edebilmektedir. ġirketin bu aĢamada 

iyi bir hissedar sözleĢmesi hazırlayarak konuyu kurallara bağlaması gerekmektedir. 

KurumsallaĢma ihtiyacının en fazla olduğu evre kompleks aile Ģirketleri evresidir. 

ġirket yoğun bir kurumsallaĢma çabasına girmek zorundadır. Bunu sağlayamayan 

Ģirketler ise bir sonraki evreye geçmekte önemli sorunlar ile karĢılaĢmaktadır 

(Atılgan, 2003: 108 – 109). 

Yönetime katılamayan aile fertleri yönetimi eleĢtirirken, kendilerine Ģirket 

faaliyetleriyle ilgili yeterli bilgi verilmemesinden ve aktif olarak yönetimde görev 

almamaktan rahatsızlık duyabilmektedir. Aile üyelerinin birbirlerini rakip olarak 
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düĢünmeleri, aile ve Ģirketten ziyade kendi çıkarlarını düĢünmeleri ve Ģirketin belli 

bir büyüklüğe ulaĢmasıyla varislik için çok sayıda aday olması aile içi çatıĢmaları 

körüklemektedir (Alayoğlu, 2003: 38 – 39). 

1.3.2.4. Sürekli Olmayı BaĢarabilen Aile ġirketleri 

Aile Ģirketlerinin ilk üç evreyi baĢarılı bir Ģekilde atlatabilmesi sonucunda 

ulaĢtıkları geliĢme evresinin son aĢamasıdır. Bu aĢamaya aile Ģirketlerinin çok küçük 

bir kısmı ulaĢabilmektedir. Bu evredeki Ģirketler yoğun bir Ģekilde kurumsallaĢmaya 

ihtiyaç duymaktadırlar. Bir aile Ģirketinin sürekli olmayı baĢarabilmesi iĢ ve aile 

değerlerini birbirinden ayırması ile mümkündür. Bu evredeki aile Ģirketleri ise bu 

bilince sahip kiĢi ve kiĢiler tarafından yönetilmektedir. ĠĢler ön planda olduğundan, 

bu iĢlerin icra edilebilmesi için iĢi yürütecek kiĢilerde bulunması gereken özellikler, 

iĢlerin etkin ve verimli bir Ģekilde yürütülebilmesi için ihtiyaç duyulan yetki ve 

sorumluluklar ile araç-gereçler, yardım alınacak veya iĢbirliği yapılacak birimler ve 

çalıĢma koĢullarının ayrıntılı bir Ģekilde belirlendiği bir aĢamadır. Aile Ģirketinin 

gerçekleĢtirdiği bu atılımlar, iĢ ile ilgili değerlerin uygulamada öncelikli olduğu bir iĢ 

ortamı yaratılmasını sağlamaktadır (Günel, 2005: 18 – 19). 

Sürekli olmayı baĢarabilen aile Ģirketleri hem ülkemizde hem de dünyada az 

sayıda bulunmaktadır. Yapılan araĢtırmalar dünya genelinde aile Ģirketlerinin ancak 

%30‟unun ikinci kuĢağa, %12‟sinin üçüncü kuĢağa ve %5‟inin de dördüncü kuĢak ve 

sonrasına aktarılabildiğini açıklamaktadır (Alacaklıoğlu, 2009: 34). Bu sebeple bu 

evreye gelebilmiĢ aile Ģirketlerinin genel karakteristiklerini bilmek ve diğer 

Ģirketlerinde bunlara adaptasyonunu sağlamak önemsenmelidir. Bu Ģirketlerin temel 

karakteristikleri aĢağıdaki gibidir (Atılgan, 2003: 109). 

 ĠĢ analizi yapılarak iĢi yürütecek kiĢilerde aranan kriterler, yetki ve 

sorumluluk tanımları, çalıĢma koĢulları, iĢbirliği yapılacak birimler belirlenir ve 

bunlara uygun hareket edilir. 
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 Performans değerleme, terfi, personel seçme ve yerleĢtirme, ücret 

sistemleri ile ilgili politika ve prosedürler oluĢturularak sistemlerin Ģirket yapısı 

içerisinde çalıĢması sağlanır. 

 ĠĢletmenin misyonu; yani faaliyet alanı, uzun zamanlı mali hedefleri, 

temel iĢ kolları belirlenmiĢ ve planlanmıĢtır. Bu aĢamadaki Ģirketlerde planlamaya 

verilen önem artmaktadır.  

 Firma stratejisine ıĢık tutan bir vizyon oluĢturulmuĢtur. 

 ġirketin Ģu anki durumu analiz edilerek gelecekte varılmak istenen 

uzun vadeli hedeflerin belirlendiği bir evredir. 

Aile Ģirketlerinin bu evresi ek sermaye ihtiyacının en yoğun olarak 

yaĢandığı dönemdir. ġirketin halka açılıp açılmaması aile içerisinde tartıĢılır hale 

gelir. Halka açılmanın aile Ģirketlerini cezbeden yönleri sadece ek sermaye ile kısıtlı 

değildir. Halka açılmanın sağladığı likidite, vergi avantajları (kurumlar vergisinde 

%30 indirim), Ģirketin prestij atıĢı vb. nedenler bu cezbedici faktörler arasında yer 

almaktadır. Bunların yanında halka açılmanın aile Ģirketlerini korkutan ve 

uzaklaĢtıran noktaları da bulunmaktadır. Maliyetlerinin yüksek olması, ailenin 

yönetim ve denetim hakkının azalması, çok ortaklı yönetime dönülmesi, Ģirket 

bilgilerinin halka açıklanmasından duyulan rahatsızlık ve mali tablo yayınlama 

zorunluluğu vb. etkenler Ģirketlerin halka açılma konusuna sıcak bakmamalarına 

sebep olmaktadır (Günver, 2002: 48 – 49). 

1.4. AĠLE ġĠRKETLERĠNĠN TÜRKĠYE EKONOMĠSĠNE 

VE DÜNYA EKONOMĠLERĠNE KATKILARI 

1.4.1. Aile ġirketlerinin Dünya Ekonomisindeki Yeri ve 

Katkıları 

Aile kavramı dünyanın baĢlangıcından bu yana korunmaya çalıĢılan ve her 

zaman önemsenmiĢ bir konudur. Korunma, barınma, iletiĢim kurma, rahat beslenme 

vb. ihtiyaçlar insanları toplu yaĢamaya sürüklemiĢtir. Toplu yaĢam; aileleĢme, aile 
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iletiĢiminin artması, akrabalık bağlarının kuvvetlenmesi gibi konuları önemli hale 

getirmiĢtir. Tarihin derinliklerine doğru girildiğinde ilk iĢletmelerin tamamının aile 

iĢletmesi olduğu görülmektedir. (Tetik ve Uluyol, 2005: 5). 1958 yılından keĢfedilen, 

günümüzden 9000 yıl öncesine dayanan ve en az 5000 kiĢiden oluĢan bir höyük 

topluluğu olan Çatalhöyük, sosyal ve ekonomik aktivitelerini akrabalık iliĢkilerine 

dayalı aile birimleri olarak organize etmekteydi (Alacaklıoğlu, 2009: 9). Görüldüğü 

üzere bu iliĢkilerin ekonomik aktivitelere yansımaması da zordur. Zamanla 

ekonomik aktivitelerin çeĢitlenmesi ile aile birimleri tarıma yani toprağa dayalı 

üretime geçmiĢ ve buna ek olarak takas yolu ile ticarete baĢlamıĢlardır. 

Mezopotamya dünyanın en eski yerleĢim merkezlerinden biri olarak ticari hayatı 

etkileyen bir merkez konumunda olmuĢtur. Yine bu bölgede merkezi olarak 

yönetilen Güney Mezopotamya ve modern yönetilen Kuzey Mezopotamya (Türkiye, 

Suriye ve Kuzey Irak‟taki bir kısım) bağımsız Ģehirlerinin hepsinde M.Ö. 4000-3000 

yıllarına dayanan mühürler bulunmuĢ ve bu mühürlerin birçoğu o dönemde iĢ yapan 

ve ticaret ile uğraĢan ailelere ait mühürlerdir. Ayrıca tarihte ticaret hayatında önemli 

bir yere sahip olan Ceneviz ve Venedik gibi devletleri de unutmamak gerekir. Bu 

ülkelerde ticaret ile uğraĢan zengin aile çoğunluğunun olması, zengin ailelerin 

menfaatlerini koruma adına Kral ve Prensleri barıĢ yapmaya ve savaĢa sokmaya 

sebep olabildiği bilinmektedir (Alacaklıoğlu, 2009: 9).  

Aile Ģirketleri dünya ekonomilerinde önemli bir rol ve paya sahiptir. Bu 

Ģirketler, hemen her büyüklükte kurulabileceği gibi Ģirket türü olarak ta farklılıklar 

gösterebilirler. Aile Ģirketleri; KOBĠ Ģeklinde kurulabileceği gibi anonim Ģirket veya 

limited Ģirket olarak ta kurulabilmektedir. Ancak, aile Ģirketlerinin ağırlıklı olarak 

içerisinde bulunduğu Ģirket türü limited Ģirketlerdir. “KOBĠ” küçük ve orta 

büyüklükteki iĢletmelere verilen genel bir isimdir. Aile Ģirketlerinden bazıları, KOBĠ 

kapsamına girebildiğinden, onlardan da bahsetmekte fayda vardır. “Küçük ve Orta 

Büyüklükteki ĠĢletmelerin Tanımı, Nitelikleri ve Sınıflandırılması Hakkında 

Yönetmelikte DeğiĢiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ile 10 Eylül 2012 tarihinde 

yenilenmiĢtir. Yönetmeliğin 3. maddesinde küçük ve orta büyüklükteki iĢletmeler 

(KOBĠ), “İki yüz elli kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı 

veya mali bilançosundan herhangi biri kırk milyon Türk Lirasını aşmayan ve bu 
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Yönetmelikte mikro işletme, küçük işletme ve orta büyüklükteki işletme olarak 

sınıflandırılan ekonomik birimleri veya girişimleri kapsamaktadır” Ģeklinde 

tanımlanmıĢtır (Ekinci, 2003: 11). Aynı yönetmeliğin 5. maddesi ise mikro 

iĢletmeleri, küçük iĢletmeleri ve orta büyüklükteki iĢletmeleri “On kişiden az yıllık 

çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi 

biri bir milyon Türk Lirasını aşmayan işletmeler mikro işletme olarak adlandırılır. 

Elli kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı veya mali 

bilançosundan herhangi biri sekiz milyon Türk Lirasını aşmayan işletmeler küçük 

işletme, iki yüz elli kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı 

veya mali bilançosundan herhangi biri kırk milyon Türk Lirasını aşmayan işletmeler 

de orta büyüklükteki işletme olarak adlandırılmaktadır.” Ģeklinde tanımlamıĢtır. 

Tablo 4: Küçük ve Orta Boy ĠĢletmelerin Ülkelerdeki ĠĢletmeler Ġçerisindeki Payı 

Ülkeler Toplam ĠĢletmeler Ġçerisindeki Oranı 

ABD 97,10% 

Almanya 99,80% 

Japonya 99,40% 

Türkiye 98,80% 

Kaynak: Demir, 2007: 9; Ekinci, 2003: 12; Ofluoğlu, 2006: 5. 

Tabloda dünya ekonomisinde önemli yeri olan geliĢmiĢ ülkelerdeki 

KOBĠ‟lerin toplam iĢletmeler içerisindeki payları gösterilmiĢtir. Görüldüğü üzere bu 

Ģirketlerin bu dev ekonomiler içerisinde önemli bir yeri bulunmaktadır. Bu Ģirketlerin 

ise birçoğu aile Ģirketi olarak nitelenebilmektedir. Birçok Avrupa ülkesinde, aile 

iĢletmeleri, iĢletmelerin önemli bir çoğunluğunu temsil eder. Yapılan araĢtırmaların 

birçoğu merkezi gücün egemen olduğu Eski Sovyet Ülkelerinin veya geçiĢ dönemini 

yaĢayan ülkelerin ekonomilerinde aile Ģirketlerinin çok büyük katkı ve desteğinin 

olduğunu öne sürmektedir (Duh & Tominc, 2005; Vadnjal, 2005). Bu sebeplerden 

dolayı Orta ve Doğu Avrupa‟da bulunan eski sosyalist ülkeler sosyal ve ekonomik 

değiĢkenlerini özel giriĢim iĢletmelerine fırsat yaratacak Ģekilde düzenlemekte ve 

sanayi politikalarını dinamik ve değiĢime kolay adapte olabilen KOBĠ‟ler üzerine 

oluĢturmaktadır (Duh, 2012: 210). Slovenya‟da KOBĠ‟ler üzerine yapılan bir 

araĢtırma aile iĢletmesi Ģeklindeki KOBĠ‟lerin diğerlerine göre daha dayanıklı 

olduğunu ortaya koymaktadır. Bu dayanıklılığın temelinde ise ailenin iĢletmeye; 

yönetim, danıĢmanlık ve iĢletmeyi destekleyici bir çevre oluĢturma gibi konularda 
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kritik kaynaklar sağlaması bulunmaktadır (Duh, 2003: 126). Litvanya‟da yapılan 

benzer bir çalıĢma da aynı sonuçları desteklemektedir. AraĢtırmada aile iĢletmesi 

Ģeklinde kurulan iĢletmelerin ailenin sosyal çevresinden, insan kaynaklarından ve 

mali sermaye yaratma imkanlarından önemli ölçüde faydalandıklarını tespit etmiĢtir. 

Bu imkanlar iĢletmeleri diğerlerine göre önemli ölçüde avantajlı konuma 

geçirmektedir (Dyer ve Mortensen, 2005: 247). 

Aile Ģirketlerini bu kadar önemli yapan iki faktör üzerinde durmakta fayda 

vardır. Bunlardan ilki toplam iĢletmeler içerisindeki payı, ikincisi ise milli gelir ve 

istihdama olan etkileridir (Nas, 2012). AĢağıda tüm bu ölçütler tablo aracılığı ile 

aktarılmaya çalıĢılacaktır. 

Tablo 5: GeliĢmiĢ Ülke Borsalarındaki Aile ġirketleri ve Yönetimdeki Aile Üyeleri 

 

Kaynak: ĠĢeri ve Çağlar, 2004: 142. 

http://www.pwc.com/tr/tr/ailesirketleri/index.jhtml
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Tablo 6: Aile ġirketlerinin Ülke ve Bölge Ekonomilerindeki Oranı, GSHM ve 

Ġstihdama Etkileri 

Ülke ve Bölgeler Toplam Ġçerisindeki Oranı  

GSHM' ye 

Etkisi 

Ġstihdam Ġçerisindeki 

Oranı 

AB %80 %35 – 65 - 

Kuzey Amerika %75 %40 – 45 - 

Latin Amerika %95 %50 – 70 - 

Uzak Doğu %95 - - 

Asya %95 %65 – 82 - 

Ortadoğu %95 - - 

Türkiye %95 %75 - 

ABD %96 %40 %60 

Ġspanya %85 - %75 – 80 

Ġtalya %65 - 81 - - 

Ġsviçre %85 - - 

Ġsveç 

Tüm iĢletmelerin % 54.5‟i, 

büyük ölçekli iĢletmelerin % 

26,4‟sı - %34,7 

Ġngiltere 

Özel sektör iĢletmelerinin% 

65'i, KOBĠ‟lerin %69‟u - - 

Portekiz  %70 – 80 - YaklaĢık %50 

Almanya %95 - %57 

Meksika %80 - - 

Avustralya %75 - - 

ġili %65 - - 

Hollanda %80 - %33 – 40 

Hindistan %95 - - 

Çek Cumhuriyeti %92 (KOBĠ‟lerin %85 – 95‟i - - 

Avusturya 80 - %70 – 75 

Belçika 

%70 (100.000 büyük Ģirketin 

%52‟si) - - 

Hırvatistan  - %16,6 

Kıbrıs %85 - 90 - %40 – 50 

Danimarka %35,6 – 94,6 - - 

Estonya %90 - %50 

Finlandiya %80 - 86 - 

KOBĠ‟lerdeki istihdamın 

%75‟i 

Fransa 

Orta ölçekli iĢletmelerin 

%75‟i, Büyük ölçekli 

iĢletmelerin %20‟si, Büyük 

üretim iĢletmelerinin 

%49,2‟si - - 

Yunanistan %52 – 80 - - 

Macaristan %70 – 72,2 - %55 

Ġzlanda %70 – 80 - %70 – 80 

Ġrlanda %75 - %50 

Letonya 

50‟den az çalıĢanı olan 

KOBĠ‟lerin %30‟u - - 

Litvanya 

Tüm iĢletmelerin %30‟u, 

KOBĠ‟lerin %92,3‟ü - - 

Lüksemburg 

Tüm iĢletmelerin %70‟i, En 

büyük 369 Ģirketi 1/3‟ü - - 

Norveç ĠĢletmelerin 2/3‟ü, En büyük - %40 
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500 Ģirketin %30‟u 

Polonya %70 – 80 - %40 – 65 

Romanya KOBĠ‟lerin %50‟den fazlası - %19 

Slovakya %80 – 95 - - 

Slovenya 

%60 – 80 (KOBĠ‟lerin 

%58,6‟sı) - 

ÇalıĢabilecek yetiĢkin 

nüfusun %26‟sı 

Kaynak: Alacaklıoğlu, 2009: 9 – 10; Arslan, 2006: 47 - 52; Baraz, 2008: 61; Boyner, 2011; Carsrud, 

2006: 23; Demir, 2007: 9; ĠyiiĢleroğlu, 2006: 10; Kalkan, 2006: 77; Kırım, 2007: 4; Köse, 2010: 4 – 5; 

Mandl, 2008, 40-46; Ofluoğlu, 2006: 5; Özhan, 2006: 22; Sönmez, 2010: 9; Nas, 2012; PWC, 2012b. 

Tablonun bazı bölümlerinde tüm iĢletmeler toplamı içerisindeki oran 

belirtilmek ile birlikte, bazı bölümlerde ise KOBĠ‟ler içerisindeki aile iĢletmesi 

oranlarından bahsedilmektedir. Bu karmaĢıklık aile Ģirketlerinin çok genel ve 

kurulması kolay iĢletmeler olmasıdır. Aile iĢletmeleri, KOBĠ Ģeklinde kurularak 

faaliyetlerini sürdürebileceği gibi anonim Ģirket Ģeklinde ve halka açılarak da 

faaliyetlerini sürdürebilmektedirler (Duh, 2012: 211). 

Aile Ģirketleri gerek sayısal çoğunluk, gerek istihdam yaratma ve gerekse 

yerel kalkınma açısından büyük önem arz etmektedirler (Köse, 2010: 6). Dünya 

geneline bakıldığında aile Ģirketleri ülkeden ülkeye değiĢim göstermekle birlikte 

ortalama olarak %65 - %80 arasında değiĢmektedir (Alacaklıoğlu, 2009: 10; Duh, 

2012: 211). Özellikle endüstriyelleĢmesini tamamlamaya çalıĢan ülkelerde ise bu 

oran %60 - %90 arasında değiĢim göstermekle birlikte endüstriyelleĢmiĢ ülkelerde 

bu oran %75‟tir (Alacaklıoğlu, 2009: 10; Köse, 2010: 25). Ekonomik Kalkınma ve 

ĠĢbirliği Örgütü (OECD) ülkelerindeki anonim Ģirketlerin %75‟i aile kontrolündedir. 

Ayrıca dünyanın en büyük Ģirketlerinin yer aldığı Fortune 500 Ģirketlerinde de yıllar 

bazında aile Ģirketlerinin oranları %33 - %40 arasında değiĢim göstermektedir (Köse, 

2010: 4 – 5). Yapılan bir araĢtırmada S&P 500‟e giren iĢletmelerin üçte birinin aile 

Ģirketi olduğu ve Ģirket öz kaynaklarının da ortalama olarak %18‟ini ellerinde 

tuttukları tespit edilmiĢtir. Genel kanının aksine aile Ģirketlerinin daha baĢarılı olduğu 

ve aile Ģirketi olmanın etkin ve karlı bir örgütsel yapı olduğu belirtilmektedir (ĠĢeri 

ve Çağlar, 2004: 143). Yine ülkeler genelinde aile Ģirketlerinin milli gelire olan etkisi 

toplamın %45 - %70‟ini oluĢturduğu görülmektedir (Kırım, 2007: 3). Ayrıca bu tür 

Ģirketlerin içerisinde çok uluslu dev Ģirketlerinde olması bu etkiyi daha da 

arttırabilmektedir. Bunlara örnek olarak; Amerika BirleĢik Devletleri‟nde (ABD) 
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Ford, Mars, Este Lauder, Levi Strauss; Ġsveç‟te TetraLaval, Hermes ve H&M; 

Fransa‟da Michelin, Bic, L‟Oreal; Kanada‟da Seagram ve Bata verilebilir (Kırım, 

2007: 4). Ek olarak dünyanın en büyük Ģirketleri arasında yer alan Peugeot ve 

Ericson da aile Ģirketidir (Köse, 2010: 25).  

“Aile şirketleri ekonomilerin bel kemiğidir” ifadesi hemen hemen her yerde 

karĢılaĢılan bir kalıptır. Aile Ģirketleri ekonomiler için hem temeli teĢkil eden 

çekirdek bir birimdir. Ġstihdamı, ekonomik büyümeyi, kalkınmayı ve GSMH‟yi 

arttırıcı temel faktörlerdendir. Dünya genelinde bakıldığında aile Ģirketleri 2001-

2002 yılları arasında tüm iĢletmelerin toplamının ortalama %56‟sını oluĢtururken 

ülkeler bazında bu rakamın %65-%90 arasında değiĢim gösterdiği (Ġlter, 2001: 3-4), 

2005 yılı rakamlarına göre ise bunun ülkeler arasında %65-%90 arasında değiĢtiği 

saptanmıĢtır. Dünyadaki en büyük ve en baĢarılı Ģirketlerin %40‟ının aile Ģirketi 

olduğu, özellikle Fortune 500‟de yer alan Ģirketlerin %33 ile %40 arasında bir 

payının aile Ģirketlerinden oluĢtuğu bilinen bir gerçektir (Alacaklıoğlu, 2009: 10; 

AteĢ, 2005: III). Yine Ġngiltere ve Kuzey Amerika iĢletmelerinin %75‟i, Latin 

Amerika – Uzakdoğu - Ortadoğu – Hindistan iĢletmelerinin %95‟i, Ġspanyol ve 

Avrupa Birliği (AB) iĢletmelerinin %65‟i, OECD rakamlarına göre ise kendi sınırları 

içerisindeki iĢletmelerin %75‟i ve Malezya – Brezilya vb. geliĢmekte olan ülkelerde 

ise ekonomilerin %60-%90‟ı aile Ģirketlerinden oluĢmaktadır (Alacaklıoğlu, 2009: 9-

10). ABD‟de ise bu iĢletmeler ekonominin %90‟ını ve istihdamın %40‟ını 

oluĢturmaktadır (AteĢ, 2005: III). Ülkemizde ise aile Ģirketlerinin toplam içerisindeki 

oranı %95‟tir ve bu Ģirketlerin milli gelir içerisindeki payı toplamın %75‟ini 

oluĢturmaktadır (Boyner, 2011). Görüldüğü gibi aile Ģirketleri ülkemiz ekonomisi ve 

dünya ekonomileri açısından oldukça üzerinde durulması gereken bir kavramdır. 

Fakat ne yazık ki bu iĢletmelerin ancak %5‟lik bir kısmı ikinci kuĢağa 

geçebilmektedir (Ġlter, 2001: 9). 

2004 yılında yapılan bir araĢtırma dünyanın en büyük iki yüz elli aile 

Ģirketinin yirmi sekiz ülkede bulunduğunu tespit etmiĢtir. Bu Ģirketlerin yıllık cirosu 

1,2 milyon dolardır. Bunlardan yüz otuz tanesi ABD‟ de, on yedi adedi Fransa‟ da, 

on altı adedi ise Almanya‟ da faaliyetlerini sürdürmektedir. Kore‟ de faaliyet 
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gösteren üç Ģirket bu listede ilk on birde yer alırken, ülkemizden ise Hacı Ömer 

Sabancı Holding (89.), DoğuĢ Grubu (96.) ve Koç Holding (104.) olmak üzere 

sadece üç Ģirket bu listeye girebilmiĢtir (Arslan, 2006: 44). Bunun yanında yapılan 

çeĢitli incelemelerde Ġtalya‟daki en büyük yüz Ģirketin kırk üçünün, Fransa‟ da yirmi 

altısının, Almanya‟ da ise on yedisi aile Ģirketidir. Türkiye‟ de ise bu oran diğerlerine 

göre çok düĢük kalmakta ve toplam içerisinde %9‟a tekabül etmektedir (Alacaklıoğlu 

2009: 9 – 10; Sönmez, 2010: 25). Ġngiltere‟ de ise durum daha farklıdır. Ġngiltere‟nin 

en büyük sekiz bin Ģirketinin %76‟sı aile kontrolünde olup sayılan ülkeler arasında 

en yüksek paya sahiptir. Ġspanyada ise aile Ģirketleri yukarıdaki tabloda da görüldüğü 

üzere %65‟lik bir orana sahip olmakla birlikte sekiz milyon kiĢiye iĢ sağlayarak 

istihdama önemli katkı sağlar (Alacaklıoğlu, 2009: 10). GeliĢmiĢ yirmi yedi ülke 

ekonomisinde öz kaynakları açısından en büyük borsa üyesi firmalar incelendiğinde, 

ortalama %30 oranında ailelerce kontrol edildikleri saptanmıĢtır (ĠĢeri ve Çağlar, 

2004: 142). 

Tablo 7: ABD‟ de Aile ġirketlerinin Ekonomideki Rolü 
Aile ġirketlerinin Sayısı 20.3 Milyon 

Milli Gelirin Yüzdesi 49% 

Ġstihdamın Yüzdesi 59% 

Yeni Yaratılan Ġstihdamdaki Payı 78% 

Kaynak: Kırım, 2007: 3. 

ABD'de aile Ģirketlerinin %20'si kardeĢ ortaklığı Ģeklinde kurulmaktadır 

(Gürkan, 2007: 4). Avila ve Naffziger‟ in 2003 yılında yaptığı bir araĢtırmaya göre 

ABD‟de 12 milyondan fazla aile Ģirketi olduğu tespit edilmiĢ ve bu Ģirketlerin üretim 

ve iĢ gücünün yarısından fazlasını temsil ettiği ifade edilmiĢtir. Astrachan ve 

Shanker‟in araĢtırmalarında ise 2000 yılında ABD‟ de tek kiĢilik Ģirket, ortaklık, 

tüzel kiĢi ve çiftçi olmak üzere 27,2 Ģirket vergi ödemiĢtir (Özhan, 2006: 22). 

Kırım‟ın tablosunda görüldüğü üzere ABD‟deki bu Ģirketlerin gücü, milli gelir ve 

istihdama olan etkilerinden anlaĢılabilmektedir. Bu Ģirketler, yeniliklere çoğu zaman 

açık olduğundan yaratılan yeni istihdamlarda da payı yüksektir. Bu payın yüksek 

olmasının sebebi, aile Ģirketlerinde iç giriĢimcilik oranının yüksek olması olabilir. 

Yapılan bir araĢtırmada, ABD ekonomisinin önemli bir parçası olan aile Ģirketlerinin 

ortak özellikleri belirlenmeye çalıĢılmıĢtır. AraĢtırmada en büyük yüz elli aile Ģirketi 

incelenmiĢtir. Bu Ģirketlerin ortak özellikleri; tek ailenin Ģirket sahibi olması, Ģirketi 
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kontrol eden aile üyelerinin tepe yönetimde aktif olması ve iki neslin birlikte 

yönetimde olmasıdır. Bu Ģirketlerden ilk üçü sırası ile Wal-Mart Strores, Ford Motor 

Co. ve Cargill Inc dir (Arslan, 2006: 49-50). ABD‟nin en eski aile Ģirketi 1623 

yılında kurulmuĢ ve otuz altı eyalete yayılmıĢtır. Üretim, tarım, hizmet ve perakende 

sektörlerinde çalıĢmaktadır. En eski yüz iki aile Ģirketinin ortak özellikleri ise; küçük, 

halka açılmamıĢ, büyük Ģehirlerden uzak ve aile temelinde kalmıĢ olmalarıdır 

(Arslan, 2006: 47). Ayrıca belirtilmesi gerek önemli bir konu olarak beĢ yüz kiĢiden 

az çalıĢanı olan aile Ģirketleri satıĢ toplamının %40‟ ını gerçekleĢtirmektedir 

(Alacaklıoğlu, 2009: 10). 

Avrupa Ģirketlerinin %80‟ini aile Ģirketleri oluĢturmaktadır. Batı Avrupa 

aile Ģirketleri yüksek değer sahibi olurken, Doğu Avrupa Ģirketlerinde bir karmaĢa 

hakimdir. Bu da eski Sovyetler Birliği‟nin mirası olarak değerlendirilmektedir (AteĢ, 

2005: 90). AB ülkelerinde yüzden az iĢçi çalıĢtıran aile iĢletmelerinin tüm iĢletmeler 

içindeki oranı %99,4‟tür ve bu iĢletmeler toplam iĢ gücünün %56,2‟sini istihdam 

etmektedir. Aile Ģirketleri özellikle yerel ekonomilerde önemli bir katkıya sahip olup 

küçük pazarın ihtiyaçlarını karĢılamaktadır. Aile Ģirketlerinin olmaması durumunda 

ekonominin arzu edilen düzeyle esnek olması ve etkili bir Ģekilde büyümesi son 

derece zordur (Tetik ve Uluyol, 2005: 4-5). Avrupa‟da tüm aile Ģirketlerinin toplam 

istihdam üzerindeki payı ise %40 – %50 arasında değiĢim göstermektedir (Duh, 

2012: 211). Fronlich ve Donckels‟in sekiz Avrupa ülkesinde bin yüz otuz iki KOBĠ 

aile Ģirketini kapsayan araĢtırması sonucunda aile Ģirketleri için en önemli kriterlerin, 

sürekliliğin sağlanması ve aile mülkiyetinin korunması olduğu tespit edilmiĢtir. Bu 

nedenle Avrupa‟daki aile Ģirketleri risk almaya isteksiz, daha az büyümeye yönelik 

ve tutucu stratejilere sahiptir.  

Asya ülkelerindeki aile Ģirketlerinin baĢarısında kültür önemli rol oynar. 

Aile ve iĢ kavramları birbirine entegre edilerek ailedeki otorite, hiyerarĢi, görev 

iliĢkisi ve kalıplar örgütsel rollere adapte edilir. Ailedeki uyum, birlik, bağlılık ve 

duygusal sorumluluk çalıĢanlar arasında kabul görür. Aile Ģirketlerinin ekonomide 

baskın olduğu Asya ülkeleri; Kore, Tayvan, Singapur ve Japonya‟dır. Ailecilik, Uzak 

Doğu ülkelerinde genel kalıp olmasına rağmen her ülkede farklılıkları 
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bulunmaktadır. Örnek olarak Çin‟de Ģirket en büyük erkek çocuğa devredilirken, 

Japonya‟da en büyük erkek çocuk hisse çoğunluğuna sahip olur kalan hisseler ise 

diğer erkek kardeĢler arasında paylaĢtırılır. En büyük çocuk ağacın kökü kardeĢleri 

ise kolları olarak görülür ve devretme sorunu yaĢanmaz. Bu ülkelerde aile 

Ģirketlerinin toplam içerisindeki oranı %95 civarındadır. Yapılan bir araĢtırmada 

Japonya‟da 1948 öncesi üç nesildir devam eden ve 1948 sonrası faaliyette bulunan 

iĢletmeler incelenmiĢ ve %75 büyüdükleri tespit edilmiĢtir (AteĢ, 2005: 87-88). 

Orta ve Güney Amerika ülkelerinde ise “grupos” denilen büyük aile 

Ģirketlerinin hakimiyeti bulunur. Bu ülkelerde aile ile Ģirket eĢleĢmiĢ bir bütündür ve 

birbirinden ayrı düĢünülmemektedir (Arslan, 2006: 52). Güney Amerika için aile 

Ģirketi kavramı daha yeni olup Ģirketlerin yönetiminde henüz birinci ve ikinci nesiller 

bulunmaktadır. Avrupa Ģirketlerine kıyasla rekabet güçleri azdır. Önemli sanayi ve 

ticaret ürünlerini çok az denebilecek sayıda Ģirket üretmektedir (AteĢ, 2005: 92). 

Avustralya‟ da aile Ģirketlerinin %95‟i küçük iĢletmelerden oluĢmaktadır ve bunların 

birçoğu ilk beĢ yılda kapanmaktadır. Yüzden fazla iĢçisi olan Ģirketlerin ise 

iĢçilerinin %75‟i aile üyesidir (Özhan, 2006: 22). 

AĢağıdaki tabloda da görüldüğü üzere dünyanın en eski Ģirketi Kongo 

Gumi‟dir. Bu Ģirketler ağırlıklı olarak Ġtalya, Fransa, Ġngiltere, Japonya ve 

Almanya‟da bulunmaktadır. Ağırlıklı olarak temel ihtiyaçların üretimine yönelik 

kurulmuĢlardır. Gıda, giyim, inĢaat, otelcilik sektörlerinin ağırlığı bunun 

göstergesidir. DeğiĢen zaman ile birlikte ihtiyaçların da değiĢkenlik göstermesi 

bankacılık, kuyumculuk, cam, seramik, mum ve ateĢli silah üretimi gibi sektörlerin 

oluĢumuna zemin hazırlamıĢtır. 
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Tablo 8: Dünyanın En Eski Aile ġirketleri 

  ġirket Adı 

KuruluĢ 

Yılı Ülke Sektör 

Görev 

BaĢındaki 

Nesil 

1. Kongo Gumi 578 Japonya ĠnĢaat 40 

2. Hoshi 718 Japonya Otelcilik 46 

3. Château de Goulaine 1000 Fransa Bağcılık ve Müze - 

4. BaroneRicasoli 1141 Ġtalya ġarap ve Zeytin Yağı - 

5. Barovier&Toso 1295 Ġtalya Cam Üretimi 20 

6. Hotel PilgrimHaus 1304 Almanya Otelcilik - 

7. Richard de Bas 1326 Fransa Kağıt - 

8. TorriniFirenze 1369 Ġtalya Kuyumcu - 

9. Antinori 1385 Ġtalya ġarap 26 

10. Camuffo 1438 Ġtalya Gemi Yapımı 18 

11. Baronnie de Coussergues 1495 Fransa ġarap 16 

12. GraziaDeruta 1500 Ġtalya Seramik - 

13. 

FabbricaD‟ArmiPietro 

Beretta S.p.A. 1526 Ġtalya AteĢli Silahlar 14 

14. John Brooke&Sons 1541 Ġngiltere Tekstil 15 

15. Codorniu 1551 Ġspanya ġarap - 

16. Fonjallaz 1552 Ġsviçre ġarap 13 

17. DeVerguldeHand 1554 Hollanda Sabun Üretimi - 

18. vonPoschingerManufaktur 1568 Almanya Cam ve Seramik 13 

19. 

WachsendustrieFulda Adam 

Gies 1589 Almanya Mum - 

20. Bernberg Bank 1590 Almanya Bankacılık - 

21. R. Durtnell&Sons 1591 Ġngiltere ĠnĢaat 12 

22. J. P. Epping of Pippsvadr 1595 Almanya Bakkal - 

23. EduardMeier 1596 Almanya Ayakkabı Üretimi 13 

24. Tissiman&Sons Ltd. 1601 Ġngiltere Terzi  - 

25.  Takenaka 1610 Japonya ĠnĢaat - 

26. MellerioditsMeller 1613 Fransa  Mücevher 15 

27.  AlldaysPeacock 1625 Ġngiltere 

Endüstri 

Mühendisliği - 

28.  Kikkoman 1630 Japonya Soya Sosu Üretimi - 

Kaynak: O‟Hara ve Mandel, 2012. 

1.4.2. Aile ġirketlerinin Türkiye Ekonomisindeki Yeri ve 

Katkıları 

Türkiye‟de aile Ģirketi tarihi çok eski zamanlara gitmemektedir. Büyük 

kabul edilebilecek firmaların çoğu 60 – 70 yıl kadar önce kurulmuĢtur. Yüzüncü 

yılını tamamlamıĢ aile Ģirketleri ise genel olarak küçük ölçekte kalmıĢlardır (AteĢ, 

2005: 95). 

Osmanlı Ġmparatorluğu‟nda üretim büyük ölçüde azınlıklar tarafından 

yerine getirildiği için Türk‟ler ticaret ve sanayi üretimi gibi mesleklerle 
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uğraĢmamıĢlar ve bu meslekleri küçük görmüĢlerdir (Tetik ve Uluyol, 2005: 6). 

Türkiye Cumhuriyeti‟ne Osmanlı‟dan miras olarak bir tarım ülkesi kalmıĢtır. 

Osmanlı‟da en çok siyasi ve askeri iĢlere önem verilmiĢ olup devlet kesiminin uğraĢı 

daha çok askeri alanda hizmet veren kuruluĢlardır. Bayındırlık, sağlık ve eğitim 

hizmetleri ise vakıflar tarafından yürütülmekteydi (AteĢ, 2005: 99). Yerli özel sektör 

ise el sanatları seviyesindeki kapalı aile Ģirketleri niteliğindedir. 17. ve 18. yüzyılda 

Batı Avrupa‟ da gerçekleĢen sanayi devrimini Osmanlı takip edememiĢtir ve yapmıĢ 

olduğu ticari anlaĢmalar ülkeyi dezavantajlı konuma sokmuĢtur. Avrupa ülkelerinin 

yapmıĢ oldukları üretim karĢısında Osmanlı ekonomisi ve üretimi direnememiĢ ve 

ülkedeki Ģirketlerin birçoğu bu üretim ve rekabet karĢısında güçsüz ve savunmasız 

kalmıĢtır. Bu sebeple Ģirketler ticarette “dağıtma ve toplama” iĢlemlerini yapan 

yapılara dönüĢmüĢtür (Arslan, 2006: 54). Osmanlı sanayisi üç kısımda 

incelenebilmektedir; 

 Devlet sermayesi ile kurulmuĢ askeri görünümlü fabrikalar, 

 Yerli özel sektör, 

 Tekelci görünümlü yabancı giriĢimciler (Aydın, 1984: 6). 
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Tablo 9: Ülkemizde Kurulan ve Günümüzde Faaliyetlerine Devam Eden En Eski 

Aile ġirketleri 

  ĠĢletme Adı 

KuruluĢ 

Yılı Sektör 

Görev 

BaĢındaki Nesil 

1. Hacı Bekir ġirketler Grubu 1777 Gıda 4 

2. ġekerci Cafer Erol 1807 Gıda 3-4 

3. Kebapçı Kadir 1851 Gıda - 

4. Gökçen Grup 1858 Plastik ve Otomotiv Sanayi 4 

5. Ġskender 1860 Gıda 3 

6. Silkar 1860 

Endüstriyel Sanayi, Otomotiv, 

Turizm, Madencilik, Ticaret, 

Ġmalat, Sigortacılık - 

7. 

Erbak - Uludağ MeĢrubat ve 

Gıda 1870‟ler Gazoz, Kola, Maden Suyu 3-4 

8. Karaköy Güllüoğlu 1871 Gıda 5 

9. 

Kuru Kahveci Mehmet 

Efendi 1871 

Türk kahvesi, Filtre Kahve ve 

Ekspresso 3 

10. Sabuncakis 1874 Doğal Çiçek 3 

11. TanınmıĢ Helvacı 1875 Gıda 5 

12. Hamamcıoğlu 1880 

ĠnĢaat, Madencilik, UlaĢım, 

Tarım 5 

13. Saffet Abdullah Güllaçları 1881 Gıda 3-4 

14. Boyevi 1881 Mücevher - 

15. Cemilzade A.ġ. 1883 Gıda 3 

16. Helvacı Necmi 1883 Gıda 5 

17. Ġmam ÇağdaĢ 1887 Gıda 2-3 

18. Lezzet Kebap 1891 Gıda 4 

19. Ġskender Smokin 1891 Giyim 4 

20. Tuzcuoğlu Nakliyat 1893 Nakliyat, Ambalaj, Depolama 3 

21. Besler Ġnegöl Köfte 1893 Gıda 4 

22. Rebul Eczanesi 1895 Eczane - 

23. Yıldız Gıda 1896 Gıda 3-4 

24. Kutman 1896 ġarap - 

25. Konyalı Lokantası 1897 Gıda 4-5 

26. Alevli A.ġ. 1898 Züccaciye 3-4-5 

27. Helvacı Hakkı Helvacıoğlu 1898 Gıda 3-4 

28. Midas Sızma Zeytinyağları 1899 Gıda-Sabun 1-2 

Kaynak: Aile ĠĢletmeleri ve GiriĢimcilik Uygulama ve AraĢtırma Merkezi (AGMER), 2012: 471-473. 

Yukarıdaki tablo Osmanlı zamanında kurulmuĢ olup halen nesiller arasında 

aktarılarak yaĢamını sürdüren aile Ģirketlerimizin en eski yirmi sekiz tanesinden 

oluĢmaktadır. Ülkemizde kurularak bugüne ulaĢabilen Ģirketler genellikle gıda 

sektöründedir (Yazgan, 2010: 60). Türkiye‟de kurulan en eski aile Ģirketleri genelde 

gıda, boza, lokum, helva gibi Türk kültürünü yansıtan ürünler imal eden yani gıda 

sektöründe faaliyette bulunan Ģirketlerdir. Ayrıca Türkiye‟de kurulan ilk sanayi 

Ģirketi 1893‟te kurulan Teksima Tekstil Ģirketi olup aile Ģirketidir (Tetik ve Uluyol, 

2005: 6). Tüm bunların yanında ülkemizde kurulmuĢ olup faaliyetlerine yurt dıĢında 
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devam etmekte olan aile Ģirketleri de bulunmaktadır. ABD‟nin en eski aile Ģirketi 

olan “TheZildjianCymbalCo. Norwood, MA” bunun en güzel örneğidir. ġirket 

Osmanlı Devleti‟nin baĢkenti olan Ġstanbul‟da kurulmuĢ ve 1929‟da aile ile birlikte 

ABD‟ye taĢınmıĢtır (Alacaklıoğlu, 2009: 14). Tabloda da görüldüğü üzere, asırlık 

Ģirket grupları bile henüz üçüncü ve dördüncü kuĢakların yönetimindedir. Köklü 

Türk aile Ģirketleri üzerinde yapılan bir araĢtırmada bu Ģirketlerin temel sorunları; 

eski alıĢkanlıklara aĢırı bağlılık, kuĢak çatıĢması ve profesyonelleĢememe olarak 

belirlenmiĢtir. ġirketlerin bu sorunlarına çözüm olarak verdikleri cevaplar ise; 

kurumsallaĢma, aile anayasası oluĢturma, iĢletme içi kariyer planlaması ve 

profesyonel yönetici transferi olarak görülmektedir (Göker ve Üçok, 2006: 54). Bu 

sorunlar genel olarak üçüncü ve dördüncü kuĢaklarda oluĢmaktadır. Bu sebeple 

Ģirketlerimizin aslında farkında oldukları bu eksikliklerini gidermeleri önem arz 

etmektedir. Tablodan da fark edildiği gibi eski ve uzun ömürlü fazla aile Ģirketimiz 

bulunmamaktadır. Türk aile Ģirketlerinin sürdürülmesinde ve ömürlerinin 

uzatılmasında en önemli sorun devir – teslim sürecidir. Uzmanlara göre pek çok aile 

Ģirketi bu sorun sebebiyle üçüncü ve dördüncü kuĢağa aktarılma sürecinde yok 

olmaktadır. Bu devir sorununun çözülmesi için Ģu Ģekilde bir süreç takip edilmelidir; 

 Tüm kontrolün kurucu/patron tarafından yürütüldüğü aĢama, 

 Çocukların değiĢim konusunda eğitime tabi tutulduğu aĢama, 

 Patron ile çocuklar arasında ortaklı iliĢkisi kurulduğu aĢama, 

 Güç ve kontrolün halefe devredildiği aĢama (Tilevlioğlu, 2006: 16). 

Bu süreci baĢarılı bir Ģekilde uygulayan Ģirketlerde aile içi çatıĢmaların yaĢanması, 

iktidar kavgaları yaĢama oranı azalır ve hak eden ve yeteneği olan kiĢiler Ģirket 

yönetimine geçirilir. Bu sayede devir sürecinde çıkan sorunlar nedeniyle birçok 

Ģirketin tasfiye sürecine geçmesi engellenebilir.  
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Tablo 10: Türkiye Cumhuriyeti Döneminde Kurulan En Eski Aile ġirketleri 

  ĠĢletme Adı 

KuruluĢ 

Yılı Sektör 

Görev 

BaĢındaki 

Nesil 

1. Baylan Pastanesi 1923 Gıda 2 

2. Beğendik Mağaza ĠĢletmeleri 1923 Gıda 3 

3. 

Broderi Narin ĠĢlemeli KumaĢ 

Sanayi 1923 Tekstil 2-3 

4. E. R. Roditi Halefleri 1923 Tekstil 2 

5. 

EST- Eyüp Sabri Tuncer 

Kozmetik Sanayi 1923 

Kolonya, Kolonyalı Mendil, 

Islak Mendil 3 

6. Kamil Koç Otobüs ĠĢletmeleri 1923 UlaĢım ve Kargo 3 

7. Kılıçoğlu Grubu 1923 Kremit, Tuğla 4 

8. Mustafa Nevzat Ġlaç Sanayi 1923 Ġlaç Üretimi 2-3 

9. Nuri Beğendik ve Oğulları 1923 Mağaza ĠĢletmeciliği 4 

10. Sakıpağa Süt ve Gıda Sanayi 1923 Gıda 3-4 

11. Yırcalı 1923 Çuval Üretimi 2-3 

12. ÇetintaĢ Giyim 1923 Giyim 2-3 

13. Helvacızade 1923 - - 

14. Hatemoğlu 1924 Giyim, Konfeksiyon 3 

15. BaĢbörekçi 1924 Gıda 2-3 

16. Rahmi Yılmaz 1924 

Manifatura, MeĢrubat Üretim 

ve SatıĢı, Tekstil, Otomotiv 2-3 

17. Rıfat Sargın Eczanesi 1924 - - 

18. Ġmamoğlu Sucukları 1925 Gıda 3 

19. Sabancı Holding 1925 Sanayi ve Ticaret 2-3 

20. Yasin Çakır Un 1925 Gıda 4 

21. Karakedi Bozacısı 1925 Ġçecek 4 

22. 

Doluca ġarapçılık Pazarlama 

ve Ticaret 1926 

ġarap, Kadeh, Karaf, ġarap ve 

Kadeh Kutuları, Degüstasyon 

Setleri, Kitaplar, MeĢe Fırçalar, 

ġarap Kavları ve TribuĢon, 

Modüler ġarap Standı, 

Soğutucu vb. aksesuarlar 2-3 

23. Koç Holding 1926 Holding 3 

24. Zeyneller Ev Tekstil 1926 Ev Tekstil Ürünleri 3 

25. Ensar Mağazaları 1926 

Giyim, Manifatura, Ev Tekstili, 

Mobilya, Halı 3-4 

26. GünbeLokumculuk 1926 Gıda 2 

27. Niyazi Triko 1926 Tekstil 2 

28. Evyap 1927 - - 

Kaynak: Aile ĠĢletmeleri ve GiriĢimcilik Uygulama ve AraĢtırma Merkezi (AGMER), 2012: 473-478.  

Yukarıdaki tablo Cumhuriyet sonrası dönemde kurulan ve halen 

faaliyetlerine devam eden aile Ģirketlerini göstermektedir. Bu tabloda diğerinden 

farklı olarak dikkat çeken ve önemli olan kısım yatırımların daha çok sanayi 

kuruluĢlarına kaydığının görülmesidir. Özellikle tekstil, giyim gibi sanayi kollarında 

önemli atılımlar dikkat çekmektedir. Bunun yanında diğer üretim kollarında ve yine 

gıda sektöründe yatırımların devam etmekte olduğunu görmekteyiz.  
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Cumhuriyet sonrası dönemde, 1923 – 1930 yılları arasında liberal iktisat 

politikası uygulanarak sanayileĢme sağlanmaya çalıĢılmıĢ ve TeĢvik-i Sanayi 

Kanunu çıkarılmıĢtır. Osmanlı Ġmparatorluğu döneminde, Türk‟lerin sınai konularda 

bilgisizliği, iktisadi güçsüzlüğü ve yeterli sermaye birikiminin olmaması nedeniyle 

Cumhuriyet‟in ilk on yılında özel sektörü geliĢtirmek amacıyla destekler yapılmasına 

rağmen gerekli atılım gerçekleĢememiĢtir. Bu nedenle Cumhuriyet dönemi ilk 

yıllarında temel sanayi kuruluĢlarının devlet öncülüğünde baĢlatılması zorunluluğu 

ortaya çıkmıĢtır. Bu nedenle 1930 – 1950 arası devletçilik politikasına geçilmiĢ ve 

yatırımlar devlet eliyle gerçekleĢtirilmiĢtir. Fakat burada amaç giriĢimciliği 

engellemek değil desteklemektir. Bürokrasiden giriĢimciliğe geçiĢin yoğun olduğu 

bir dönemdir. 1940‟larda ABD‟nin uyguladığı Marshall Planı ise Türkiye‟nin bir 

süre tarımı desteklemesine sebep olmuĢ sanayileĢmeyi durdurmuĢtur (Arslan, 2006: 

56; AteĢ, 2005: 99 – 100; Tetik ve Uluyol, 2005: 6).  

1950 – 1960 dönemi sanayi ve ticaretin geliĢmeye baĢladığı liberal ekonomi 

politikasının uygulandığı dönemdir. Bu politikanın sağladığı kredi sağlama kolaylığı, 

yatırım özendirmeleri ve enflasyon bir giriĢimci sınıfın doğmasına ve aile 

Ģirketlerinin daha fazla kurulmasına olanak sağlanmıĢtır (Arslan, 2006: 57). 

TeĢvikler yoluyla kurulan bu Ģirketler dönemin orta halli aileleri tarafından kendi öz 

sermayeleri ve gerektiğinde kredi kullanılarak oluĢturulmuĢtur (AteĢ: 2005: 100). Bu 

nedenlerden dolayı Türk‟lerin sanayiye geçmeleri ve bu konuda atılım yapmaları 

1950‟li yıllara denk gelmektedir. Türkiye‟de bu sebeple giriĢimciler uzun süre 

sermayedar yönetici olarak sınai kuruluĢları yönetmek zorunda kalmıĢtır. Sınai 

yatırımların büyümesi Ģirketleri tek kiĢilik sermaye sahipliğinden aile veya ailelerin 

oluĢturduğu sermaye gruplarına ve sonrasında çok sahipli sınai kuruluĢlara doğru 

yönlendirmiĢtir. (Tetik ve Uluyol, 2005: 6). Türkiye‟de serbest giriĢimcilik 

faaliyetleri 1955 yılından sonra hız kazanmıĢ ve giriĢimcilik faaliyetleri devlet 

koruması altında gerçekleĢtirilmiĢtir (Tetik ve Uluyol, 2005: 7). Daha sonrasında 

oluĢan ekonomik kriz tüm bu hızlı ilerleyiĢi ve ekonomik dengeyi bozmuĢ, dönem 

baĢındaki devlet sabit sermaye yatırımı %49,75 iken dönem sonunda %59,1‟e 

yükselmiĢtir (Arslan, 2006: 57). 
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1960 – 1970‟li yıllarda sanayileĢme ile birlikte kentleĢme artmıĢ, bu nedenle 

hizmet sektörü geliĢmeye baĢlamıĢ, ticari ve sınai faaliyetler yoğunlaĢmaya 

baĢlamıĢtır. Ekonomi kapalı statik konumundan çıkmıĢ ve daha dinamik bir hale 

gelmiĢtir. Bu dönemde aile Ģirketlerinin sermaye yetersizliği sebebiyle halka açılma 

yolunu tercih ettiği görülmektedir. Gerekli finansmanı bu yol ile sağlamaya 

çalıĢmıĢlardır (AteĢ, 2005: 100; Arslan, 2006: 57). 1963 yılında baĢlayan planlama 

çabaları, Devlet Planlama TeĢkilatı‟nın kurulması ve birinci beĢ yıllık kalkınma 

planının yürürlüğe girmesiyle aile Ģirketi sayısı hızla artmaya baĢlamıĢtır. Fakat arz 

yetersizliği ve rekabetin de Ģiddetli ve keskin olmaması nedeniyle kurumsallaĢmaya 

ihtiyaç duyulmamıĢtır (Tetik ve Uluyol, 2005: 7). 1970 – 1980‟li yıllar ise 

enflasyonun yüksekliği ve devletin aile Ģirketlerini koruması, bu Ģirketlerin 

güçlenmelerini, büyümelerini ve ayakta kalabilmelerini sağlamıĢtır (AteĢ, 2005: 

100).  

1980‟li yıllarda rekabetin artması aile Ģirketlerini çoklu ortaklıklara ve halka 

açılmaya zorlamıĢtır. Bu nedenledir ki Karayalçın‟a göre günümüz aile Ģirketlerinin 

%35‟i çok ortaklıdır ve bu Ģirketler sanayi ve inĢaat sektöründe yoğunlaĢmıĢlardır 

(Köse, 2010: 6). Ayrıca bu dönemlerde aile Ģirketlerinde, profesyonellerin de iĢletme 

içerisinde çalıĢtırılmaya baĢlandığı görülmektedir (AteĢ, 2005: 100). Bu dönemde 

tekstil sektöründe önemli atılımlar gerçekleĢtirilmiĢ ve aile Ģirketlerinin çoğunu 

kapsayan KOBĠ‟leri dıĢ ticarete sevk etmek, destek ve düzen vermek için KOSGEB 

kurulmuĢtur (Arslan, 2006: 58). 2000 yılında ülkemizdeki küçük ve orta 

büyüklükteki aile iĢletmelerinin oranı %94.8‟dir. ĠĢyeri sayısı, çalıĢan sayısı ve 

katma değer olmak üzere üç önemli göstergeye bakıldığında aile iĢletmelerinin 

ülkemizin gerek ekonomik gerek sosyal dokusunda önemli bir yer iĢgal ettiği görülür 

(Günver, 2004: 169-170). Bursa ve Ġstanbul‟da yapılan bir araĢtırmaya göre bu 

illerde kurulan aile Ģirketlerinin büyük çoğunluğunun 1980‟li yıllarda kurulduğu 

tespit edilmiĢtir. Bunun nedenleri 1980‟den sonraki serbest piyasa ekonomisine 

geçiĢ, küreselleĢme süreci ile birlikte gelen sermayenin ve paranın vatansızlaĢması, 

ekonominin liberalizasyonu ve giderek güçlenen giriĢimcilik ruhu olarak 

görülmektedir. Ayrıca araĢtırma sonuçları bu illerde aile Ģirketlerinin genel olarak 

gıda, tekstil, kimya, kauçuk ve otomotiv üzerine çalıĢtığını göstermektedir. Bu 
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Ģehirlerin Türkiye‟nin sanayii açısından en geliĢmiĢ Ģehirleri olması bu bulguları 

değerli kılmaktadır (Papatya ve Papatya, 2004: 623). 

Tablo 11: Türkiye‟ de Aile ġirketlerinin Genel Yapısı 

Nitelik  Açıklama  

Birinci 

KuĢak 

Egemen 

ĠĢletmelerin % 85'i ailelerce yönetiliyor. Türkiye' de hala birinci kuĢak egemen. 

Birinci kuĢakla diğer kuĢaklar arasındaki en önemli fark: Birinci kuĢak iĢine gönülden 

bağlanmıĢ, ikinci kuĢağa iĢletme miras yoluyla geçmiĢ. Yani ikinci kuĢağın o iĢi 

sevmemesi mümkün. Üçüncü kuĢakta ise bu ayırım iyice belirginleĢiyor. 

Mirasçılardan bazıları iĢe karĢı en ufak bir sempati duymazken, servete ortak olmak 

istiyorlar. Servetin hissedarı olan bazıları ise, iĢin içinde olmak istemeyebiliyor. Bu 

itilaflar batıdaki aile iĢletmelerinde çok önce ortaya çıkmıĢtı, Türkiye'de yeni yeni baĢ 

göstermeye baĢladı. Kurucunun hayatta olduğu iĢletmelerde, kurucu kendi kültürünü 

empoze ettiği için o aile Ģirketi çok fazla değiĢime açık değil.  

Roller 

ÇatıĢıyor 

PaydaĢlık ve yöneticilik rolleri çakıĢıyor ve sorun yaratıyor. Bu iki kimlik bazen aynı 

Ģahısta birleĢebiliyor. Patronun hakkı hissedir, yöneticininki ücret. Üçüncü kuĢağa 

daha çok yönetici maaĢı ödeniyor. Üçüncü kuĢak kendisini patrondan çok yönetici 

olarak gördüğü için, patron ve yönetici kimliği birbiriyle çatıĢıyor. Ġkinci kuĢak 

hayattaysa, üçüncü kuĢak patronluğu hissedemiyor. Aile bireyleri en çok iĢletme 

yönetiminde çatıĢıyor. Aile bireyleri yönetimin içinde olmalı mı olmamalı mı? 

Patronlukla yönetici rollerini birbirinden ayırmalı mı ayırmamalı mı? 

KuĢak 

ÇatıĢması 

Üç kuĢak bir aradaysa, yönetimde büyük sorunlar yaĢanabiliyor. Ġkinci kuĢakta 

paydaĢların sayısı dörde, beĢe çıkarken, üçüncü kuĢakta bu sayı onu, onbeĢi 

bulabiliyor. Ağaç gittikçe parçalanıyor, bu nedenle de iletiĢim sorunu doğuyor. ġu an 

Türkiye'de ikinci kuĢağa gelmiĢ aile iĢletmeleri bu sorunu yaĢıyor. Kendilerinden 

sonrasını nasıl garantiye alacaklarını düĢünüyorlar. Gençler kendini ispat etme 

çabasında köklü kararlar almak isterken, ikinci kuĢak onları frenliyor. Bu durumda 

bireyler arasında katalizör, hakem görevi görecek, „„danıĢman (wiseman)‟‟ dediğimiz 

insanlara gerek var. Bir nevi aile doktoru, danıĢmanı. Bu kiĢiler üst düzey 

danıĢmanlar, hukuk adamları ya da iĢletmede uzun yıllar çalıĢmıĢ eski yöneticiler 

olabilir.  

Kaynak: Papatya ve Papatya, 2004: 619-620. 

Ülkemiz aile iĢletmelerinin genel yapısından kısaca bahsetmek gerekirse 

Türk aile Ģirketleri genel olarak kurucusunun vefatından sonra son bulmaktadır. 

Birçoğu ise devir konusunda sorunlar yaĢamaktadır. ĠĢletme son bulmakta, el 

değiĢtirmekte veya paylaĢılarak baĢlangıç noktasına dönmektedir. Bu durum, iĢletme 

performansını olumsuz etkilemektedir. ĠĢletme üçüncü ve dördüncü kuĢağa 

ulaĢabilse dünya çapında rekabet edebilir pozisyona gelebilecektir. Burada asıl sorun 

birinci nesil sonrasındaki dağılma nedeniyle sermaye birikintisi yaratma sıkıntısının 

oluĢmasıdır. Ayrıca ülkemiz aile Ģirketlerinin bir diğer sorunu ise Ģirket baĢında 

bulunan yöneticilerin yeterli eğitimi alamamalarıdır. Erken yaĢlarda iĢ hayatına atılan 

bu kiĢiler iĢletmenin ilerleyen zamanlarında modern yönetim anlayıĢından uzak 

kaldıklarından iĢletme ihtiyaçlarını karĢılayamamaktadırlar. ĠĢte tüm bu bilgiler 
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ıĢığında 2000‟li yıllar ise Ģirketlerde profesyonel yöneticilerin, kurumsallaĢmanın 

arttığı, Ģirketlerin aileden daha bağımsız hale getirilmeye çalıĢıldığı dönemlerdir 

(AteĢ, 2005: 101). Ülkemizdeki en büyük 50 Ģirketin yaklaĢık yarısı aile Ģirketidir 

(Tetik ve Uluyol, 2005: 7). Fakat Türkiye‟deki aile Ģirketlerinin en büyük sorunu 

kurumsallaĢma, profesyonelleĢmeye geçiĢ ve yönetimin ikinci nesle devrinde 

yaĢanan sorunlar olarak tespit edilmiĢtir. Aile Ģirketleri yetki ve sorumluluk devrinde 

profesyonellere güvenmekte zorluk çekmektedir. Bu nedenle de dünyada olduğu gibi 

Türkiye‟de de aile Ģirketlerinin ancak %30‟u ikinci nesle geçebilmektedir (Sönmez, 

2010: 9). Ayrıca istatistikler Türkiye‟de dördüncü kuĢağa ulaĢabilmiĢ aile Ģirketi 

oranının %3‟ü geçmediğini ortaya koymaktadır (Sönmez, 2010: 20). Bunun en 

önemli nedeni ise aile içi iletiĢimsizliktir ve aĢma yolu ise aile iliĢkilerini 

kurumsallaĢtıracak aile konseyi oluĢumlarının hızlandırılmasıdır. 

Necdet Sağlam‟ın yapmıĢ olduğu bir araĢtırmaya göre 1983 – 2000 

dönemini kapsayan on sekiz yılda Türkiye‟de kurulan 461058 yeni Ģirketin %86,7‟si 

limited Ģirket, %13,2‟ si anonim Ģirkettir. Ortak sayısı iki veya üzeri olan bu 

Ģirketlerin büyük çoğunluğu aile Ģirketidir. Yine aynı dönemde 8862 adet kollektif, 

1073 adet komandit, 5646 adet limited ve 1826 adet anonim Ģirket olmak üzere 

toplamda 17407 Ģirket kapanmıĢtır (Tetik ve Uluyol, 2005: 7). Rakamlarda ilk etapta 

bu Ģirketlerdeki artıĢ dikkat çekmesine rağmen kapanan Ģirket sayıları önemli 

boyutlardadır. Bunun en önemli nedenleri ise yukarıda bahsedilen sebeplerdir. Aile 

Ģirketlerinin batıĢ sürecine girerek tasfiye edilmesi sadece kendilerini değil ülke 

ekonomilerini de olumsuz etkilemektedir. Türkiye bu olumsuzluğu 2000 – 2001 

yılları arasındaki finans sektöründe yaĢamıĢtır. Tamamı aile yönetiminde olan on 

sekiz banka yolsuzluk sebebiyle batmıĢtır. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme 

Kurumu‟na (BDDK) göre bu geliĢmelerin Türk ekonomisine maliyeti en az 20 

milyon $ olarak açıklanmıĢtır (Alacaklıoğlu, 2009: 17-18). 

2009 yılında Türkiye‟ de 537.800 limited Ģirket bulunmakta ve bunların 

büyük çoğunluğunu aile Ģirketleri oluĢturmaktadır. Yine buna keza 94.400 A.ġ.‟ nin 

%99‟ u aile Ģirketidir (Alacaklıoğlu, 2009: 14). Türkiye‟de az ortaklı anonim 

Ģirketler aile Ģirketidir. Ülke ekonomisi eğer bir üçlü sacayağı ise, bunun birinci 
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ayağını henüz kurumsallaĢamamıĢ aile Ģirketleri, ikinci ayağını kurumsallaĢmasını 

önemli ölçüde tamamlamıĢ aile Ģirketleri, üçüncü ayağını da diğer Ģirketler 

oluĢturmaktadır (Gürkan, 2007: 3 – 32). 

Ülkemizde aile Ģirketleri belirli bir boyuta ulaĢtığında Ģirket kurucuları 

geleceği düĢünmeye baĢlamaktadır, Lansberg bu kurucuların altı tane seçenekleri 

olduğunu söylemektedir (Günver, 2004: 174);  

 Gelecek kuĢağı belirlemek: Bu ailenin Ģirket üzerinde kontrolünü 

devam ettirmesine izin verecektir.  

 Gelecek kuĢağı belirlemek ve fon sağlayarak Ģirketin büyümesini 

desteklemek için Ģirketin bazı hisselerini satmak  

 Nakit için Ģirketi satmak. Bu kararın sebebi ailede muhtemel bir 

adayın bulunmayıĢı, sağlık durumu veya mülkiyet planlaması olabilir.  

 BirleĢilen Ģirkette pay sahibi olmak. Bu kurucuya, muhtemelen genel 

müdür olarak kalarak, firmanın yönetiminde pay sahibi olma fırsatı sağlar.  

 ġirketi tasfiye etmek. Bu çalıĢanların iĢlerini kaybetmesi, kurumun 

kapanması ve tasfiye olması anlamına gelir. Bu seçenek Ģirket zararda ise tercih 

edilir.  

 Karar vermeme ve hiç bir Ģey yapmamayı seçmek. Bu seçenek, Ģirketi 

büyük oranda kurucuya bağlı hale getirmesinin yanı sıra, mülkiyetin geleceği 

açısından kötü sonuçların oluĢabilme ihtimallerini arttırır. Lansberg, bu tercihin, 

altısı içinde en çok seçilen olduğuna inanmaktadır. 
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II. BÖLÜM: 

KURUMSAL YÖNETĠME GENEL BAKIġ 

2.1. KURUMSAL YÖNETĠM VE GENEL BĠLGĠLER 

2.1.1. Kurumsal Yönetimin Tanımı 

Kurumsal yönetim, kurum içerisinde yönetim kurulu, yöneticiler, 

hissedarlar ve diğer menfaat sahipleri gibi farklı katılımcıların hak ve 

sorumluluklarının dağılımını ve kurumsal konularda alınacak kararlar için kural ve 

prosedürleri belirleyen, Ģirketi tüm bu konularda yönlendiren ve kontrol eden 

sistemler bütünüdür (The Economist Intelligence Unit, 2002: 5).  

“Yönetim ile hissedarlar arasındaki iletişimin eşitlik, şeffaflık, hesap 

verebilirlik ve sorumluluk ilkeleri kapsamında şirket faaliyetlerinin verimliliğini, 

hazırlanan raporların güvenilirliğini, şirket politikalarına ve yasal düzenlemelere 

uygunluğu sağlayan ve hissedar haklarının koruma altına alınmasına yarayan, tüm 

bunları prosedür ve ilkeler ile uygulanabilir hale getiren yaklaşıma kurumsal 

yönetim denir” (Anonim, 2013a; Uzun, 2012f: 1).  

Karpuzoğlu (2010: 44) ise kurumsal yönetimi, “bir şirketin iç ve dış 

dinamikleri dikkate alarak, piyasa ve marka değerini arttırma ve değer yaratma, 

yatırımın geri dönüş miktarını çoğaltma, geri dönüş süresini kısaltma gibi amaçlarla 

idari organların oluşturulması, yönetsel ve finansal sistemlerin kurulması ve 

işletilmesi sürecidir” Ģeklinde tanımlamaktadır.  

Kurumsal Yönetim kavramı, Ģirketlerde "iyi" yönetim olgusunu gündeme 

getirmiĢtir. ġirketin kurumsal bir Ģekilde yönetilebilmesi için Ģirket yöneticisinin 

doğru kararlar alabilmesi, demokratik katılım kanallarının açık olması, Ģirket 

yöneticilerinin aldığı kararlardan hissedarlar baĢta olmak üzere çıkarları 
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etkilenebilecek herkesin Ģirket yönetimini denetleyebilmesi, Ģirketin keyfilikten uzak, 

hukuk ve kurallara bağlı, Ģeffaf yönetilmesi gerekmektedir (Akbulut, 2013).  

2.1.2. Kurumsal Yönetim Faaliyetlerinin GeliĢim Süreci 

Kurumsal yönetim kavramı ile ilgili ilk esaslı düzenleme ve kriterler 1999 

yılında OECD (Ekonomik ĠĢbirliği ve Kalkınma Örgütü) tarafından oluĢturulmuĢtur. 

Bu düzenlemeler, Ģirketin yönetim kademesi, yönetim kurulu, paydaĢları ve menfaat 

grupları arasındaki iliĢkileri kurallara bağlayan ilkeler bütünü olarak adlandırılabilir 

(Gürbüz, 2006: 45). OECD‟nin yapmıĢ olduğu tanıma göre “kurumsal yönetim, bir 

şirket içerisindeki yönetim kurulu, yöneticiler ve mülkiyet sahipleri arasındaki 

iletişim ve ilişkileri içine alan, amaç ve hedeflerin belirlendiği ve bunlara ulaşmak 

için performans değerlemesini yaparak, amaçlara ulaşma yönünde yapılan 

faaliyetlerin izlenmesini sağlayan kurallar bütünüdür” (OECD, 2004: 11). Dünya 

Bankası, OECD ve özel sektör katılımcıları ile birlikte oluĢturulan Global Kurumsal 

Yönetim Forumu kurumsal yönetim ile ilgili çalıĢmalara destek vermekte ve liderlik 

etmektedir (SPK, 2003b: 3). 2001 yılında ABD‟de ortaya çıkan ve küresel bazda 

dünya kamuoyunu olumsuz etkileyen Ģirket skandalları sonucu oluĢturulan Sarbanes 

– Oxley Yasası ile birlikte kurumsal yönetim çalıĢmaları dünya genelinde hız 

kazanmıĢtır. Yasayı takiben AB 8. Yönergesi kapsamında Avrupa ülkelerinde çeĢitli 

tedbir niteliğinde yasal düzenlemeler oluĢturulmuĢtur. Bunun yanı sıra Japonya‟da 

Ģirketlere konu ile ilgili çeĢitli yaptırımlar uygulamaya baĢlanmıĢtır.  

Kurumsal yönetim kavramı küreselleĢme ile birlikte ülkemizin 1980‟li 

yıllarda izlemeye baĢladığı dıĢa açılma politikası sonucu ülke ekonomisinin önemli 

parçaları olan Ģirketlerimizin önemli bir gündem maddesi haline gelmiĢtir (Ok, 2010: 

7). 2003 yılının Temmuz ayında Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından ilk 

önemli adım atılarak kurumsal yönetim ilkeleri kamuoyuna duyurulmuĢtur. Aralık 

2003‟te ise derecelendirme faaliyeti ve derecelendirme kuruluĢlarına iliĢkin esaslar 

tebliğinde yapılan bir değiĢiklik ile kurumsal yönetim ilkelerine uyum 

derecelendirmesini kredi derecelendirmesine ilave etmiĢtir. Kurul 2004 yılı Aralık 

ayında hisseleri borsada iĢlem gören Ģirketlerin 2004 yılı faaliyet raporlarından 
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baĢlanmak üzere Ģirketlerin kurumsal yönetim kapsamındaki mevcut durumlarını 

gözetim altında tutmak maksadı ile hazırladıkları raporlarında ya da internet 

sitelerinde açıklanacak asgari unsurları belirten bir kurumsal yönetim uyum raporu 

oluĢturmaları yönünde karar vermiĢtir (Gürbüz, 2006: 49-50). Konu ile ilgili en son 

ve en büyük yaptırımlar ise uzun dönemden beri çalıĢmaları taslak halinde devam 

eden TTK‟nın yayınlanması ile oluĢmuĢtur. Yasa konuyu ayrıntılı olarak incelemiĢ 

ve ticaret hayatında kurumsal yönetim ilkelerine uyumu yaygınlaĢtırmıĢtır. 

2.1.3. Kurumsal Yönetim Teorileri 

Enron, Worldcom, Marconi ve dünya çapında gerçekleĢen diğer kurumsal 

skandallar ile birlikte kurumsal yönetim hemen herkesin dikkati yönelttiği önemli bir 

konu haline gelmiĢtir (Dinçer, 2013: 15). Özellikle Amerika‟da gerçekleĢtirilen 

çalıĢmalar ve yasal düzenlemeler hemen her ülkeyi etkilemiĢ ve kurumsal yönetim 

konusuna önemli ölçüde özen gösterilmesini sağlamıĢtır. Fakat kurumsal yönetim 

skandallar sonrası ortaya çıkmıĢ bir faaliyet olmayıp skandalların sonrasında olduğu 

gibi öncesinde de birçok akademisyen ve uzman tarafından incelenmiĢ bir konudur. 

Kurumsal yönetim konusunda pek çok teori oluĢturulmuĢ ve sorumluluk sahibi, adil, 

Ģeffaf, hesap verebilir yönetiĢim süreçlerinin nasıl oluĢturulacağı sorusuna yanıt 

aranmaya çalıĢılmıĢtır. Kurumsal yönetim konusu literatürde geniĢ ölçüde ele 

alınmakla birlikte kabul edilmiĢ ortak bir teorik temel oluĢturulamamıĢtır (Dinçer, 

2013: 15). Her kurumsal yönetim teorisi, farklı bir yönetiĢim sorununa odaklanmakta 

veya farklı bir kurumsal soruna çözüm aramaktadır. AĢağıda temel yaklaĢımlar 

hakkında genel bilgiler verilecektir. 

Vekalet Teorisi; Vekalet teorisi, ilk olarak 1776 yılında Adam Smith 

tarafından ortaya atılmıĢ, 1932 yılında Berle ve Means tarafından araĢtırılmıĢ ve 

1976 yılında Jensen ve Meckling tarafından geliĢtirilerek teori olarak akademik 

camiaya sunulmuĢtur (Karabıyık, 2011: 18). Caldwell ve Karri vekalet teorisini, kısa 

vadeli kazancın, kısa vadeli perspektifin ve kiĢisel çıkarların korunarak yönetsel 

motivasyonun maksimizasyonunun sağlanması olarak görürken; Shankman ve 

Eisenhardt vekalet teorisinin temel varsayımlarını kiĢisel çıkarlar ve fırsatçılık 
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eğilimi olarak ifade etmiĢtir (Günay, 2008: 14 – 21). Jensen ve Meckling (1976: 5) 

vekalet iliĢkisini; bir veya daha fazla kiĢinin (vekalet veren), bir baĢka kiĢiyi/kiĢileri 

(vekil) firma için bazı kararları almak üzere yetkilendirmesi ve kendi yararına 

faaliyetlerin sürdürülmesini sağlamaya yönelik yönlendirmesini içeren sözleĢmeler 

bütünü olarak değerlendirmektedir. Teorinin ana düĢüncesi, vekalet veren ile vekil 

arasındaki iliĢkinin bilgi ve risk taĢıyan maliyetleri etkili bir Ģekilde yansıtmasıdır 

(Eisenhardt, 1989: 59). Vekalet teorisi yaklaĢımının temelinde, yöneticilerin iĢletme 

sahiplerinden daha fazla bilgiye sahip olmaları ve bunun sonucunda kendi çıkarlarını 

iĢletme çıkarlarının üstünde tutmaları sorunsalı bulunmaktadır (Dinçer, 2013: 16; 

Jensen ve Meckling, 1976: 5). Vekalet teorisine göre vekil, kendi çıkarları 

doğrultusunda motive olarak ve rasyonel davranarak riskten kaçınma eğilimi 

içerisindedir. Vekalet veren ise çeĢitli özendirmeler ile vekili motive eder, 

yönlendirir ve değerlendirir. Fakat bu iki grubun çıkarları arasındaki farklılıklar, 

verimlilik algısındaki farklılıklar ve bilgi asimetrisi sebebiyle çıkacak çatıĢmalar 

kaçınılmazdır. Vekalet yaklaĢımı da bu sorunun çözümünü incelemektedir 

(Eisenhardt, 1989: 59; Koçel, 2007: 359). ĠĢletme sahipleri ile yöneticiler arasındaki 

vekalet probleminin engellenebilmesi için taraflar arasında optimal bir iliĢki 

düzeninin oluĢturulması ve vekilin kendi çıkarlarını ön planda tutmasını önleyici 

kontrol mekanizmaları geliĢtirilmesi gerekmektedir (Koçel, 2007: 360). 

Paydaş Teorisi; Edith Penrose, paydaĢlık teorisinin öncüsü olarak 

nitelendirilmektedir. Penrose, firmaların iç çevresini incelemiĢ ve bu incelemeleri 

yaparken insan kaynakları ve paydaĢ faktörlerini de değerlendirmelerine dahil 

etmiĢtir (Pitelis ve Wahl, 1998: 252). PaydaĢ teorisi, 1984 yılında Edward 

Freeman‟ın çalıĢmaları ile gündeme gelmeye baĢlamıĢtır. Freeman‟a göre paydaĢ 

kavramı; organizasyon amaçlarının gerçekleĢtirilmesini etkileyebilen veya bu 

amaçların gerçekleĢtirilmesinden etkilenebilen birey veya grup olarak 

tanımlanmıĢtır. Teorinin temelinde, karĢılıklı çıkarlar ve kamu menfaati 

bulunmaktadır (Günay, 2008: 14 – 21; Karabıyık, 2011: 30). Görüldüğü üzere teori 

yalnız Ģirket hissedarlarını değil, aynı zamanda çalıĢanları, müĢterileri, tedarikçileri, 

hükümeti, toplumu, kreditörleri ve özel ilgi gruplarının tümünü paydaĢ olarak 
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değerlendirir ve iĢletme çevresinin (iç ve dıĢ çevre) iĢletmeyi etkilediğini ve 

iĢletmeden etkilendiğini savunur (Çakır, 2009: 54 – 55).  

PaydaĢ teorisinin amacı (Günay, 2008: 14 – 21);  

 ĠĢletme ve hissedarların çıkarlarının entegre edilmesini sağlayarak 

kiĢilere eĢit ve adil davranılmasını sağlamak, 

 PaydaĢ hisselerinin değerleme ve tanımlama iĢlemleri ile meĢru hale 

getirilmesi, 

 Firma paydaĢlarını (paydaĢ çıkarlarını) anlamak ve stratejik yönetmek 

için yöneticilerin etkinleĢtirilmesi, 

 Firma, firma bileĢenleri ve paydaĢlar arasındaki iliĢkinin 

belirlenmesidir. 

PaydaĢlık teorisi, tüm iĢletme çevresinin yönetim prosesine katılmasını 

sağlayarak kurumsal yönetimin geniĢ anlamda kamu çıkarlarını gözettiği düĢüncesini 

benimsemektedir. Benimsenen bu düĢünceye uygun davranmak amacıyla (Dinçer, 

2013: 18); 

 Hissedarlara verilen haklar arttırılarak yönetimin önemli kararlarına 

katılmaları sağlanır. 

 Yönetim Kurulu‟nun yönetime olan bağımlılığını azaltmak amacıyla 

Yönetim Kurulu‟na bağımsız üyelerin alınması yoluna gidilebilir. 

 Kurumsal yönetimin belirli bir kademesinde çalıĢanların temsil 

edilmesi sağlanabilir. 

 ġirketlerin ele geçirilmesi veya içeriden öğrenenlerin ticareti gibi 

olayları önlemek amacıyla hukuki düzenlemelerin ve kuralların sağlamlaĢtırılması 

sağlanmalıdır. 

PaydaĢlık teorisini destekleyen bir diğer teorisi ise kurumsal sosyal 

sorumluluktur. Ġlk kez 1953 yılında H. Bowen‟in “ĠĢadamlarının Sosyal 

Sorumlulukları” adlı kitapta iĢlenen kurumsal sosyal sorumluluk konusu literatüre 

yeni girmiĢ bir kavram olmamakla birlikte, iĢ dünyasında yaĢanan önemli 

skandalların sonucu kamu güveninin sarsılması ile birlikte önemi artan bir konu 
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haline gelmiĢtir. Özellikle “iĢ ahlakı” ve “kurumsal yönetim” konularının öneminin 

artması kurumsal sosyal sorumluluk kavramını ön plana çıkarmıĢtır (Aktan ve Börü, 

2007: 11 – 12). Ülkemiz kurumlarının (özel sektör ve devlet) sosyal sorumluluğu 

uygulamaları Osmanlı Devleti ahilik teĢkilatı, lonca teĢkilatı ve vakıfların 

faaliyetlerine dayanmakta ve vakıf geleneğinin günümüzde de sürdürülmektedir. 

Günümüzde bu vakıflar kurumsal sosyal sorumluluk uygulamalarının bir parçası ya 

da devamı olarak görülmekte ve Vehbi Koç Vakfı (1969), Hacı Ömer Sabancı Vakfı 

(1974), Dr. Nejat F. EczacıbaĢı Vakfı (1978) bu konudaki güzel örnekler arasındadır 

(Öztürk vd., 2013: 9). Kurumsal sosyal sorumluluk teorisi de paydaĢ teorisi gibi 

iĢletme içi ve dıĢı tüm çıkar gruplarını kapsar. Sivil toplum kuruluĢlarının, özel 

sektör iĢletmelerinin, devlet kurumlarının, uluslararası ve ulusal kurumların kamu 

yararı için yaptıkları tüm faaliyetler birer sosyal sorumluluk projesi olarak 

düĢünülebilir (Akatay, 2008: 104-110). Yasal, ekonomik, etik, iĢletmenin iç ve dıĢ 

çevresindeki kiĢi ya da kuruluĢların olumlu beklentilerinin karĢılanmasına yönelik 

stratejik ve politik süreçler bütünüdür (Kayalar ve Özmutaf, 2007: 110).  

Paydaş – Vekalet Teorisi; Hill ve Jones (1992) tarafından ortaya çıkarılan 

teori, paydaĢ teorisi ve vekalet teorisinin birleĢiminden oluĢmaktadır. Hill ve Jones‟a 

göre her paydaĢ firma ile karĢılıklı çıkar iliĢkisi içerisindedir, firmaya kritik 

kaynaklar sağlar ve bunun karĢılığında bazı meĢru haklar elde eder. Vekalet paydaĢ 

teorisi de paydaĢ teorisi gibi paydaĢ kavramına geniĢ yelpazeden bakmaktadır (Hill 

and Jones, 1992: 131). Bu sebeple, firma veya yönetim, tüm paydaĢlar gruplarının 

çıkarlarına eĢit seviyede hizmet etmek zorundadır. Teori paydaĢı, hem vekalet veren 

hem de vekil gibi yönetici olarak tanımlamaktadır. Firma veya yönetimle, paydaĢlar 

arasında bilgi ve kaynaklar bakımından orantısız bir dağılım olabilmektedir (Günay, 

2008: 14 – 21).  

Etkin bir piyasada içsel veya dıĢsal faktörlerden kaynaklanan kısa vadeli bir 

dengesizlik yönetici ve paydaĢlar arasında geçici güç farklılıklarına yol 

açabilecekken, uzun vadede piyasada oluĢan dengesiz koĢullar ve eĢit olmayan 

kaynak dağılımları iki taraf arasındaki sözleĢme iliĢkisinde denetimsel ve dayatmacı 

yeni teĢvik yapıları ve kurumsal mekanizmaların oluĢmasına sebep olabilmektedir 



71 

 

(Hill and Jones, 1992: 152). Bu yüzden, borsa analiz servisleri, iĢçi sendikaları, 

tüketici sendikaları, kanunlar gibi kurumsal yapılar, yönetim ile paydaĢlar arasındaki 

asimetrik gücü azaltmak için ortaya çıkmıĢtır. Bu teoride, vekalet verenin, yönetime 

pozitif güvensizliği söz konusudur ve paydaĢ vekalet teorisi, vekalet teorisi ile 

paralel devam etmektedir. Sonuç olarak, paydaĢ vekalet teorisi, vekalet verenin 

karĢılıklı menfaatleri ile baĢlar ve vekalet verenlerin kiĢisel çıkarları ile sonuçlanır. 

Kurumsal Sosyal Performans Teorisi; Kurumsal sosyal performans teorisi 

de, tüm kurumsal paydaĢların çıkarlarını gözetmesi sebebiyle paydaĢ teorisi ile 

benzerlikler göstermektedir. Bireysel düĢünce tarzının hakim olduğu toplumlarda, bir 

firmayı en iyi anlayabilecek kiĢiler firma yöneticileridir. Bu düĢünce tarzına sahip 

toplumlarda kamu çıkarları, Ģirket yöneticileri için hiçbir anlam ifade etmez. 

Kurumsal sosyal performans teorisinin temelinde, yalnızca kamu çıkarlarının ön 

planda tutulması ve korunması görüĢünün yerine karĢılıklı çıkarların (iĢletme ve 

toplum çıkarları) gözetildiği yapı ve uygulamaların oluĢturulmasının gerekliliği 

bulunmaktadır (Günay: 2008: 14 – 21). 

Kurumsal Sosyal Sorumluluk Yaklaşımı; Wartick ve Cochran kurum 

paydaĢlarının oryantasyonunu kamu çıkarlarının, kiĢisel çıkarlardan farklılaĢtırılması 

olarak tanımlamaktadır. Normatif paydaĢ teorisine göre yöneticiler, temel paydaĢ 

iliĢkilerine dikkat etmek zorundadır. Ancak, bireyselci toplumsal yapılarda bu 

teorinin kural ve prensiplerini, toplumsal çıkarları ön planda tutması sebebiyle, 

firmaların uygulaması zordur (Günay, 2008: 14 – 21) BaĢarılı Ģirketler, toplumsal 

saygınlık kazanmanın kurumun değerini artırdığını bildiğinden sadece ürün ve 

hizmetleriyle değil, aynı zamanda topluma yaptıkları katkılarla da farklılık 

yaratmaya çalıĢırlar. Ancak faaliyetlerdeki en ufak bir samimiyetsizliğin ve 

toplumsal katkıyı kiĢisel çıkarlar için kullanma eğiliminin yarardan çok zarar 

getirdiği unutulmamalıdır (Argüden, 2007: 41).  

Ülkemizde kurumsal sosyal sorumluluk anlayıĢı 2000‟li yıllardan itibaren 

artıĢ göstermiĢtir. Bunun temel sebepleri arasında yüksek enflasyon ve yaĢanan 

ekonomik krizlerin olduğu savunulmaktadır. Özellikle 17 Ağustos 1999 yılında 

meydana gelen büyük deprem sonrasında, yapılan kurumsal yardımların toplumun 
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takdirini toplaması, ülkemiz iĢletmelerinde konunun stratejik biçimde ele alınmaya 

baĢlamasını sağlamıĢtır (Öztürk vd., 2013: 10). 

Kurumsal sosyal sorumluluk konusunu ciddiye alan Ģirketler önemli 

kazanımlar sağlıyorlar. Yapılan çalıĢmalarda, kurumsal sosyal sorumluluk 

uygulamalarının Ģirketlere sağladığı faydalar (Argüden, 2007: 40); 

 Firmanın, marka değerleri ve dolayısıyla piyasa değerleri artar, 

 Nitelikli personeli cezbetme, motive etme ve tutma imkanı doğar,  

 Kurumsal öğrenme ve yaratıcılık potansiyeli arttırılır, 

 Konular ile ilgili hassas yatırımcılara ulaĢma imkanı oluĢtuğundan, 

hisse değerleri artar, borçlanma maliyetleri düĢer,  

 Yeni pazarlara girmede ve müĢteri sadakati sağlamada önemli 

avantajlar elde edilir, 

 Verimlilik ve kalite artıĢları yaĢanır, 

 Risk yönetimi daha etkin hale gelir, 

 Kamuoyunun ve kural koyucuların Ģirketin görüĢlerine önem vermesi 

sağlanır.  

Bütünleyici Sosyal Sözleşme Teorisi; “Küreselleşmenin artması ile birlikte, 

dünya genelinde birleşme ve iş anlaşmaları yolu ile pek çok uluslararası şirket 

oluşmuştur. Buna paralel olarak, yöneticiler de daha karmaşık ve dinamik bir iş 

ortamında yönetim faaliyetlerini sürdürmek durumunda kalmışlardır. Küresel 

piyasada; kurumsal yönetimin etkinliğini artırmak, müttefik şirketler arasındaki 

güven unsurunu sağlam temellere oturtmak ve bütünleştirici çözümler üretmek 

gerekliliği ortaya çıkmıştır. Donaldson ve Dunfee’ye göre küresel piyasada tüm iş 

dünyasını düzenleyen temel bir ahlaki yapı bulunmaktadır. Fakat mikro düzeyde 

kurumsal sosyal sorumluluk, paydaşların kararına göre şekillenmektedir. Bütünleyici 

sosyal sözleşme teorisinin temelinde, yerel normlarla (mikro) küresel kuralları 

(makro) ortak bir noktada bütünleştirmek düşüncesi bulunmaktadır” (Günay, 2008: 

14 – 21). 
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Temsil Teorisi; Teorinin amacı, vekalet veren ile temsilci arasındaki iliĢkiyi 

farklı psikolojik ve sosyolojik karakteristikleri ile belirlemek ve temsilci – yönetici 

seçimlerini incelemektir. Yöneticilerin amacı, büyüme ve stratejik hedeflere ulaĢmak 

olduğundan kendi Ģahsi amaçlarından çok organizasyonel hedeflere hizmet ederler. 

Kendilerini organizasyon ile özdeĢleĢtirir ve organizasyon değerlerine bağlı ve 

uyumlu kalırlar (Dinçer, 2013: 17). 

Temsil Teorisine göre yöneticiliğin doğasında güvenilirlik vardır ve 

yöneticilerin firma kaynaklarını iyi bir biçimde temsil ettikleri öne sürülmektedir. 

Teori, ikiliğin yöneticiler, çalıĢanlar ve diğer ilgililer arasında olası çatıĢmaları 

önlemeye yardımcı olan ve karar alma süreçlerinin daha etkili olacağını öne 

sürmektedir. Donaldson ve Davids‟e göre genel müdürün yönetim kurulunun bir 

üyesi olması halinde bireysel amaçlardan ziyade firma amaçlarını gerçekleĢtirme 

noktasında daha fazla çaba göstereceği ifade edilmektedir. Temsil teorisi ikilik 

uygulamasının bir firmada söz konusu olması halinde üst yönetim ile çatıĢmaların 

olacağı ve özellikle karar alma süreçlerinin etkin ve hızlı olmayacağı bu durumun ise 

firma performansını azaltacağını ifade etmiĢlerdir. Bu nedenle temsil teorisine göre 

ikilik ve firma performansı arasında pozitif bir iliĢki vardır (Aygün ve Ġç, 2010: 195). 

Temsil teorisi; modern temsil teorisi ve geleneksel temsil teorisi olmak üzere iki 

kısımda incelenmektedir. 

Modern temsil teorisinin temelinde; topluma karĢı sorumluluk, paylaĢılan 

çıkarların bütünleĢtirilmesi, çıkar gruplarının oluĢturduğu sinerjinin baĢarısı, uzun 

dönemli düĢünme ve kazanç bulunmaktadır. Modern temsil teorisi, paydaĢ çıkarları 

arasında dinamik bir denge oluĢturmaya çalıĢır. Alınan uzun dönemli kararlardan, 

her çıkar grubu eĢit seviyede fayda elde edemeyebilir. Uzun vadeli ekonomik varlık 

düĢüncesinin temelinde, hisse sahiplerinin çıkarlarını savunmanın yanında 

paydaĢlara da hizmet etmenin gerekli olduğu anlayıĢı bulunmaktadır. Caldwell ve 

Kari‟ye göre teori, uzun vadede toplumsal ekonomik faydayı maksimize etmeyi 

amaçlamaktadır (Günay, 2008: 14 – 21). Geleneksel temsil teorisine göre, 

yöneticiler, hissedarların çıkarlarını koruyan temsilcilerdir (Grossman ve Hart, 1980: 

59-60).  
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“Bu davranışın temelinde yöneticilerin, kişisel çıkarlarını gözetmek yerine 

hissedarlar ile iş birliği içerisinde olmalarının daha fazla yarar sağlayacağını 

düşünmeleridir. Diğer yandan, hissedarların sağlayacağı toplam faydanın 

paydaşlarınkini de arttıracağı düşünülmektedir. Geleneksel temsil teorisinin temel 

varsayımı, yöneticilerin ve hissedarların çıkarlarının ortak olmasıdır. Bu noktada 

önemli bir soruna değinmek gerekmektedir. Yöneticiler ile hissedar olmayanların 

(hissedarlar dışındaki paydaşların) çıkarlarının kesişmediği bir durumda, kurumsal 

yönetim etkin bir şekilde işleyemez. Bu sebeple geleneksel temsil teorisi tüm 

paydaşlara hitap etmediğinden kurumsal yönetimin gereklerini tam olarak 

yansıtamamaktadır” (Günay, 2008: 14 – 21). 

Kaynak Bağımlılığı Teorisi; Kaynak bağımlılığı teorisinin ana fikri; 

organizasyonların, faaliyetlerini ve dolayısıyla yaĢamlarını sürdürebilmeleri için 

çevrelerinden aldığı girdileri kullanmasıdır (Koçel, 2007: 269). Firmaların; kritik, kıt, 

az bulunan, ikamesi olmayan ve değerli kaynaklara olan ihtiyacı arttıkça, bu 

kaynakları Ģirkete sağlayan tedarikçi firmaya olan bağımlılıkları da artmaktadır 

(Meydan, 2010: 22).  

“Şirketin işletme çevresine bağımlılığını azaltmak amacıyla şirket 

yönetimleri, tedarikçileri ile dikey birleşme yöntemini kullanabilir veya iş ortaklığı 

anlaşmaları yapabilir. Farklı firmalar ile yapılan iş ortaklıkları, alış anlaşmaları, 

fiyat liderliği anlaşmaları, birbirine bağlı yönetimlerin oluşturulması bağımlılığın 

önlenmesinde kullanılan temel yöntemler arasındadır. Amaç; üretim aşamalarında 

meydana gelebilecek aksamaların giderilmesi, stok masraflarının dolayısıyla 

maliyetlerin düşürülmesi, tedarikçilere olan bağımlılığın sebep olabileceği 

aksaklıkların önceden önleminin alınmasıdır. Bunların yanı sıra işletmeler ürün ve 

pazar farklılaştırması veya yatay ve dikey birleşmeler yolu ile müşteri üzerinde 

asimetrik bir güce sahip olabilir. Hisse senedi geri alımları ve yeni hisse senedi 

ihracı gibi finansal yöntemler, yönetimin hissedarlar üzerindeki asimetrik gücünü 

artırmak için kullanılabilir. Yönetim bürokratik mekanizmaları kullanarak işçiler 

üzerinde asimetrik bir güce sahip olabilir” (Günay, 2008: 14 – 21). Görüldüğü üzere, 

teorinin temelinde kiĢisel çıkarlar bulunmaktadır. 
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Kaynak Tabanlı Teori; Kaynak tabanlı teorinin amacı nitelikli iĢgücü 

sağlayarak rekabet avantajı yaratmaktır. (Günay, 2008: 14 – 21). Teoride kaynak 

temelli bakıĢ açısı hakimdir. Firmanın insanı, fiziki ve itibari kaynaklarını dağıtma ve 

toparlama becerisi, performansı etkileyen temel faktörlerdendir. Teoriye göre 

firmalar kaynak ve iliĢkiler sarmalından oluĢmakta ve bunlar zamanla 

yenilenmektedir, yenilenme olmadığı takdirde ise kaynakların tükenmesi sonucu 

firmanın rekabetçi avantajı kaybolur. Kaynak tabanlı teorinin en temel ilkesi, paydaĢ 

ile firma arasında kaynak bağımlılığının olmasıdır (Conner, 1991: 121-122). Bu ilke 

ortak çıkarlar ile yakından iliĢkilidir. Kaynak bazlı teorinin özelliklerinden bazıları 

Ģunlardır (Günay, 2008: 14 – 21): 

 “Örgüt üyelerini güçlendirmek, 

 Örgüt üyeleri arasında sosyal etkileşimleri desteklemek, 

 Firma çalışanlarının, bilgi ve becerilerine özgü belirli yatırımlar 

yapılmasını sağlamak, 

 Çalışanlar ile iyi ilişkiler kurmak ve geliştirmek, 

 Paydaşların şirket içerisindeki varlıklarını (servet) arttırabilmeleri 

için ürün kalitesini arttırmak, 

 İnsan kaynakları yöneticilerinin yardımı ile çalışanlar ve üst yönetim 

arasındaki aktif iletişimi şekillendirme, 

 Spesifik insan sermayesini teşvik etmek için çalışan cirosunu 

engelleyen örgütsel bir sistem yaratma, 

 İnsan sermayesinin spesifik özelliklerini geliştirmek amacıyla teşvikler 

oluşturmak ve bunu sistemleştirmek, 

 Yaratıcılık, yenilik, uzun vadeli yönelim, işbirliği ve güveni 

güçlendirmek”. 

Kaynak bağımlılığı teorisi kıt kaynaklar ile spesifik üretim yapan 

iĢletmelerin bir süre sonra tedarikçi ve müĢterilere bağımlı olacağını vurgular ve 

problemin çözümüne yönelik tedbirler sunarken, kaynak tabanlı teori iĢletmelerin 

sürdürülebilir hale gelmeleri için elindeki fiziki, beĢeri ve itibari kaynakları sürekli 

geliĢtirmelerini vurgulamaktadır. Eldeki kaynaklar geliĢtirilip çoğaltıldıkça; 
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verimlilik artmakta, hisse değeri yükselmekte ve dolayısıyla paydaĢ değeri 

arttırılmaktadır. 

Araçsal Paydaş Teorisi; Teori, paydaĢ yönetimi ve kurumsal performans 

uygulamalarının amaçları arasındaki etkileĢimi incelemektedir. ABD‟de yapılan bir 

araĢtırmaya göre; paydaĢ prensipleri ve uygulamaları, kurumsal performansı 

etkileyen önemli faktörler olarak tespit edilmiĢtir. Firma yöneticileri, paydaĢların 

gerçek değerini ve iĢletme içi ve dıĢı paydaĢların çıkarlarını gözetir ve iyi analiz 

edebilirlerse performansları, paydaĢ kavramına daha dar kapsamda bakan firmalara 

göre daha iyi olacaktır. Genel bir değerlendirme yapılacak olursa, paydaĢ teorisi 

ortak çıkarlar ile baĢlamakla birlikte kiĢisel çıkarların öncülüğünde son bulmaktadır 

(Günay, 2008: 14 – 21). 

İşlem Maliyeti Teorisi; Teori; tedarikçilerle, çalıĢanlarla veya müĢterilerle 

Ģirket içerisinde ve dıĢarısında gerçekleĢtirdiği tüm iĢletme faaliyetlerini iĢlemler 

bütünü olarak değerlendirir. Yapılan iĢlemlerde Ģirket dıĢı faktörlerin yaratmıĢ 

olduğu belirsizlikler bulunduğundan organizasyonlar ürettikleri mal ve hizmetlerin 

değiĢim iĢlemlerini, maliyeti en ekonomik olacak Ģekilde organize etmek isterler 

(Koçel, 2007: 274).  

“İşlem maliyetleri teorisi, alıcı ve satıcı arasındaki bilgi asimetrisi ve 

geciktirme sorunları olmak üzere iki temel problem üzerinde durur. Tedarikçi 

ve/veya işçiler kaynaklar üzerinde firmadan ve firma yönetiminden daha fazla bilgiye 

sahip olmaktadır. Bu da, kaynak değerinin yanlış beyan edilmesine ve bilgi 

asimetrisi oluşmasına (malın düşük kalitede olması, kaçınma eğilimi vb.) sebep 

olmaktadır. Teorinin üzerinde durduğu bir diğer faktör ise gecikme problemidir. Bu 

problem firmanın, müşteri ve tedarikçilere olan bağımlılığından kaynaklanmaktadır. 

Spesifik mal üretimi yapılan firmalarda, malın üretim safhasında kullanılan ham 

maddelerin kıtlığı firmayı tedarikçiye bağımlı hale getirebilmektedir. Bunun yanı 

sıra, firmanın ürettiği spesifik malı satacağı müşteri grubunun sınırlı olması ve malı 

satma zorunluluğu firmayı müşterilere bağımlı hale getirebilmektedir. Teori 

tedarikçiye olan kaynak bağımlılığının yaratacağı gecikme sorunları açısından, 

kaynak bağımlılığı teorisi ile benzerlikler içermektedir. Bu sorunlar hiyerarşinin 
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kullanımı (müşteri veya tedarikçiler ile birleşme) ile çözümlenebilmektedir. İşlem 

maliyeti teorisinin ortaya çıkmasındaki temel sebep kurumsal yapılarda karşılıklı 

kişisel çıkarların olmasıdır” (Günay, 2008: 14 – 21).  

ĠĢletmeler arası iliĢkilere ve yardımlaĢma konularına bu yaklaĢım değiĢik bir 

bakıĢ açısı getirmiĢtir (Koçel, 2007: 274). 

2.1.4. Kurumsal Yönetimin ġirketler Açısından Faydaları 

ġirketlerde, iyi kurumsal yönetim uygulama ve yapılarının kurulması için 

harcanan çabanın temelinde; Ģirketin vizyonu, süreçleri ve kurum yapısı ile ilgili 

alınan kararlarda uzun vadeli ve sürdürülebilir olma amacı bulunmaktadır. Bunun en 

büyük getirisi; toplumsal, çevresel, sosyal ve ekonomik fayda yaratabilecek 

Ģirketlerin oluĢumuna imkan yaratılmasıdır (International Finance Corporation, 2009: 

1). Kurumsal yönetim ile birlikte Ģirket yönetim ve denetimi, ĢeffaflaĢtırılarak hesap 

verebilir konuma gelir ve adil, sorumlu ve güvenilir bir yönetim sağlanır (Tanç ve 

Tanç, 2009: 49). ġirketin misyon ve vizyonunun belirlenmesini sağlar ve bunlara 

ulaĢmak için performans izleme araçlarının kullanıldığı bir yapının oluĢmasına 

yardımcı olur (Sönmez ve Toksoy, 2011: 54).  

Kurumsal yönetim faaliyetlerinin verimliliği, operasyonel ve finansal 

verimliği arttırarak rekabet avantajı yaratmakta ve Ģirket sürdürülebilirliğini olumlu 

yönde etkilemektedir. Tüm bunların yanında sağlanan kamuoyu güveni ile Ģirket 

itibari değeri arttırılarak Ģirket hisselerinin değer kazanması sağlanır. Hisse 

değerlerinin artıĢı Ģirket için iyi bir fon yaratabilmektedir. Artan itibar ve hisse 

değerleri, Ģirketin kredi kaynaklarını arttıracağı gibi daha uygun ve düĢük maliyetli 

finansman sağlama avantajını yaratmaktadır (Darman, 2012a) 

http://www.cgscenter.org/doc/E-book_4.%20Bask%C4%B1_Tan%C4%B1t%C4%25%20B1m_Katalogu.pdf
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2.1.5. KurumsallaĢma ve Kurumsal Yönetim ĠliĢkisi 

Kurumsal yönetim ile kurumsallaĢma, aralarında farklılığın bulunmadığı 

aksine birbirini tamamlayıcı öğeleri içeren faaliyetlerdir. Hissedar haklarının 

korunması amacıyla çıkarılmıĢ ve Ģirketlerin bu hakları korumaya uygun bir Ģekilde 

yönetilmesini sağlayan, halka açık Ģirketlerde uygulanan kurumsal yönetim, 

kurumsallaĢma sürecinin önemli parçalarından biridir (Darman, 2012b; Kiracı ve 

Alkara, 2009: 175). Ġyi bir kurumsal yönetimin; iyi bir yönetim, etkin ve faal çalıĢan 

bir yönetim kurulu, düzenli iç denetim çalıĢmaları ve bağımsız denetim uygulamaları 

ile sağlanacağı unutulmamalıdır (Uzun, 2012f: 1). Kurumsal yönetim faaliyetlerinin 

baĢarısını etkileyen faktörleri; “uyum analizi ve yol haritasının belirlenmesi, insan 

kaynağı, teknoloji ve yetkilerin buna uygun dağıtılması, motivasyon, gözetim ve 

denetim, doğru iĢ ve çözüm ortaklıklarının oluĢturulması” Ģeklinde ifade edebiliriz 

(Uzun, 2012f: 1-3). Sayılan faktörler ise, etkin bir Ģekilde yürütülen kurumsallaĢma 

süreçlerinin temel çıktılarıdır. 

Kurumsal yönetim faaliyetlerini; birbiri ile koordineli süreçleri kapsayan, 

Ģirketi standart iĢleyen bir sistem haline getiren, kurucu aile büyüğü veya ailenin tek 

baĢına yürütemeyeceği, geçiĢ esnasında bir takım maliyetlerin olduğu, izleme ve 

denetleme faaliyetlerinin gerçekleĢtirilmesinin gerektiği proaktif bir farklılaĢma 

süreci olarak görmek gerekmektedir (Uzun, 2012f: 3). Görüldüğü üzere iyi bir 

kurumsal yönetiĢim Ģirketin devamlılığını ve dolayısıyla geleceğini önemli ölçüde 

etkileyen faaliyetler bütünüdür. Ġyi yönetilen Ģirketler fırsatları daha iyi kullanarak 

küresel arenada daha hızlı büyüme imkanına sahip olurlar. Bununla birlikte, 

kurumsal yönetim sayesinde pay sahibi haklarının yanında kamuya karĢı Ģeffaflığın 

sağlanması zorunluluğu Ģirketlerdeki aile baskısını önemli ölçüde azaltabilecektir. 

Kurucu aile büyüğünün; kiĢilik gücü, giriĢimci ve önder performansını gelecek 

nesillere aktarabilme baĢarısı kurumsal yönetimin en önemli hedeflerinden biri 

olarak görülmektedir. Bu noktada, güvene dayalı çalıĢma sisteminin yanı sıra aile 

Ģirketlerinin, kurumsal anlamda yazılı usul ve esaslar geliĢtirmesi gerekmektedir 

(Uzun, 2012f: 1). 

http://tr.scribd.com/doc/36031356/aile-sirketlerinde-kurumsallasma
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KurumsallaĢma ile kurumsal yönetiĢim arasındaki en önemli fark, 

kurumsallaĢma; operasyonel iĢlemlerde daha sistemli hale gelmeyi amaçlarken, 

kurumsal yönetim; sahiplik ve kontrol olgularına odaklanarak paydaĢ ve yönetimde 

olan veya bu ikisinde de yer almayan aile üyelerinin menfaatlerini koordineli Ģekilde 

korumayı amaçlar (Sönmez ve Toksoy, 2011: 56). Burada atlanmaması ve 

vurgulanması gereken konu ise kurumsallaĢmanın etkin bir kurumsal yönetim ile 

sağlanabileceğidir. Nesiller, çocuklar ile devam etmeyebilir ama aile iĢletmesinin 

marka değeri doğru yönetim ilkeleriyle daha sonraki kuĢaklara aktarılabilir. Bu 

nedenle, aile iĢletmelerinde kurumsallık, sadece babadan evlada geçerek devam eden 

bir konu olarak görülmemelidir (Uzun, 2012f: 2).  

Ailenin geniĢlemesi, Ģirket aktiflerinin büyümesi, farklı alanlarda yapılan 

yatırımların artması, aile üyelerinin Ģirketten beklentilerinin farklı yönlere dağılması, 

duygusal aile boyutu nedeniyle sübjektif bakıĢ açılarının bireyler arasında ağırlık 

kazanması gibi sebepler kurumsallaĢma faaliyetlerini gündeme getirmektedir 

(Özdeniz, 2013). Üç daire modelinde de anlatıldığı üzere tüm bu sebeplerden dolayı 

Ģirket içi çıkar grupları (hissedar ve paydaĢ grupları) çeĢitlenmektedir. ÇeĢitlenme 

beraberinde kurumsallaĢmayı ve kurumsal yönetim faaliyetlerinin uygulanmasını 

zorunlu hale getirmektedir. ġirketin kiĢilerden bağımsız bir kurum haline gelmesi ve 

aile içerisinde Ģirkette çalıĢan veya çalıĢmayan, hissedar olan veya olmayan tüm aile 

içi çıkar çevresine uygun yönetilebilmesi için kurumsal yönetim uygulamalarına 

uygun hareket edilmesi gereklilik haline gelmektedir. Bu sürecin baĢarısı ise tüm aile 

bireylerinin ve çalıĢanların desteğine bağlıdır. 

ġirketlerin kuruluĢ yıllarında gösterdikleri performansın ve kazanılan 

entelektüel sermayenin, Ģirketin büyümesine paralel olarak korunabilmesi için 

yönetim kurullarının düzenlemesi ve geliĢtirilmesi ihtiyacı ortaya çıkmaktadır. ġirket 

bilanço ve iĢ yapma kabiliyetindeki büyüme paralelinde yetkin profesyonel 

kadroların arttırılmasını, genel kabul görmüĢ yönetim ilkelerinin benimsenmesini ve 

kurumsallaĢmayı gerektirmektedir. Büyüme ile birlikte iĢletme sermayesi ihtiyacı 

artmaktadır. ĠĢletmenin banka ve diğer yetkili kuruluĢlardan borç alma talebi Basel II 

Standartları çerçevesinde “Ģirket yapısı ve bilançosunun Ģeffaf olması” zorunluluğu 
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ile karĢılaĢmalarına sebep olmaktadır. Bu faktörler Ģirketin kurumsallaĢmasını 

(kurumsal bir yapıya sahip olmasını) ve kurum gibi yönetilmesini gerekli kılmaktadır 

(Özdeniz, 2013). 

BaĢlık altında yapılan bu açıklamalar ıĢığında “kurumsal yönetim 

uygulamalarının ön Ģartı kurumsallaĢmadır” ve bir aile Ģirketinin kurumsal yönetim 

ilkelerine uyum sağlayabilmesi için öncelikle bir kurum gibi davranması 

gerekmektedir. KurumsallaĢma; “önceden belirlenmiĢ kurallar dahilinde 

faaliyetlerini sürdüren, iĢ yapma usül ve esaslarının açık bir Ģekilde belirlendiği, 

hiyerarĢik yapının net – açık – anlaĢılabilir Ģekilde oluĢturulduğu, hiyerarĢik iletiĢim 

kanallarının bulunduğu (ast – üst iliĢkisinin belirli bir düzen içerisinde yürütülmesi 

ve astın hangi üst yöneticiye hesap vereceğinin belli olması), yetki ve 

sorumlulukların net – açık – yazılı olarak dağılımının yapıldığı, denetim ve gözetim 

mekanizmaları (yöneticiler, hissedarlar kurulu, yönetim kurulu, denetçiler vb.) ile 

kontrol edilen” standart kurum yapılarının oluĢturulmasını amaçlamaktadır. 

Kurumsal yönetim ise, bu operasyonel faaliyetlerin, hissedar ve paydaĢların 

menfaatlerine uygun Ģekilde yönetilmesini, gözetimini ve kontrolünü sağlamaya 

çalıĢmaktadır. Kurumsal yapının sayılan gerekliliklerinin oluĢturulmadığı 

durumlarda, kurumsal yönetim faaliyetlerinin etkin bir Ģekilde yürütülemeyeceğini 

söylemek mümkündür. Bu sebeple, kurumsal bir yönetim anlayıĢını 

benimseyebilmek için öncelikle kurumsal bir firma olmak gerekmektedir. 

KurumsallaĢmada belli seviyelere yükselemeyen Ģirketlerin kurumsal yönetim 

ilkelerini uygulaması mümkün değildir. Kurumsal yönetim uygulamaları, 

kurumsallaĢmanın üst basamakları olarak adlandırılabilir (Aytekin, 2009; Özdeniz, 

2013). 

2.1.6. Kurumsal Yönetim Ġlkelerini OluĢturan Temel 

Konular 

Sermaye Piyasası Kurulu‟nun (2003) yayınlamıĢ olduğu kurumsal yönetim 

ilkeleri; pay sahipleri, kamuyu aydınlatma ve Ģeffaflık, menfaat sahipleri ve yönetim 
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kurulu olmak üzere dört baĢlıktan oluĢmaktadır. AĢağıda SPK‟nın Ģirketlere, 

yöneticilere ve yönetim kurullarına “uygula uygulamıyorsan açıkla” prensibi 

kapsamında yaptırım uyguladığı bu sorumluluklar kısaca aktarılacaktır. Kurumsal 

Yönetim Ġlkelerini 4 ana grupta toplamak mümkündür. Bunlar (TÜSĠAD, 2002: 35); 

a) ġeffaflık: ġirket ile ilgili finansal durumu yansıtan performans 

bilgilerinin, kurumsal yönetim ile ilgili bilgilerin, hissedar yapısının ve Ģirketin 

yürüttüğü iĢ ve faaliyetler hakkındaki bilgilerin doğru, kıyaslanabilir ve yeterli 

miktarda yatırımcı ve kamuya aktarılmasıdır (MenteĢe, 2009: 44). Fakat ticari sır 

niteliğindeki bilgiler bu açıklamaların dıĢında tutulabilmektedir (Karpuzoğlu, 2010: 

67). SPK (2003: 5) pay sahiplerinin bilgilendirilmesi ile ilgili politikaları ve 

prensipleri yayınladığı ilkelerin ikinci bölümünde belirlemiĢ ve standartlar 

geliĢtirmiĢtir. Kurumsal yönetim sayesinde Ģirkette bilgi saptırıcı eğilimler 

azaltılarak, bilginin doğru üretilmesi ve aktarılmasına olanak sağlanır. Bu 

yapılamadığı takdirde vekalet ve ajans maliyetleri artıĢa geçerek iĢletmenin piyasa 

mekanizmasından sağlayacağı yarar azalır (Deloitte ve TKYD, 2012: 13). Kamunun 

kullanımına sunulacak bilgilere Ģirket politikaları, Ģirketin kısa ve uzun vadede 

gerçekleĢtirmeyi hedeflediği faaliyetler, sermaye yapısı, pay sahiplerinin oy hakları, 

bilanço ve gelir tablosu örnek olarak gösterilebilir (Karpuzoğlu, 2010: 67).  

b) Hesap Verebilirlik: ġirket yönetimlerine iliĢkin sorumluluk ve 

kuralların net bir Ģekilde tanımlanması, yönetim kurulunun hem Ģirket yönetimini 

hem de hissedarların menfaatlerini gözetecek Ģekilde bir yönetim tarzı 

benimsemelerini içermektedir (Sönmez ve Toksoy, 2011: 65). Kurula sağlanacak 

mali kaynaklar, oluĢturulacak yardımcı komiteler ve yöneticilerin uyması gereken 

prensipler ayrıntılı olarak belirlenmiĢtir (SPK, 2003b: 5). Konu kapsamında yönetim 

kurulu ile Ģirket tepe yönetimindeki yetki ve sorumlulukların tüm ayrıntısı ile 

belirlenmesi gerekmektedir (Karpuzoğlu, 2010: 68). 

c) Sorumluluk: ġirketin sürdürdüğü faaliyet ve davranıĢların 

mevzuatlara, toplumsal ve ahlaki değerlere uygun hale getirilmesidir. Bu kavram 

Ģirket paydaĢları için değer yaratırken, toplumsal ve ahlaki değerleri yansıtan yasa ve 

düzenlemelere uygun faaliyetlerde bulunulmasını gerektirmektedir (Sönmez ve 
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Toksoy, 2011: 66). Ayrıca yasalara, ana sözleĢmeye ve Ģirket içi prosedürlere 

uyguluğun düzenli bir Ģekilde denetlenmesini kurala bağlamaktadır (Karpuzoğlu, 

2010: 68). ġirket ile menfaat sahipleri arasındaki iliĢkilerin düzenlenmesine yardımcı 

olmaktadır (SPK, 2003b: 5). 

d) Adillik: Tüm hissedar haklarının eĢit Ģekilde korunması ve 

tedarikçiler ile yapılan anlaĢmaların faaliyete geçirilmesini sağlamaktır. Azınlık 

haklarının korunmasını (SPK, 2003b: 5) ve yönetimin her çıkar grubuna eĢit 

mesafede durmasını (Sönmez ve Toksoy, 2011: 64) sağlamaktadır. Bunlara ilaveten 

Ģirket ve Ģirket ile ilgili çevreler arasında oluĢabilecek çıkar çatıĢmalarının önüne 

geçmeyi hedeflemektedir (Karpuzoğlu, 2010: 66). 

Bu ilkelerin oluĢturulması ve uygulanmasındaki amaçlar;  

 Yöneticilerin ellerindeki güç, yetki ve sorumlulukların kötü 

kullanımını ve oluĢacak olumsuz sonuçları ortadan kaldırmak, 

 Yönetici sorumluluklarının açıkça tanımlanması, 

 Vekalet maliyetlerinin azaltılması, 

 Azınlık konumundaki paydaĢ haklarının korunması amacıyla önlem 

alınması, 

 ġeffaf bir yönetim anlayıĢı geliĢtirilerek yatırımcı güveninin 

kazanılması ve bu yolla Ģirket performans artıĢının desteklenmesi, 

 Tarafların karĢılıklı sorumluluklarının belirlenmesidir (Sönmez ve 

Toksoy, 2011: 58). 

 ġirket yapısını Ģeffaf ve hesap verebilir hale getirerek daha az 

maliyetli finansman imkanı yaratmaktır (Ersun, 2010: 5). 
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2.2. KURUMSAL YÖNETĠM ĠLE ĠLGĠLĠ ULUSAL VE 

ULUSLARARASI YASAL DÜZENLEMELER 

2.2.1. Cadbury Raporu ve Kurumsal Yönetim Ġle Ġlgili 

Düzenlemeleri  

Cadbury Raporu 1 Aralık 1992‟de Ġngiltere‟de yayınlanmıĢtır. Kurumsal 

yönetim ortak anlayıĢının geliĢiminin genellikle Cadbury raporu ile baĢladığı kabul 

edilmektedir. Açıklık, hesap verilebilirlik ve iyi yönetiĢim prensiplerinden oluĢan ve 

özel sektör iĢletmelerine yönelik hazırlanmıĢ ilk ilke ve prensipler bütünüdür 

(Çalıyurt vd, 2009: 3).  

OluĢturulan komite, “İyi bir ekonominin, şirket yönetim kurullarının etkin ve 

sorumlu bir şekilde çalışarak şirketlerini ileri seviyelere taşımalarına bağlı 

olduğunu” savunmaktadır. Fakat bunun serbestlik olarak algılanmaması 

gerekmektedir. Komite, “iyi bir kurumsal yönetimin özünü hesap verebilirlik” olarak 

görmektedir. Bu doğrultuda komitenin ana hedefi, “kurumsal yönetim standartlarını 

yükseltmek ve en iyi uygulama kodlarını” oluĢturmaktır. Komitenin hazırlamıĢ 

olduğu raporda “yönetim kurullarının kontrol ve raporlama fonksiyonları ile 

denetçinin rolleri” üzerinde önemle durulmaktadır. OluĢturulan kodların amacı, 

“yönetim kurulu yapılarını değiştirmek yerine güçlendirmek ve etkinliğini 

arttırmaktır.”  

Komitenin önemli kazançlarından bir diğeri ise “kodlara uyumu kontrol 

etmek ve gözetlemekle sorumlu bir kuruluşun oluşturulması” kararıdır. Kurum, 

“kodlara uyumu izleyecek aynı zamanda standartları iyileştirmek amacıyla inceleme 

ve araştırmalar yapacaktır”.  

“Oluşturulacak gözetim mekanizması Londra Menkul Kıymetler Borsası’na 

bağlı olarak çalışacaktır. Londra Menkul Kıymetler Borsası ise şeffaflığın 

sağlanması amacıyla komitenin oluşturduğu kodlara halka açık şirketlerin uymasını 

istemekte ve uyulmuyor ise sebeplerinin açıklanmasını zorunlu tutmaktadır. Ayrıca 
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kodlara uyumun açıklanmasından önce yetkililerin uygunluğu kontrol etmesi ve 

raporlaması oluşturulan önemli bir yükümlülüktür.” 

Raporun yayınlanması ve kodların oluĢturulması ile birlikte “yönetim 

kuruluna, hissedarlara ve denetçilere yönelik daha fazla açıklama yapma 

sorumluluğu” getirilmiĢtir.  

Bu amaca hizmet etmek üzere, “ara dönem raporlarının arttırılması ve 

yönetim kurullarının bu raporlamaların uygun ve pratik bir şekilde hazırlanmasına 

yönelik pratik kılavuzlar oluşturmaları” tavsiye edilmektedir. “Hazırlanan ara 

dönem raporlarının yetkililer tarafından incelenmesi zorunlu hale getirilmiştir. Nakit 

akışına yönelik bilgilerin ise uzmanlar tarafından incelenmesi ve uzmanların fikir 

beyanı zorunlu hale getirilmiştir. Bunların yanında komite, ara dönem raporlarının 

nasıl hazırlanacağı ve kimler tarafından hazırlanacağını Londra Menkul Kıymetler 

Borsası’nın belirlemesi gerektiğini savunmaktadır.” 

“Denetçiler ise iç kontrol sisteminin etkinliğini ve durumunu incelemek ve 

düzenli raporlar hazırlamakla görevlendirilmiştir. Muhasebe uzmanları, şirket 

denetçileri ve temsilcileri, iç kontrol sisteminin oluşturulması için gerekli kıstasları 

belirlemek ile görevlendirilmiştir.”  

“İç denetçilere verilen bir diğer sorumluluk ise yönetimin iddialarını 

niteliklerine uygun bir şekilde denetime tabi tutmak ve sonuçları raporlamaktır. 

Raporlar ayrıntılı açıklama içermeli ve işin sürekliliği detaylı bir şekilde 

incelenmelidir. Yapılan ek raporlamalarda ise iç kontrol sistemi ve sürdürülebilirlik 

konularında mesleki tecrübeye dayanan tavsiyeler bulunmalıdır.” 

Cadbury Komitesi‟nin kurumsal yönetim uygulamalarına en büyük faydası, 

“en iyi uygulama kodları” adı altında kurumsal yönetim düzenlemelerini ayrıntılı bir 

Ģekilde tanımlamak olmuĢtur. OluĢturulan en iyi uygulama kodları ile “yönetim 

kurulunun görev ve sorumlulukları arttırılmış ve kurulun şeffaflaşmasına” yönelik 

önemli adımlar atılmıĢtır. “Şirket yönetim kurulunun düzenli aralıklar ile sürekli 

olarak toplantılar düzenlemesi, etkili iç kontrol yapıları oluşturması ve sürekli olarak 

şirketin gözetimini yapmakla sorumlu tutulması, kurulun kontrol mekanizmalarını 
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güçlendirmeye yönelik alınan önemli tedbirlerdir. Ayrıca kodlar etkin bir kurumsal 

yönetimin oluşturulabilmesi için şirketin yönetici ve yönetim kurulu üyelerinin görev 

ve sorumluluklarının açıkça belirlenmesini ve yönetim kurulunun kontrolünün 

sağlanması için bağımsız üyelerin bulundurulmasını zorunlu hale getirilmiştir. 

Kurulda icracı olmayan üyelerin varlığı önemsenmektedir. Kurulun, yeterli ve uzman 

olmadığı alanlarda uzman görüşü alması zorunlu tutulmakta ve bunun için gerekli 

prosedürlerin hazırlanması istenmektedir.”  

“İcra yetkisi olmayan bağımsız kurul üyeleri sadece belirli koşullar ve 

dönemler için atanmalı ve bir sonraki dönem ya da görev için atama işlemi otomatik 

olarak gerçekleşmemelidir. İcra yetkisi olmayan yöneticiler, resmi yollarla seçilmeli 

ve atanmalıdır ve onların tüm seçim ve yerleştirme süreci kurulun 

sorumluluğundadır.” 

“Yöneticilere ve yönetim kurulu başkanlarına yapılan ödemelerin, sosyal 

güvenlik kesintileri dahil detaylı açıklamaları yapılmak zorundadır. Maaş ve 

performansa dayalı ödemelerle ilgili kalemler ayrı ayrı belirtilmeli ve açıklamaları 

yapılmalıdır.” 

“Ayrıca yönetim kurulu başkanına yapılan ödemeler bağımsız üyelerin 

yorumuna ve tavsiyesine açık olmalıdır”.  

ġirketler, yönetim kurullarına yönelik baĢarı odaklı ödüllendirme sistemleri 

kullanmaktadır. Ödüllendirme genel olarak parasal ödemeler Ģeklinde yapıldığından 

Ģirket açısından hileli tabloların oluĢturulma riski artmaktadır. “Yapılan bu 

ödemelerin açıklanması ve bağımsız üyelerin kuruldaki varlığı, küçük yatırımcı ve 

şirket ortaklarını koruma maksadı ile alınmış önemli tedbirler arasında yer 

almaktadır.” Ayrıca “yönetim kurulunun şirketin pozisyonu hakkında dengeli ve 

anlaşılabilir değerlemeler sunma zorunluluğu” oluĢturulmuĢtur. Böylece herkesin 

eĢit Ģekilde bilgilendirileceği Ģeffaf Ģirket yapıları oluĢturulması hedeflenmiĢtir. 

Kurul, denetçilerle tarafsız ve profesyonel bir iliĢki kurmak zorundadır. “Ayrıntılı 

yazılı şartlarla belirlenmiş ve açık bir şekilde anlaşmaya varılmış en az 3 adet icra 

yetkisi olmayan yöneticiyi barındıran denetim komitesi kurulmalıdır. Yöneticiler, 
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şirketin iç kontrol sisteminin etkinliği hakkında raporlama yapmak zorundadırlar” 

(The Committee on the Financial Aspects of Corporate Governance, 1992: 3-4-47-

48-50-51). 

2.2.2. OECD Tarafından OluĢturulan Kurumsal Yönetim 

Ġlkeleri 

OECD Kurumsal Yönetim Ġlkeleri, 27-28 Nisan 1998 tarihlerinde 

gerçekleĢtirilen Bakanlar düzeyindeki OECD Konseyi Toplantısı‟nda; “hükümetler, 

ilgili diğer uluslararası kuruluş ve özel sektör temsilcileri ile birlikte, kurumsal 

yönetim ile ilgili bir dizi standart ve yol gösterici ilkenin geliştirilmesi çağrısının 

yapılması” sonucu ortaya çıkmıĢtır. Ġlkelerin 1999 yılında kabul edilmiĢ olması 

nedeniyle de OECD üyesi ülkeler ile OECD üyesi olmayan ülkelerde benzer 

kurumsal yönetim inisiyatifleri için bir temel oluĢturmuĢtur. OECD‟nin Kurumsal 

Yönetim Ġlkeleri aynı zamanda, “Mali İstikrar Forumu tarafından Sağlıklı Mali 

Sistemler için on iki standarttan biri” olarak kabul edilmiĢtir. Diğer taraftan; “Dünya 

Bankası, Uluslararası Para Fonu (IMF), Standart ve Kuralları Karşılama Raporları 

(ROSC)” kurumsal yönetim unsurunun temelini oluĢturmaktadır. 

“Kurumsal yönetim ilkeleri, ülkelerinde kurumsal yönetim ile ilgili yasal, 

kurumsal ve düzenleyici çerçeveyi değerlendirmek ve geliştirmek için OECD’ye üye 

olan ve olmayan hükümetlere yardımcı olmayı hedeflemektedir. Ayrıca borsalar, 

yatırımcılar, şirketler ve iyi kurumsal yönetimin geliştirilmesi sürecinde rolü olan 

diğer kuruluşlara da kılavuzluk edip önerilerde bulunmayı amaçlamaktadır.” Bu 

ilkeler, hisseleri menkul kıymetler borsasında iĢlem gören Ģirketler üzerine 

odaklanmaktadır. Ama uygulanabilir olarak görüldüğü ölçüde, hisseleri menkul 

kıymetler borsasında iĢlem görmeyen Ģirketlerde de, örneğin özel sektör ve kamu 

iĢletmelerinde, kurumsal yönetimin geliĢtirilmesi için yararlı birer araç olabilir. Bu 

ilkeler Türkiye ve Sanayici ĠĢadamları Derneği (TÜSĠAD) tarafından belirtildiği gibi 

“OECD üyesi ülkelerin iyi kurumsal yönetim uygulamalarının geliştirilmesinde esas 

alacağı ortak temeli temsil etmektedir. İlkelerin, uluslararası çevreler tarafından 
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kesin, anlaşılır ve erişilebilir olması amaçlanmaktadır. Ancak bu çalışmanın, 

ayrıntılı "en iyi uygulama" konusunda özel sektör girişimlerinin yerini doldurması 

düşünülemez. OECD’nin oluşturduğu bu ilkelerden kısaca bahsetmek uygun 

olacaktır. İlkeler 6 ana başlık altında toplanmaktadır.”  

OECD Kurumsal Yönetim Ġlkeleri Ģunlardır: 

BaĢlıklardan ilki “Etkin Kurumsal Yönetim Çerçevesi Temelinin Tesisi” dir. 

“Kurumsal yönetim çerçevesi, şeffaf ve etkin piyasaları teşvik etmeli, kanunlara 

uygun olmalı ve farklı denetim, düzenleme ve yürütme erkleri arasında sorumluluk 

dağılımını açıkça yapmalıdır. Oluşturulan kurumsal çerçeveler ekonominin genel 

performansını, piyasa güvenilirliğini, katılımcıları motive edecek şekilde 

oluşturulmalı ve piyasadaki katılımcıları teşvik edici özelliğe sahip olmalıdır.” 

Kurumsal yönetimin uygulanacağı ülkelerin yasal düzenlemeleri kurumsal yönetim 

faaliyetlerinin Ģeffaflığını ve uygulanabilirliğini engellememelidir. “İlkelerin 

uygulanacağı ülkelerdeki farklı erkler ve sorumluluk dağılımları iyi bir şekilde 

yapılmalı ve kamu yarına uygun şekilde konumlandırılmalıdır. Denetim, düzenleme 

ve yürütme fonksiyonları uygun niteliklere sahip profesyoneller istihdam edilerek 

yürütülmelidir. Bu kişilerin oluşturdukları kurallar ise şeffaf ve anlaşılabilir 

(tamamen açıklanmış) olmalıdır.” 

“Hissedarların Hakları ve Önemli Görevleri” baĢlığı ise hissedar haklarının 

korunmasına yönelik tedbirleri içermektedir. Kurumsal yönetim çerçevesi, 

hissedarlık haklarını korumalı ve bu hakların kullanılabilmesini kolaylaĢtırmalıdır. 

OECD Kurumsal Yönetim Ġlkeleri içerisinde temel hissedar hakları; “mülkiyet tescil 

yöntemlerini güvence altına alma, hisseleri devir ve temlik edebilme, şirket hakkında 

zamanında ve düzenli olarak açıklayıcı bilgi edinebilme, genel kurul toplantılarına 

katılma ve oy kullanma, yönetim kurulu üyelerini seçme ve azletme ve şirketin 

kârından pay alma hakları” olarak sıralanmaktadır. Ayrıca ilkelere göre hissedarlar 

özellikle “şirket tüzüğünde ya da kuruluş sözleşmesinde veya şirketin benzeri temel 

belgelerinde yapılan değişikliklere, ek hisse çıkarma yetkisine ve varlıkların tümünün 

veya önemli bir kısmının devri de dahil olmak üzere şirketin satışı ile 

sonuçlanabilecek olağanüstü işlemler gibi, şirketle ilgili köklü değişiklikleri 
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ilgilendiren kararlara katılma ve bu kararlar hakkında yeterince bilgilendirilme” 

hakkına sahip olmalıdır. “Hissedarların tümüne genel kurul toplantısına etkin bir 

şekilde katılma ve oy kullanma fırsatı verilmeli ve oy kullanma usulleri de dahil 

olmak üzere, genel kurul toplantılarına hakim olan kurallar hakkında her türlü bilgi 

tüm hissedarlara aktarılmalıdır. Bazı hissedarların sahip oldukları pay ile orantısız 

bir şekilde kontrol elde etmelerine olanak tanıyan sermaye yapıları ve düzenlemeleri 

açıklanmalıdır.” Özellikle bu konuda aile Ģirketleri önemsenmelidir. Aile Ģirketleri 

hisselerinin satıĢını gerçekleĢtirirken önlem olarak, kontrol mekanizmalarını 

kendilerinde tutmak için çeĢitli kısıtlayıcı maddeleri satıĢ sözleĢmelerine 

yerleĢtirmektedir. Bu sebeple hisse çoğunluğuna sahip olmasa bile karar yetkileri 

ailede kalmakta ve yönetimde son sözü söyleme avantajı elde tutulmaktadır. 

“Mülkiyet haklarının kurumsal yatırımcılar da dahil olmak üzere tüm hissedarlarca 

kullanımı kolaylaştırılmalıdır ve ilkelerde belirtildiği şekilde görüş alışverişinde 

bulunabilmelerine olanak tanınmalıdır.” 

Kurumsal yönetimin temel ilkelerinden adillik ise OECD kurumsal yönetim 

ilkeleri içerisinde “Hissedarların Adil Muamele Görmesi” baĢlığı altında 

incelenmektedir. Kurumsal yönetim çerçevesi, azınlık ve yabancı hissedarlar da 

dahil, bütün hissedarlara eĢit muamele yapılmasını (Aynı tertipte hisse sahibi 

hissedarlara) güvence altına almalıdır. “Bütün hissedarlar haklarının halinde yeterli 

bir telafi ya da tazminat elde etme imkanına sahip olmalıdır. İçeriden bilgi alma ve 

yetkileri hissedarların çıkarlarına ters bir şekilde kullanma amacını güden 

muameleler yasaklanmalıdır. Yönetim Kurulu üyelerinin ve kilit yöneticilerin, şirketi 

etkileyen işlem ve konularla ilgili doğrudan, dolaylı veya üçüncü taraflar adına 

maddi çıkar konusu olabilecek her türlü ilişkilerini açıklamaları gerekmektedir.” 

Ġlkeler kapsamında paydaĢların rolü ve sorumlulukları ise “Kurumsal 

Yönetimde Paydaşların Rolü” baĢlığı altında incelenmektedir. “Oluşturulan çerçeve, 

menfaat sahiplerinin haklarını yasalarda veya ikili anlaşmalarda belirtildiği şekilde 

tanımalı, servet ve yeni iş alanları yaratmada şirketler ile paydaşlar arasında etkin 

işbirliğini ve mali açıdan güçlü işletmelerin ayakta kalmasını teşvik etmelidir. 

Paydaşların, kanunlar veya ikili anlaşmalarla oluşturulmuş olan haklarına saygı 
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gösterilmelidir. İhlalin söz konusu olduğu durumlarda azınlık hisse sahiplerine telafi 

ve tazminat elde etme imkanı tanınmalıdır. Ayrıca çalışanların yönetime katılımı 

açısından performans geliştirici mekanizmaların hayata geçirilmesine izin 

verilmelidir. Çalışanlar ve onların temsil organları da dahil olmak üzere paydaşlar, 

kanunlara aykırı ve etik olmayan uygulamalar hakkında kaygılarını yönetim 

kuruluna serbestçe iletebilmeli ve bu şekilde hareket etmeleri yüzünden hakları 

tehlikeye girmemelidir. Kurumsal yönetim çerçevesi, etkin ve etkili bir iflas çerçevesi 

ve alacaklı haklarının etkin şekilde icraya konulması ile tamamlanmalıdır.” 

Ġlkeler kapsamında ele alınan bir diğer önemli baĢlık ise “Kamuya Açıklama 

Yapma ve Şeffaflık” tır. “Kurumsal Yönetim çerçevesi, şirketin mali durumu, 

performansı, mülkiyeti ve idaresi dahil olmak üzere şirketle ilgili bütün maddi 

konularda doğru ve zamanında açıklama yapılmasını sağlamalıdır. Açıklamalar; 

şirketin mali ve faaliyet sonuçları ile işletme kâr-zarar hesabı, şirket hedefleri, büyük 

hissedarlar ve oy kullanma hakları, yönetim kurulu üyelerinin vasıfları, seçim süreci, 

bağımsız üyelerin mevcudiyeti, ödüllendirme politikaları, ilgili taraf işlemleri, 

öngörülebilir risk faktörleri, çalışanlar ve diğer paydaşlar ile ilgili konular, 

kurumsal yönetim yapısı ve politikaları gibi konuları kapsamaktadır. Mali tabloların, 

şirketin mali durumunu ve performansını her açıdan doğru bir şekilde yansıttığı 

güvencesinin yönetim kuruluna ve hissedarlara objektif olarak verilebilmesi 

amacıyla yıllık denetim bağımsız, yetkin ve uzman bir denetçi tarafından 

gerçekleştirilmelidir. Bilgi yayma kanalları ilgili bilgiye kullanıcıların eşit şekilde, 

zamanında ve masrafsız olarak erişimini sağlamalıdır. Oluşturulan kurumsal yapı 

yatırımcıların karar verme aşamasında yapacakları muhakeme açısından güvenilir 

bilgi içermeli ve yatırımcılara yapacakları analizler için tavsiye verebilmelidir.” 

Kurumsal Yönetim çerçevesi, “şirketin stratejik rehberliğini, yönetim kurulu 

tarafından yönetimin etkin denetimini ve yönetim kurulunun, şirkete ve hissedarlara 

karşı hesap verme yükümlülüğü taşımasını” sağlamalıdır. Yönetim Kurulu üyeleri, 

konuyla ilgili “tam bilgi sahibi olarak, iyi niyetle, gerekli dikkat ve özeni göstererek, 

şirketin ve hissedarların çıkarları doğrultusunda” hareket etmelidir. Ayrıca kurul, 

“yüksek etik standartlar getirmeli ve paydaşların çıkarlarını dikkate almalıdır”. 
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Ayrıca Yönetim Kurulu aĢağıdaki hususları kapsayan bazı temel iĢlevleri yerine 

getirmelidir: 

 “Şirket stratejisini, başlıca eylem planlarını, risk politikalarını, yıllık 

bütçeleri ve iş planlarını yönlendirmek ve gözden geçirmek; performans hedeflerini 

saptamak; uygulamaları ve kurumsal performansı takip etmek ve büyük sermaye 

harcamalarını, devralmaları ve mal varlığı satışlarını yönetmek, 

 Şirket kurumsal yönetim uygulamalarının etkinliğini gözlemek ve 

gerektiğinde değişiklikler yapmak,  

 Önemli yöneticileri seçmek, ödüllendirmek, denetlemek, gerektiğinde 

değiştirmek ve yönetimin sorunsuz şekilde el değiştirmesini sağlamak, 

 Üst düzey yöneticilerin ve Yönetim Kurulu üyelerinin gelirlerini, 

şirketin ve hissedarların uzun vadeli çıkarı uyarınca belirlemek, 

 Formel ve şeffaf bir atama süreci oluşturmak, 

 Şirket varlıklarının suiistimal edilmesi ve ilgili tarafların işlemlerinde 

kötüye kullanma dahil olmak üzere, yönetim, Yönetim Kurulu üyeleri ve 

hissedarların olası çıkar çatışmalarını gözlemek ve idare etmek, 

 Bağımsız denetim dahil olmak üzere şirketin muhasebe ve mali 

raporlama sistemlerinin güvenilirliğini sağlamak ve özellikle risk yönetimi, mali ve 

operasyon el kontrol sistemleri ve yasa / ilgili standartlara uygunluğu denetleyen 

sistemler gibi denetim sistemlerinin işlerliğini sağlamak, 

 Kamuya yapılan açıklamalar ve iletişim süreçlerine nezaret etmek, 

 Objektif bağımsız muhakeme yürütebilme yeteneğine sahip olmalıdır, 

 Yönetim Kurulu üyeleri, sorumluluklarını yerine getirebilmek için 

gerçeğe uygun, konuyla ilgili ve geçerli bilgiye ulaşabilme olanağına sahip 

olmalıdır” (Kurumsal Yönetim Derneği ve Ekonomik ĠĢbirliği ve Kalkınma Örgütü, 

2004: 8-20 ve TÜSĠAD ve Ekonomik ĠĢbirliği ve Kalkınma Örgütü, 2000: 15-27) 

OECD'ye göre, kurumsal yönetim; bir Ģirketin yönetimi, yönetim kurulu, 

hissedarları ve diğer paydaĢlar arasındaki iliĢkileri içerir. Aynı zamanda, Ģirket 

hedeflerinin belirlenmesini, bu hedeflere ulaĢmayı ve tespit edilen performansların 

izlenmesini, bir dizi prosedürleri, uygulamaları ve kontrollü bir organizasyon Ģeklini 
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etkileyen politikaları içerir ve organizasyon içinde çeĢitli paydaĢlar arasında var olan 

iliĢkiyi dikkate alır. Ortak Ģirket hedeflerinin amaçlanmasını ve Ģirket faaliyetlerinin 

koordine edilmesini sağlayan paydaĢları bir araya getirmeyi amaçlar (Selimoğlu, 

2012: 60). 

2.2.3. Sarbanes Oxley Yasası (SOX) ve Kurumsal Yönetim 

Faaliyetlerine Etkileri 

Sarbanes – Oxley Yasası, 2001 yılında ABD‟de ortaya çıkan Enron, 

WorldCom gibi büyük Ģirket iflasları sonucu oluĢturulmuĢ ve 2002 yılında ABD‟de 

yürürlüğe girmiĢ bir yasal düzenlemedir. Kanun, 1934 tarihinde yasalaĢan sermaye 

piyasası kanunundan sonra ABD‟deki en önemli finansal mevzuattır. ABD Menkul 

Kıymetler Komisyonu‟na (SEC) kayıtlı her Ģirket (ABD‟de borsaya kote yabancı 

Ģirketler de dahil) Sarbanes – Oxley Kanunu kapsamında yer almaktadır (Darman, 

2009: 58). Yasa, “Halka Açık Şirketler Muhasebe Gözetim Kurulu (PCAOB) ve 

işleyişi, Denetçi Bağımsızlığı, Kurumsal Sorumluluk, Kapsamı Genişletilmiş Mali 

Bildirimler, Analist Çıkarlarının Çatışması, Komisyonun Kaynakları ve Yetkileri, 

Çalışmalar ve Raporlar, Kurumsal ve Kriminal Suistimal Sorumluluğu, Büro 

Elemanlarının Suç ve Cezalarının Arttırılması, Kurumsal Vergi Beyanı, Kurumsal 

Suistimal ve Sorumluluğu” olmak üzere onbir ana baĢlıktan oluĢmaktadır (U.S. 

Securities and Exchage Commission, 2002). Sarbanes Oxley Kanununun birincil 

amacı Enron, WorldCom vb. yaĢanan yolsuzluk skandallarının ardından kamunun 

güveninin tekrar kazanılmasıdır. Bu esas amacın yanında bu kanun ile yatırımcıya 

doğru, zamanında, detaylı ve anlaĢılabilir finansal bilgi sunulmaya ve daha iyi 

kurumsal yönetim sağlanmaya çalıĢılmıĢtır (Süer, 2005: 12). 

Sarbanes – Oxley Yasası ile birlikte firmaların kurumsal yönetim 

kadrolarına ve denetim komitelerine, risk yönetimi faaliyetleri, iç denetim 

faaliyetleri, finansal raporlama güvenilirliğinin arttırılması, yatırımcının güvenliğinin 

sağlanması ve kurumun yönetiĢim faaliyetlerinin geliĢtirilmesi ile ilgili ciddi 

yükümlülükler ve sorumluluklar yüklenmiĢtir (GüneĢ ve Teker, 2010: 69). SOX 
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2002 Yasası, finansal raporlamanın ve denetçilerin dürüstlüğünü, kalitesini korumayı 

ve geliĢtirmeyi, aynı zamanda yatırımcı ve çıkar sahiplerinin güvenliğini yeniden 

inĢa etmeyi amaçlamaktadır. Ayrıca yasa, halka açık Ģirketlerin denetimini yapan 

bağımsız denetim kuruluĢlarının gözetimini, denetçi bağımsızlığının güçlendirilmesi, 

halka açık Ģirketlerin finansal raporlama sürecindeki kalite ve Ģeffaflığın arttırılması, 

Ģirket sorumluluğunun ve üst yönetim düzeyinde açıklama sorumluluğunun 

arttırılmasını amaçlayan pek çok hüküm içermektedir (Polat, 2006: 110). Bu 

amaçlar; Ģirketin etkin bir Ģekilde yönetimini, ĢeffaflaĢmayı, paydaĢ haklarının 

güvenliğini (özellikle küçük yatırımcıları koruma maksadının olması) sağlamaya ve 

Ģirketi daha adil ve kamuya hesap verebilir hale getirmeyi hedeflediğinden kurumsal 

yönetim alanında oluĢturulmuĢ önemli düzenlemeler arasında görülmektedir.  

Yasanın kurumsal yönetim ile ilgili Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey 

yöneticilere getirdiği önemli yaptırımlar arasında; 

“a-) CEO ve CFO (Finans Grubu BaĢkanı) finansal tabloların mevzuata 

uygun olmayıĢı veya hatalı olması sebebiyle yeniden düzenlenmesi durumunda mali 

tablolar üzerinden elde ettikleri hak ve menfaatlerin geri ödemesi, 

b-) Yönetime getirilen Ģirketten borç alma yasağı (Madde 402), 

c-) Denetime uygun olmayan müdahalelerin engellenmesine yönelik yasal 

düzenlemeler getirilmesi, 

d-) Yönetim Kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin baĢında 

bulundukları Ģirketin hisse senetlerini satın almalarında yasaklı süre uygulaması ve 

yüz kızartıcı suçtan hüküm giymiĢ kiĢilerin yönetim kurulu üyesi olamaması” 

sayılabilmektedir (Darman, 2009: 59). 

Yasa kurumsal yönetim ile ilgili konularda yeni bir ceza hukuku oluĢturma 

amacını taĢımaktadır. Ayrıca yasa ile birlikte oluĢturulan Halka Açık ġirketler 

Muhasebe Gözetim Kurulu kurumsal yönetim ilkelerine uyumu kontrol etmek ve 

denetçi firmaların halka açık Ģirketlere verdikleri denetim hizmetlerini gözetim altına 

almak ile görevlendirilmiĢtir (Güngör, 2003: 11). Yasa ile birlikte kurumun kamuya 

karĢı sorumlulukları önemli ölçüde arttırılmıĢtır. Yukarıda yönetim kuruluna getirilen 
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sorumluluklardan kısaca bahsedilmekle birlikte aĢağıda getirilen yasal düzenlemenin 

önemli maddeleri aktarılacaktır. 

 Madde 301 - Halka açık Ģirket denetim komiteleri: Kanunun halka 

açık Ģirketlerde denetim komitesinin oluĢturulmasını zorunlu hale getirmiĢtir. Bu 

madde Denetim komitesi ile ilgili aĢağıdaki zorunlulukları içermektedir:  

a-) Kanun ile birlikte denetim firmasının atanması, ücretinin ödenmesi ve 

yaptığı iĢin gözden geçirilmesi görevi Denetim Komitesine vermiĢtir (Özkul, 2003: 

9).  

b-) Yasa, denetim komitesi üyelerinin yönetim kurulu üyeleri içerisinde yer 

almalarını fakat bağımsız üyeler arasından seçilmelerini uygun görmektedir. Denetim 

Komitesi üyelerinin bağımsızlığı ancak, halka açık bir firmadan herhangi bir 

danıĢmanlık, müĢavirlik ya da baĢka bir hizmet için karĢılık kabul edilmemesi, 

yetkisi haricinde halka açık firmanın herhangi bir yan kuruluĢlarına bağlı 

çalıĢılmaması ile sağlanabilmektedir. Komite üyeleri Ģirket sermayesinin %5‟inden 

fazlasına sahip olmazlar. Bunun yanında Ģirket çalıĢanı olarak Ģirketten ücret 

alabilmektedirler (Özkul, 2003: 9).  

c-) Komite Ģirket muhasebe uygulamalarıyla ilgili Ģikayetlerin halledilmesi 

ve ele alınmasıyla ilgili iĢlem ve prosedürleri oluĢturmak, gerektiğinde danıĢman 

istihdam edilmesini sağlamak ve çağırılan denetçi ve danıĢmanların finansmanını 

sağlamak ve bunlar ile ilgili politikaları oluĢturmak ile görevlendirilmiĢtir (Süer, 

2005: 9).  

d-) Yasa halka açık firmaların denetim komitelerinde en az bir adet mali 

uzman bulundurup bulundurmadıklarını açıklama zorunluluğu getirmektedir. Bu 

uzman konu ile ilgili en az bir yıllık tecrübeye sahip olmalıdır (Özkul, 2003: 10). 

e-) Denetim komitesi, Ģirkete bağımsız denetim hizmeti sunacak denetçiyi 

seçme ve denetleme ile sorumlu tutulmaktadır. Ayrıca denetim komitesinin, 

denetçinin Ģirkete sunacağı tüm hizmetleri önceden onaylaması zorunlu hale 

getirilmiĢtir (Özkul, 2003: 11; Süer, 2005: 9). 
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 Madde 302 - Finansal raporlarda kurumsal sorumluluk: Bu madde de 

kurum genel müdür veya mali iĢler müdürünün üç ayda bir veya yıllık olarak mali 

tabloları incelemesi, bunların gerçeğe uygunluğunu teyit etmesi, iç kontrol sisteminin 

değerlenmesi ve bunların kontrolü, suistimal inlemesi yaparak varsa hata veya 

yolsuzlukları bildirmesi zorunluluk haline getirilmiĢtir. Bu sorumluluğun yerine 

getirilmemesi halinde ise cezai iĢlem yapılması ön görülmüĢtür (Erzi, 2010: 40 – 41). 

 Madde 401- Dönemsel raporlardaki bildirimler: Bilanço dıĢı 

düzenlemeler ve sözleĢmesel yükümlülükler bilançolarda yer almalı ve bu bilgilerin 

doğru bildirimi sağlanmak zorundadır (Süer, 2005: 11). 

 Madde 404- Yönetimin Ġç Kontrol Değerlemesi: SEC‟ in, 1934 tarihli 

Menkul Değerler Yasası‟nın 13(a) ya da 15(d) Maddeleri uyarınca gereken her bir 

yıllık raporda dahili bir kontrol raporunun içermesi gereken kuralları ortaya 

koymasını gerektirmektedir (Süer, 2005: 11). Bu kapsamda yönetim kurulunun veya 

yöneticinin iç kontrol sistemini değerlemesi, bu yapının iĢler hale getirilmesi ile ilgili 

sorumlulukları bulunmaktadır.  

 Madde 406-Kıdemli mali iĢler çalıĢanları için ahlak kuralları: Ahlak 

kuralları, yanlıĢ iĢlem ve davranıĢlardan caydırmak ve aĢağıdakileri teĢvik etmek için 

makul ölçülerde tasarlanmıĢ yazılı standartlar olarak tanımlamaktadırlar. Bunlar 

(Önder, 2001); 

a-) Ahlaki ve dürüst davranıĢ biçimlerine; kiĢisel ve mesleki iliĢkiler 

arasında gerçek veya açık çıkar çatıĢmalarının ahlaki açıdan halledilmesi de dahildir, 

b-) Kayıtlı kurumun SEC‟e sunacağı rapor ve belgelerde ya da kayıtlı kurum 

tarafından hazırlanacak diğer kamu yazıĢmalarındaki açık, tam, anlaĢılır, zamanında 

ve net bildirimler, 

c-) Yürürlükte olan yasalara, kural ve yönetmeliklere uygunluk, 

d-) Ahlak kuralları ihlallerinin, kurallar içerisinde tanımlanmıĢ olan uygun 

kiĢi ya da kiĢilere hemen dahili raporlama içinde bildirilmesi, 

e-) Kurallara uyum ile ilgili sorumluluk olarak sıralanabilmektedir. 
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2.2.4. Basel II Standartları ve Kurumsal Yönetime Etkileri 

Basel II kriterleri özellikle bankacılık sektöründe risk yönetim faaliyetlerini 

düzenlemek ve sağlam temellere oturtmak amacı ile oluĢturulmuĢtur. OluĢturulan 

standartlar bankacılık sektörünü büyük oranda etkilemek ile birlikte reel sektörü de 

önemli ölçüde risk yönetim faaliyetlerinden faydalanmaya ve kurumsal yapılar 

oluĢturmaya yönlendirmiĢtir. Düzenlemeler; bankacılık sektörü kredilerinin risk 

gruplarına göre ayrıĢtırılması, karĢılık seviyelerinin düzenlenmesi, iç ve dıĢ 

derecelendirme teknikleri ile kredi talebinde bulunan firmaların risk notlarının 

oluĢturulması ve kredi maliyetlerinin bu notlar dahilinde sınıflandırılması kriterlerini 

ön plana çıkarmıĢtır (Ceruz, 2013). Basel kriterlerinin risk yönetim faaliyetleri 

bakımından sağlayacağı baĢlıca faydalar (BDDK, 2005: 3);  

 Bankalarda risk yönetiminin etkinliğinin artması,  

 Bankaların aracılık fonksiyonlarını daha etkin biçimde yerine 

getirmesi,  

 Bankaların sermaye düzeylerinin maruz kaldıkları risklere paralel 

olması,  

 Bankalar tarafından kamuya açıklanacak bilgiler aracılığıyla piyasa 

disiplininin artması, 

 Bankaların müĢterileri konumundaki Ģirketlerin kurumsal yönetiĢim 

yapılarında iyileĢme olarak sıralanabilmektedir. 

Basel II Standartları ile birlikte reel sektör firmaları kredi kullanabilmek için 

derecelendirmeye tabi tutulacaktır. Derecelendirme sonuçlarına göre yüksek riskli 

sınıfta yer alan firmaların alacakları kredilerin maliyeti, diğerlerine göre daha fazla 

olacaktır ve firma, bankanın riskleri için daha yüksek bir sermaye karĢılığı ayırmak 

zorunda kalmaktadır. Bu sayede yüksek derecelendirme notuna sahip Ģirketler, 

diğerlerine göre daha avantajlı konuma geçecektir. Bu hususun, Ģirketlerde kurumsal 

yönetiĢimin artması ve kayıt dıĢılığın azalması yönünde doğal bir teĢvik 

mekanizması oluĢturması beklenen en büyük faydalardan biridir (BDDK, 2005: 3; 

Ceruz, 2013). ġirketlerin kurumsal yönetiĢim kalitesindeki artıĢ ile orantılı olarak 
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finansman imkanı ve likidite artmakta ve sermaye maliyeti azalmaktadır. Ġyi 

yönetilen Ģirketler krizlerde sermaye piyasasından dıĢlanmamakta ve krizleri daha 

kolay atlatabilmektedir (Türkiye Bankalar Birliği, 2004: 28). 2009 yılından itibaren 

bankacılık kesimi KOBĠ‟leri kredi kullandırırken artık teminat, bilanço ve gelir 

tablosu analizi gibi geleneksel yöntemleri değil, kurumsal yönetim, Ģeffaf bilanço, iĢ 

planları ve derecelendirme gibi konuları esas almaktadır. Bu sebeple kredi talebinde 

bulunan iĢletmeler, BASEL II düzenlemelerine göre organizasyonlarını değiĢtirmek 

ve bu değiĢimleri de vizyon stratejilerinin yer aldığı iĢ planlarına aktarmak 

durumundadırlar. ĠĢletmelerin sermaye yapısının oluĢumunda ne oranda borç ne 

oranda öz kaynak kullanılacağı, iĢletmenin risk düzeyi, iĢletmenin vergi durumu, 

finansal esneklikleri ve iĢletme yönetimlerinin tutumlarına bağlı olarak 

değiĢeceğinden etkili bir sistem oluĢturulması ve kurumsallaĢılması gerekmektedir 

(BaĢar, 2008: 63 – 64). 

Standart bankaların kredi uygulamalarındaki KOBĠ tanımlarını da yeniden 

düzenlenmiĢ ve Kurumsal KOBĠ ile Perakende KOBĠ olmak üzere KOBĠ‟leri iki 

bölüme ayırmıĢtır. Ciro kıstası ile birlikte bankadaki toplam kredi riski 2 milyon TL 

altında kalan firmalar Perakende KOBĠ, 2 milyon TL üzerinde riski olan firmalar ise 

Kurumsal KOBĠ olarak sınıflandırılmıĢtır. Bu sebeple bankalar daha düĢük rik 

içerdiğinden Perakende KOBĠ segmentindeki KOBĠ‟lere ağırlık vermektedir (Ceruz, 

2013). 

Akdeniz bölgesi KOBĠ‟leri üzerinde yapılan bir incelemede Türk 

iĢletmelerinin henüz Basel Standartları‟na uyum sağlayamadıkları tespit edilmiĢ ve 

bu Ģirketlere yönelik önemli önerilerde bulunulmuĢtur. ÇalıĢma sonucunda 

kurumsallaĢma açısından KOBĠ‟lere yapılan en önemli öneriler (Uluyol ve Çam, 

2009: 140 – 141); 

 Kriterlere uyum süreci en kısa sürede baĢlatılmalı ve konunun 

üzerinde hassasiyetle durulmalıdır.  

 Aile temelli yönetimler yerine içerisinde uzman ve profesyonel 

kadroları barındıran kurumsal iĢletme yapıları oluĢturulmalıdır. 
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 Kayıt dıĢı faaliyetlerden kaçınılmalı, düzenli bir belgele sistemi 

oluĢturularak çalıĢılmalıdır. 

 Kredi maliyetlerini düĢürmek için Uluslararası Standartlarda güvenilir 

mali tablolar üretmelidirler. 

 KOBĠ‟ler kendilerini tanımlarken Basel II‟nin KOBĠ tanımına göre 

hareket etmelidirler. 

Yukarıda sayılanların yanı sıra ülkemiz iĢletmelerinde kurumsal yönetim 

kültürü en üst yöneticiden tüm çalıĢanlara kadar kabul görmelidir. ĠĢletme 

faaliyetlerinden doğacak riskleri yönetmek için gerekli ve en uygun finansal 

enstrümanlar kullanılmalı, güvenilir mali tablolar oluĢturulabilmesi için düzgün bir 

bilgi akıĢını sağlamak amacıyla raporlama ve veri tabanı yönetimi konusunda 

teknolojik alt yapı oluĢturulmalıdır. Özellikle aile Ģirketleri nitelikli insan kaynağı 

için yatırım yapmalıdır. Firmalarda risk kültürünün oluĢturulmalı, risklerin tanınması 

ve yönetilebilir hale gelmesi gerekli sistemler oluĢturulmalıdır. Firmalar sermaye 

yapılarını güçlendirmenin yolları aranmalı ve en kısa zamanda bu çözümleri hayata 

geçirmelidir (Arslan, 2007: 65 – 66).  

2.2.5. Ülkemizde SPK Kapsamında Yürütülen Kurumsal 

Yönetim Faaliyetleri 

Kurumsal Yönetim kavramı, ülkemizde ilk olarak 2003 yılında ortaya 

çıkmıĢtır. 2000 ve 2001 yıllarında ABD‟de gerçekleĢen büyük Ģirket iflasları, 

Menkul Kıymetler Komisyonu‟nu ve parlamentoyu harekete geçirmiĢ, kurumsal 

yönetim alanında önemli yasal yaptırımlar oluĢturulmuĢtur. Sarbanes – Oxley 

Yasası‟nın yayınlanması ile birlikte AB ve pek çok ülke kendini bu yasal 

düzenlemelere göre yenilemiĢ ve yenilemek zorunda kalmıĢtır. Ülkemizde uyumu 

sağlamak için 2003 yılında SPK “Kurumsal Yönetim Ġlkeleri” ni yayınlamıĢ ve 

payları ĠMKB‟de iĢlem gören Ģirketlere ilkelere uymalarını tavsiye etmiĢtir. 

Ülkemizde ilkelere uyumun yetersizliği SPK‟nın 2005 yılında uyumu kontrol amaçlı 

bir rapor hazırlamasına sebep olmuĢtur. Sonucunda ise herkesin ilklere uymasını, 
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uyulmama durumunda ise açıklama yapılmasını gerektiren bir uygulama 

oluĢturulmuĢtur (Ararat ve Yurtoğlu, 2012: 2-3).  

Ġlkelerde yer alan ana prensipler “uygula, uygulamıyorsan açıkla” 

prensipleridir. SPK tarafından yapılan düzenlemeler çerçevesinde, kurumsal yönetim 

derecelendirmesi yapan derecelendirme kuruluĢları ilkelerin uygulanma durumunu 

saptayan çalıĢmaları yürütmek ile görevlendirilmiĢtir (SPK, 2003b: 4).  

SPK‟nın Kurumsal Yönetim Ġlkeleri, mevcut düzenlemelere herhangi bir 

istisna teĢkil etmemektedir. Diğer bir ifade ile halka açık anonim Ģirketlerin mevzuat 

ile belirlenen yükümlülükleri aynen devam etmektedir. Bununla birlikte, Ġlkeler 

mevcut düzenlemelerin ilerisinde prensipler içermekte olup, mevcut mevzuatta ve 

uygulamada kurumsal yönetim konusunda oluĢan eksikliği gidermek ve boĢluğu 

doldurmak amacına yönelik olarak hazırlanmıĢtır. Bu anlamda Ġlkeler, ileride 

mevzuatta yapılacak düzenlemeler için de yol gösterici bir özellik arz etmektedir. 

Ġlkeler doğası gereği, günün koĢullarına uyum sağlanmasını teminen periyodik olarak 

gözden geçirilecektir (SPK, 2003b:4). 

SPK‟nın düzenlediği Kurumsal Yönetim Ġlkeleri; pay sahipleri, kamuyu 

aydınlatma ve Ģeffaflık, menfaat sahipleri, yönetim kurulu olmak üzere dört ana 

bölümden oluĢmaktadır. Pay sahiplerinin Ģirket yapısı içindeki önemine karĢın, 

kurumsal yönetime iliĢkin çeĢitli ülkelerin düzenlemeleri (kod, rehber, rapor vb.) 

incelendiğinde, pay sahiplerine iliĢkin hakların daha ziyade, bilgi alma, genel kurula 

etkin bir Ģekilde katılım ve pay sahiplerinin eĢit iĢleme tabi tutulması konu baĢlıkları 

altında ele alındığı, hatta bazı düzenlemelerde pay sahiplerine yer verilmediği, 

yalnızca Yönetim Kurulu‟nun yapısı, hesap verebilirliği ve sorumluluğu konularına 

değinildiği görülmektedir (SPK, 2003b: 4).  

Ülkemiz açısından konuya bakıldığında, pay sahiplerinin haklarını 

kullanmakta etkin olamadıkları, Ģirket yönetimi ile yeterli düzeyde iletiĢim ve 

etkileĢim içinde bulunamadıkları genel olarak kabul edilmekte, pay sahiplerinin 

hakları ile ilgili düzenlemelerde çeĢitli eksiklikler olduğu hususunda da görüĢ birliği 

bulunmaktadır (SPK, 2003b: 4).  
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Kamuyu aydınlatma ve Ģeffaflık ilkesi ise pay ve menfaat sahiplerine, 

Ģirketin hak ve yararlarını da gözetecek bir Ģekilde, zamanında, doğru, eksiksiz, 

anlaĢılabilir, analiz edilebilir, düĢük maliyetle kolay eriĢilebilir bilgilerin sunulmasını 

amaçlar. Bu Ġlkeler içerisinde yer alan periyodik mali tablo ve raporlar ifadesi ile, 

yıllık ve ara dönem mali tablolar ile yıllık ve ara dönemler itibarıyla hazırlanacak 

bağımsız denetim raporu, sermaye yeterliliği tabloları ve benzeri raporlar 

kastedilmektedir. Kamuya açıklanacak bilgiler, periyodik mali tablo ve raporların 

içinde yer alabileceği gibi, bunlardan bağımsız ayrı bir rapor olarak yönetim 

kurulunun yorum ve analizini de içeren bir değerlendirmeye yer verilerek de 

sunulabilir (SPK, 2003b: 20).  

Ġlkelerin üçüncü bölümünü ise menfaat sahipleri baĢlığı oluĢturmaktadır. 

Menfaat sahipleri Ģirketin iyi bir Ģekilde yönetilmesinden ve sermayenin 

korunmasından yarar sağlarlar. ġirket faaliyetlerinin, kamuyu aydınlatma ilkeleri 

çerçevesinde dürüst, güvenilir ve kamuya açık olması da, menfaat sahiplerinin 

Ģirketin durumu hakkında bilgilenmelerini temin eder. Bu anlamda kurumsal yönetim 

ilkelerinin uygulanması, menfaat sahipleri için önem arz etmektedir (SPK, 2003b: 4). 

ġirket, menfaat sahipleri ile iĢbirliği içerisinde olmanın uzun dönemde kendi 

menfaatine olacağını dikkate alarak, menfaat sahiplerinin mevzuat, karĢılıklı anlaĢma 

ve sözleĢmelerle elde ettikleri haklarına saygı duymalı ve bu hakları korumalıdır. Bu 

hakların korunması esnasında, Ģirket ile menfaat sahipleri ve menfaat sahiplerinin 

kendi arasında oluĢabilecek çıkar çatıĢmalarının en aza indirilebilmesini teminen, 

dengeli yaklaĢımlar içerisinde olmalı ve bu haklar, birbirinden bağımsız olarak 

değerlendirilmelidir (SPK, 2003b: 32).  

Dördüncü bölümde Yönetim Kurulu ve kurulun sorumlulukları ile ilgili ilke 

ve kurallar bulunmaktadır. Yönetim Kurulu ve yöneticiler, Ģirketin misyonu ve 

vizyonu çerçevesinde, bir Ģirketin belirlemiĢ olduğu hedeflere ulaĢmasında esas 

sorumludur. Bu itibarla, Yönetim Kurulu ve yöneticiler Ģeffaf bir Ģekilde performans 

değerlendirmesine tabi tutulmalı ve ödüllendirme veya göreve son verme bu esaslar 

çerçevesinde gerçekleĢtirilmelidir. Görevlerini gerektiği gibi yerine getirmemeleri 

nedeni ile Ģirketi ve dolayısıyla pay sahiplerini zarara uğratan Yönetim Kurulu 
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üyeleri ve yöneticiler, sebep oldukları zararı Ģirkete ve pay sahiplerine ödemelidirler. 

Bu yol ile hem Ģirketin kayıpları engellenebilir, hem de bu kiĢilerin kendilerinden 

beklendiği Ģekilde sorumlu hareket etmeleri sağlanabilir. Yönetim Kurulu 

çalıĢmalarını daha sağlıklı yürütebilmek için komiteler oluĢturabilir. Bu komitelerin 

oluĢumu, yapısı ve çalıĢma ilkeleri, Yönetim Kurulu‟nun profesyonel bir yaklaĢımla 

ve sağlıklı bir Ģekilde çalıĢmasını ve böylelikle Ģirketin kurumsal yönetim ilkelerine 

göre iĢlemesinin temelini oluĢturur. Komitelerin baĢkanları bağımsız Yönetim 

Kurulu üyelerinden seçilmelidir. Diğer taraftan, her bir komiteyi oluĢturan üyelerin, 

çoğunluğunun, icrada görevli olmayan Yönetim Kurulu üyeleri arasından ve Ģeffaf 

bir Ģekilde seçilmesi kurumsal yönetimin iĢlemesi açısından önemlidir (SPK, 2003b: 

38). 

SPK‟nın “Kurumsal Yönetim Ġlkelerini” yayınlamasının ardından ilkelere 

uyumun derecelendirilmesi ve ölçülmesi gerekliliği ortaya çıkmıĢtır. SPK, bu 

gerekliliği yerine getirmek ve tedbir almak amacıyla “Seri: VIII, No:51 Sermaye 

Piyasası‟nda Derecelendirme Faaliyeti ve Derecelendirme KuruluĢlarına ĠliĢkin 

Esaslar Tebliğini” yayınlamıĢtır (TKYD, 2013). Sermaye piyasasında 

derecelendirme faaliyeti; kredi derecelendirmesi ve kurumsal yönetim ilkelerine 

uyum derecelendirmesi faaliyetlerini kapsar. Tebliğde derecelendirme faaliyetleri 

için aĢağıdaki esaslar üzerinde önemle durulmaktadır. 

 ĠĢletmelerce derecelendirme yaptırılması ihtiyaridir. Ancak, Kurul 

tarafından gerekli görülen durumlarda derecelendirme yaptırılması zorunlu 

tutulabilir.  

 Derecelendirme kuruluĢları, iĢletmelerin talepleri olmaksızın 

derecelendirme yapabilirler. Derecelendirme kuruluĢları, talebe bağlı olmayan 

derecelendirme çalıĢması ve sonuçları hakkında kamuya açıklama yapmadan önce 

ilgili iĢletmelere bilgi vermek zorundadırlar. Derecelendirme çalıĢmasında iĢletmeler 

hakkında esas alınan bilgilere iliĢkin olarak ilgili iĢletme tarafından yapılan 

değerlendirmeler, derecelendirme kuruluĢlarınca titizlikle dikkate alınır.  

 Talebe bağlı olmayan derecelendirme çalıĢmasına bu Tebliğ‟de 

belirlenen ilke, usul ve esaslara uygun olarak ilgili iĢletmenin birbirini izleyen 3 
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hesap dönemi süresince devam edilir. Verilen derecelendirme notu, yıllık dönemler 

itibariyle gözden geçirilerek, kamuya açıklanır.  

 Talebe bağlı olmayan derecelendirmelerde, müĢteriden veya diğer 

kiĢi, kurum ve kuruluĢlardan varsa sağlanan veya sağlanması öngörülen ücret ve 

benzeri menfaatlerin, derecelendirme kuruluĢları tarafından derecelendirme notu ile 

birlikte kamuya açıklanması zorunludur.  

Yapılan bir araĢtırmada, kurumsal yönetim sisteminin, ülkemiz sermaye 

piyasalarında geliĢebilmesi için sunulan çözümler aĢağıdaki gibidir (Günay, 2002: 

16-17): 

 Yöneticiler, maksimize edilmiĢ finansman kararlarından sapabilir ve 

kendi çıkarlarını devam ettirebilirler. Yasal sistem olabildiğince Ģeffaf bir biçimde 

Türk firmalarına dayattırılmalıdır. Firmanın denetimi ve finansal riskini yansıtan 

değerleme ihtiyacı Ģeffaflığı arttırmalıdır. Denetim firmaları tarafından sunulan 

Ģirketlerin muhasebe rakamları, devlet kurumları tarafından teyit edilmiĢ olmalıdır. 

 Temsil problemlerinde uzmanlaĢmıĢ mahkemeler kurulmalıdır. Temsil 

problemlerini bilmeyen mahkemeler paydaĢlar için etkili sonuçlar üretemez. Bu özel 

yasal koruma, firmalar üzerindeki denetim sorunlarını azaltacak ve sırasıyla sermaye 

ve borç piyasalarının geliĢmesine zemin hazırlayacaktır. 

 Alacaklılar, gerçekleĢmeden önce de kendi fonları ile finanse edilen 

proje uygulamalarını takip etme hakkına sahip olmalıdır. Projeden herhangi bir 

sapma, yöneticiler tarafından ilgili mahkeme ve pay sahiplerine rapor edilmelidir. 

Buna karĢılık maliyetlerin izlenmesi, hissedarlardan ziyade alacaklılar tarafından 

gerçekleĢtirilmelidir. 

 Yasal sistem, çoğunluğa sahip hissedarlara daha fazla oy kullanma 

hakkı vermemeli, çoğunluk pay sahipleri, azınlık pay sahiplerinin oy haklarını 

istimlak etmemelidir. 
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2.2.6. KOBĠ Türkiye Finansal Raporlama Standartları’nın 

(TFRS) KOBĠ’ler Ġçin Getirdiği Kurumsal YönetiĢim Uygulamaları 

Çoğu ülkede Ģirketler içerisinde sayısal olarak büyük bir paya sahip olan 

KOBĠ‟ler, birçok özellikli yapıya sahiptir. Bu nedenle finansal raporlama alanında da 

kendilerine has yöntem ve uygulamaların geliĢtirilebilmesi amacıyla, 9 Temmuz 

2009 tarihinde KOBĠ‟ler için Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (IFRS for 

SMEs) yayınlanmıĢtır. Bu standartlarla uyumlu olarak da ülkemizde KOBĠ TFRS, 1 

Kasım 2010 tarih ve 27746 sayılı Resmi Gazete‟de yayımlanarak mevzuata dahil 

edilmiĢtir (Utku ve Gürsoy, 2011: 20). 

Bir iĢletmenin standardının KOBĠ tanımı kapsamında değerlendirilip 

değerlendirilmeyeceği ve dolayısıyla standarttaki ilkelere uymak zorunda olup 

olmayacağının belirlenmesindeki iki koĢul “kamuya hesap verme yükümlülüğünün 

bulunmaması ve dıĢ kullanıcılar için genel amaçlı finansal tablo yayınlanması” dır. 

Genel olarak hisse senetleri ve tahvil gibi çıkarmıĢ oldukları menkul kıymetler 

borsada iĢlem gören iĢletmelerin kamuya hesap verme yükümlülüğüne sahip 

oldukları kabul edilir. Bu nedenle iĢletmelerin tam set Uluslararası Finansal 

Raporlama Standartları (UFRS) / TFRS‟yi uygulamaları gerekir (Demir ve Bahadır, 

2012: 18). 

Borçlanma araçlarının veya öz kaynağa dayalı finansal araçların kamuya 

açık bir piyasada iĢlem görmesi veya esas faaliyet konularından birinin, varlıkları 

güvenilir kiĢilerin sıfatıyla geniĢ bir kitle adına muhafaza etmek olması gibi 

durumlarda iĢletmenin kamuya hesap verme yükümlülüğü söz konusudur ve bu 

iĢletmeler bu standardı kullanamazlar. Finansal tablolar ise yöneticilerin idarecilik 

performanslarını, yani kendilerine emanet edilen kaynakların kullanımı ile ilgili 

hesap verilebilirlik düzeylerini gösterir. Finansal tablolarda yer alan bilgilerin 

nitelikleri ise anlaĢılabilirlik, ihtiyaca uygunluk, önemlilik, güvenilirlik, özün 

önceliği, ihtiyatlılık, tam açıklama, karĢılaĢtırılabilirlik, zamanında sunum ve fayda 

ve maliyet dengesidir. Finansal tablolarda yer alan bilgiler ekonomik faaliyetler ve 

muhasebe hakkında yeterli bilgiye sahip kiĢiler tarafından anlaĢılacak Ģekilde 
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sunulmalı, kullanıcıların karar alma ihtiyaçlarına uygun olmalıdır. Bir bilginin 

verilmemesi veya yanlıĢ verilmesi ise finansal tabloları kullanarak ekonomik kararlar 

alacak kullanıcıları etkileyeceğinden önemli bir bilgi niteliği taĢıyacaktır. Ayrıca 

finansal tablolarda yer alan bilgilerin güvenilir olması gerekmektedir. ĠĢlemlerin ve 

diğer olay ve koĢulların sadece yasal görünümleri ile değil ekonomik gerçekleri de 

dikkate alarak sunulması gerekir. Olay ve koĢullarla ilgili belirsizliklerin ise finansal 

tablolara ihtiyatlı bir Ģekilde yansıtılması gerekir. Kullanıcıların bir iĢletmenin belli 

bir zaman içinde finansal durumunda ve faaliyetlerinde meydana gelen değiĢimleri 

takip edebilmeleri için, iĢletme finansal tablolarını karĢılaĢtırma imkanları 

bulunmalıdır. AĢırı gecikmeli olarak sunulmuĢ olan bilgi ihtiyaca uygun olma 

özelliğini kaybedebilir ve son olarak bilgiden sağlanan fayda, bu bilgiyi elde etmek 

için katlanılan maliyetin üzerinde olmalıdır (Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu, 

KOBĠ‟ler Ġçin Türkiye Finansal Raporlama Standardı Hakkında Tebliğ, 1. Bölüm 

Mad. 1.3 - 1.5 ve 2. Bölüm Mad. 2.1 - 2.14). 

TFRS‟lere göre hazırlanmıĢ finansal tabloların analizinde, iĢletmenin riskten 

korunma yöntemleri ve faiz, kur vb. faktörlerdeki değiĢimlerin iĢletmeye muhtemel 

etkilerini anlatmak üzere kurgulanmıĢ simülasyonları dikkatle incelemesinde fayda 

vardır. Bu bilgiler finansal tablonun hazırlandığı ve analiz edildiği tarih arasında faiz, 

kur, enflasyon vb. faktörlerde meydana gelmiĢ değiĢikliklerin veya ileride meydana 

gelmesi beklenen değiĢikliklerin iĢletmenin finansal durumu üzerinde yaratabileceği 

olası etkilerin de anlaĢılmasını kolaylaĢtıracaktır (Özkan ve Acar, 2010: 78). 

Tam set TFRS / KOBĠ TFRS karĢılaĢtırmasına ise kısaca değinmek 

gerekirse Ģunlar söylenebilir: KOBĠ TFRS‟de, tam sete oranla değerleme ve 

muhasebeleĢtirme yöntemleri basitleĢtirilmiĢtir. KOBĠ‟lerle ilgili olmayan iĢlemlere 

yönelik açıklamalar veya standartlar KOBĠ‟ler için düzenlenen standartlarda kapsam 

dıĢı bırakılmıĢtır. KOBĠ muhasebe standartları yatırımcılara, kredi verenlere ve diğer 

ilgililere gerekli finansal bilgileri daha sade ve kapsamı daha dar tablolarda sunma 

olanağını vermektedir. KOBĠ standartlarının oluĢturulmasında, tam sete kıyasla çok 

daha sade bir dil kullanılmıĢtır (Utku ve Gürsoy, 2011: 36-37). 
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2.2.7. Yeni TTK’da Kurumsal Yönetim 

Yeni TTK, Kurumsal Yönetim Ġlkeleri açısından değerlendirildiğinde temel 

bir yasa niteliğindedir. ĠĢletmelerde kurumsallaĢma ve kurumsal yönetim çerçevesini 

belirlemiĢ ve aynı zamanda konunun hukuki temel bir metni olarak ortaya çıkmıĢtır. 

Kurumsal yönetim açısından getirdiği en önemli düzenleme ise düzenleyici ve 

denetleyici organların yetki alanlarının geniĢletilmesidir. Yeni TTK‟daki kurumsal 

yönetim anlayıĢı, ABD‟deki Sarbanes Oxley Yasası ile ilgili yeni yaklaĢımlara 

dayanmaktadır. Bu yeni yaklaĢımlar, Yeni TTK‟nın temel gerekçesi olarak da 

belirtilmiĢtir. Ayrıca yeni TTK‟nda kurumsal yönetime iliĢkin getirilen 

düzenlemeler, bugüne kadar yalnızca büyük Ģirketlerin uyguladığı kurumsal yönetim 

ilkelerinin, orta ölçekli Ģirketlere de uygulanabilmesinin önünü açmaktadır (Erkan, 

2012: 116-117). 

Yeni TTK ile getirilen kurumsal yönetim ilkeleri incelendiğinde en önemli 

unsur olarak profesyonel yönetim kurullarının oluĢturulması için yapılan 

düzenlemeler görülmektedir. ġirkette yeni kurumsal yönetim ilkelerinden en çok 

etkilenen ise yönetim kurulu olmuĢtur. Bu anlamda Yönetim Kurulu‟nun 

oluĢumunda yapısal değiĢiklikler yapılmıĢ ve topluluk Yönetim Kurulu gibi yeni 

kavramlara yer verilmiĢtir (Erkan, 2012: 118). 

Kanunda getirilen düzenlemelerle Yönetim Kurulu‟nun tek bir kiĢiden 

oluĢmasına olanak sağlanmıĢtır. Yönetim Kurulu düzeyinde profesyonel yönetimi 

sağlamak amacıyla, Yönetim Kurulu üyelerinin pay sahibi olmaları zorunluluğu 

kaldırılmıĢtır. Tüzel kiĢinin de Yönetim Kurulu üyesi olabilmesi olanağı 

sağlanmıĢtır. Yönetim Kurulu‟nun birden fazla kiĢiden oluĢması halinde üyelerinin 

en az dörtte birinin yükseköğrenim görmüĢ olması koĢulu aranır fakat tek üyeli 

yönetim kurulunda bu zorunluluk aranmaz. ĠĢlem kolaylığı sağlamak amacıyla da 

Yönetim Kurulu üyelerinden en az birisinin Türkiye‟de ikamet etmesi ve Türk 

vatandaĢı olması zorunluluğu getirilmiĢtir. ġirketin üst düzeyde yönetimi, Ģirket 

örgütünün belirlenmesi, muhasebe, finans denetimi ve Ģirketin yönetiminin 

gerektirdiği ölçüde, finansal düzenin kurulması, müdürlerin ve aynı iĢleve sahip 

kiĢiler ile imza yetkisini haiz bulanların atanmaları ve görevden alınmaları, 
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yönetimle görevli kiĢilerin, iç yönetmeliklere ve Yönetim Kurulu‟nun yazılı 

talimatlarına uygun hareket edip etmediğinin gözetimi, pay, yönetim kurulu karar ve 

genel kurul toplantısı ve müzakere defterlerinin tutulması, yıllık faaliyet raporunun 

ve kurumsal yönetim açıklamasının düzenlenmesi gibi konular Yönetim Kurulu‟nun 

devredilemez ve vazgeçilemez görev ve yetkileri arasında yer almıĢtır. Yönetim 

Kurulu, yönetimi kısmen veya tamamen bir veya birkaç yönetim kurulu üyesine veya 

üçüncü kiĢilere devretmeye yetkili kılınabilir. Yönetim, devredilmediği takdirde, 

Yönetim Kurulu‟nun tüm üyelerine aittir. Esas sözleĢmede aksine ağırlaĢtırıcı bir 

hüküm bulunmadığı takdirde, Yönetim Kurulu üye tam sayısının çoğunluğu ile 

toplanır ve kararlarını toplantıda hazır bulunan üyelerin çoğunluğu ile alır. Bu kural 

Yönetim Kurulu‟nun online yapılması halinde de uygulanır. Kurucular, Yönetim 

Kurulu üyeleri, yöneticiler ve tasfiye memurları, kanundan ve esas sözleĢmeden 

doğan yükümlülüklerini, kusurlarıyla ihlal ettikleri takdirde, hem Ģirkete hem pay 

sahiplerine hem de Ģirket alacaklılarına karĢı, verdikleri zarardan sorumlu 

olacaklardır (Arslan, 2011: 3-11). 

Yönetim Kurulu üyelerinin görevden alınmaları ile ilgili olarak da genel 

kurulda gündeme bağlılık ilkesine istisna getirilmiĢtir. ġöyle ki esas sözleĢmeyle 

atanan veya genel kurul kararıyla seçilen Yönetim Kurulu üyeleri, genel kurul 

gündeminde görevden almaya iliĢkin bir madde bulunmasa dahi, haklı bir sebebin 

oluĢması durumunda genel kurul tarafından görevden alınabilecektir (TTK mad. 

359). TTK‟nın 361. maddesiyle Yönetim Kurulu üyelerinin, görevini yaparken 

kusurlarıyla Ģirkete verebilecekleri zararın isteğe bağlı olarak sigorta ettirilmesi 

olanağı da yaratılmıĢtır (ĠTO, 2012: 17). 

Yeni TTK, her sermaye Ģirketine internet sitesi yapma zorunluluğu 

getirmektedir. Bu yeni düzenlemeyle kamunun aydınlatılması amaçlanmaktadır. 

KiĢiler internet sitelerinde Ģirketlerle ilgili bilgi, belge, rapor, tablo ve çağrılara 

kolaylıkla ulaĢabileceklerdir. Ġnternet sitesinde bulundurmakla yükümlü olduğu 

belgeleri bulundurmayan ya da yanlıĢ bilgilere yer veren Ģirketler hakkında kanuna 

aykırılığın ya da yönetim kurulunun görevini yerine getirmesinin bütün cezai ve 

hukuki sonuçları doğar. ġirketlerin internet sitelerinde bulundurmak zorunda 
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oldukları bilgiler ise finansal tablolar, Yönetim Kurulu‟nun yıllık raporları, Yönetim 

Kurulu‟nun kurumsal yönetim ilkelerine ne oranda uyulduğuna iliĢkin yıllık 

değerleme açıklamaları, denetçinin, özel denetçinin ve iĢlem denetçisinin raporlarına 

iliĢkin konular vb olmaktadır (ĠSMMMO, 2012: 82). 

Yeni TTK‟da yer alan kurumsal yönetimin temel ilkeleri aĢağıdaki gibidir; 

(Erkan, 2012: 120-123). 

a) Şeffaflık İlkesi: Pay sahiplerinin ve sermaye piyasasındaki ilgili kiĢilerin, 

tam bilgilendirilmesini ve aydınlatılmasını hedeflemektedir. Bu nedenle ilke, maddi 

ve Ģekli olarak kamuyu aydınlatmayı da içermektedir. ġeffaflığın anonim Ģirketler 

hukukundaki yeni aracı, internet ve açılması zorunlu bulunan web siteleridir. 

Yasadaki ilgili düzenlemeye göre her sermaye Ģirketinin bir web sitesi olması, bu 

sitenin Ģeffaflık sağlayıcı bir mekanizma olarak çalıĢması gerekmektedir. (Erkan, 

2012: 120). 

ġeffaflık ilkesi kapsamında ayrıca, Ģirket kuruluĢlarında, kuruculardan 

iĢletmeyle ilgili iĢlemlere iliĢkin bir yazılı beyan istenmekte ve bu beyanın ticaret 

sicil dosyasına konularak, iĢletme ilgilileri tarafından incelenmesine olanak 

sağlanmaktadır. ġirket ortaklarının özel denetim isteme hakkı yeniden düzenlenmiĢ 

ve her ortağa genel kuruldan özel denetçi tayini talep etme hakkı verilmiĢtir (Erkan, 

2012: 120). 

Yeni TTK 1524. Maddesinde; „Sermaye Ģirketi, yönetim ve müdürler kurulu 

ile genel kurul toplantılarının hazırlıklarına; anılan kurulların yapılmasına iliĢkin 

bilgilere; ortaklara ve pay sahiplerine sunulması gereken belgelerin yayımlanmasına; 

bu kurullara ait olanlar da dahil olmak üzere her türlü çağrıya; oy verme, Ģeffaflık ve 

kamuyu aydınlatma yönünden zorunlu ve bilgi toplumu bağlamında yararlı görülen 

tüm hizmetlerin ve bilgilerin sunulmasına; bilgi almaya yönelik sorulara, cevaplara 

ve benzeri diğer iĢlemler ile bu Kanun‟da ve diğer kanunlarda pay sahiplerinin veya 

ortakların aydınlatılmasının öngörüldüğü konulara, özgülemek zorundadır‟ ifadesiyle 

Ģeffaflığın en üst düzeyde sağlanması amaçlanmıĢtır (ASMMMO, 2011). 
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b) Adillik İlkesi: Pay sahipleri arasında ve pay sahipleri ile ortaklık arasında 

ortaya çıkan çıkar çatıĢmalarının hakkaniyet ve eĢitlik ilkeleri çerçevesinde çözüme 

kavuĢturulmasını gerekli kılmaktadır. (Erkan, 2012: 121) Yeni TTK‟nın 357. 

maddesinde „Pay sahipleri eĢit Ģartlarda eĢit iĢleme tâbi tutulur‟ ifadesiyle eĢitlik 

ilkesi kanunla güvence altına alınmıĢtır (ASMMMO, 2011). 

Adillik ilkesi aynı zamanda, Ģirketlere yönelik sosyal sorumluluklar getiren 

önemli bir ilkedir. Bu ilkeyle „EĢit ĠĢlem Ġlkesi‟ kabul edilmiĢ olunmaktadır. EĢit 

iĢlem sadece pay sahiplerine değil, daha geniĢ bir çevreye; kısacası çalıĢanlara, 

alacaklılara, müĢterilere, yani Ģirketle menfaat ilgileri bulunanlara, hatta kamuya 

yönelmiĢtir (Erkan, 2012: 121). EĢit iĢlem ilkesi, pay sahiplerinin eĢit Ģartlarda eĢit 

iĢleme tabi tutulacağını öngörmüĢtür. Bu mutlak ilke bazı somut olaylara özgü olarak 

kaldırılabilir. Bu düzenlemenin AB açısından evrensel ve kanuni bir üst kural olarak 

kabul edilmesi ve organların keyfi uygulamalarının önlenmesi için getirildiği 

söylenebilir (ĠSMMMO, 2012: 59). 

Adillik ilkesinin Yeni TTK ile uygulamaya geçirilecek diğer önemli 

maddesi de, pay sahiplerine Ģirketten borçlanma yasağı getiren 358. maddedir 

(Erkan, 2012: 122). Bu maddede, „ĠĢtirak taahhüdünden doğan borç hariç, pay 

sahipleri Ģirkete borçlanamaz‟ ifadesi yer almaktadır (ASMMMO, 2011). 

c) Hesap verebilirlik ilkesi: ĠĢletme yönetiminin, Ģeffaflığı, doğruluğu, 

kararların açıklanabilirliği ile ilgili bir ilkesidir. Ġç sorumluluk olarak da adlandırılan 

hesap verebilirlik, ortaklık organlarının konumunu doğrudan doğruya 

ilgilendirmektedir. Hesap verebilirlik, ortaklık organlarının ve bu organlarda karar 

alma sistemlerini çalıĢtıran yöneticilerin, ortaklığa ve pay sahiplerine karĢı 

sorumluluğunu konu edinmektedir (Erkan, 2012: 122). 

d) Sorumluluk ilkesi: Görevden kaynaklanan sorumluluklara tam bağlılık 

ve bunları hesap verebilirlik ilkesi çerçevesinde gerektiği Ģekilde yerine getirme 

olarak tanımlanmaktadır. Hem ortaklık hem de belirli yetkilere sahip yöneticiler, 

Ģirketin dıĢındaki ilgili taraflara karĢı da sorumludurlar. DıĢ sorumluluk olarak da 

ifade edilen sorumluluk ilkesi, iĢletmenin ve yöneticilerin, Ģirketle hukuki iliĢki 
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içinde bulunan veya bulunabilecek kiĢilerle birlikte topluma karĢı olan sorumluluğu 

da kapsamaktadır (Erkan, 2012: 123). 

Yeni TTK‟nın 375. maddesinde Yönetim Kurulu‟nun devredilemez yetkileri 

ayrıntılı olarak tanımlanmaktadır (ASMMMO, 2011). Bu maddeyle sorumluluk 

anlamında Ģirketlerin görev tanımlarının yönetim kuruluna ait olduğu açıkça 

belirtilmiĢtir. 

Yeni TTK, görüldüğü gibi kurumsal yönetim felsefesinin Ģeffaflık, hesap 

verebilirlik, nesnel adalet ve kurumsal ve toplumsal sorumluluk ilkelerini sadece 

borsa Ģirketlerine özgü olmaktan çıkartılarak tüm Anonim ve Limited Ģirketler 

hukukunun bir parçası haline getirmiĢtir (Erkan, 2012: 117). 
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III. BÖLÜM 

KURUMSALLAġMA VE AĠLE ġĠRKETLERĠ 

3.1. KURUMSALLAġMA KAVRAMI 

KurumsallaĢma, iĢletmenin yönetimini, misyonunu, vizyonunu, 

politikalarını ve stratejik planlarını yetkililerin ve diğer çalıĢanların günlük iĢlerinde 

kullanabilecekleri eylem kılavuzu haline getiren organizasyon kodlarını içeren bir 

süreçtir. Temel değer ve hedeflerin organizasyon yapısı ve örgüt kültürü ile 

bütünleĢtirilmesi, sürdürülebilir Ģirket faaliyetlerinin sağlanması, rekabet avantajını 

elde bulundurma ve bu amaçla organizasyonel düzenlemelerin yapılması 

kurumsallaĢmanın temel amaçlarıdır (Apaydın, 2009: 1; Aslan ve Çınar, 2010: 91; 

Anonymous, 2013). KurumsallaĢma ile birlikte Ģirket diğer yapılardan ayrılarak 

kendine özgü özellikleri, iĢ yapma usulleri, kuralları ve uygulamaları olan bir yapıya 

dönüĢmektedir (Karpuzoğlu, 2003: 72). 

KurumsallaĢma hemen herkesin farklı farklı anlamlar yüklediği bir 

kelimedir. Genel olarak örgütsel ve yönetimsel eksiklikleri olan bir Ģirketin kurum 

olma, standartlaĢma ve sistemleĢme süreci anlamında kullanılmaktadır (Ural, 2004: 

17). ĠĢletmenin temel iskeleti üzerine eklenen yeni normlar, değerler ve yapılar 

sonucu oluĢan yenilenme hareketi olarak ta adlandırılabilir (Yılmaz, 2007: 18). 

Ancak burada „kurum‟ olma sürecinde kastedilen organizasyonel ve idari 

eksikliklerin neler olduğu, kiĢiden kiĢiye çok büyük farklılıklar gösterebilmektedir. 

Kurum, uzun bir zaman dilimini kapsayan ve iĢletme kültürünün adım adım değiĢime 

tabi tutulduğu enstitü seviyesinde kendine has özellikler oluĢturmuĢ bir yapıyı temsil 

etmektedir. Kurumsallık bu özelliklerin Ģirkette mevcut olma durumunu, 

kurumsallaĢma da bunun için takip edilen süreci ifade eder (Ural, 2004: 18). Türk Dil 

Kurumu (TDK) tarafından „kurum‟ kavramı,  
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“belirli düşüncelerin, davranış kalıplarının, bireyler arasındaki ilişkilerin ve 

karşılıklı görevlerin oluşturduğu, köklü birtakım törelere dayalı toplumsal 

örgütleşme, müessese, bina, tesis, insanlar tarafından oluşturulan şey”  

olarak tanımlanmıĢtır. KurumsallaĢma ise,  

“örgütlü duruma gelmek, süreklilik kazanmak”  

Ģeklinde tanımlanmaktadır (TDK, 2011). Rol ve görevlerin belirlendiği, karĢılıklı 

etkileĢim yapısının oluĢturulduğu ve iĢletme faaliyetlerinin organizasyon yapısında 

kendi bütünlüğü içerisinde kiĢilerden bağımsız iĢleyebildiği bir sistem olarak ifade 

edilebilir (Aslan ve Çınar, 2010: 90; Deloitte ve TKYD, 2012: 6; Yolaç ve Doğan, 

2011: 84).  

KurumsallaĢma, kural, standart ve prosedürlere sahip olarak değiĢen çevre 

koĢullarına uyum sağlama ve bunu organizasyon yapısına entegre etme sürecidir 

(Büyükhelvacıgil, 2010: 109). Eklenmesi gereken bir diğer faktör ise bu kuralların 

yazılı bir Ģekilde elde bulundurulmasıdır (Nayır, 2010: 17). Fakat kuralların sadece 

yazılı olması ve el altında tutulması kurumsal olunduğu anlamına gelmemektedir. 

Aynı zamanda oluĢturulan bu kuralların herkes tarafından bilinmesi ve benimsenmesi 

gerekmektedir. StandartlaĢmayı sadece iĢ ve Ģirket faaliyetlerinin sistemleĢmesi 

olarak ta düĢünmemek gerekmektedir. Bir iĢletmenin iĢ görenlerinin birbirlerine 

hitap ve selamlaĢma biçimleri, ödüllendirme ve cezalandırma yöntemleri, karar alma 

biçimleri, müĢterilerle diyalog kurma biçimleri vb. eylemler ve davranıĢ tarzları da 

kurumsallaĢma olarak ifade edilebilir (Ulukan, 2005: 31). Çevresel uyum açısından 

düĢünüldüğünde, çevreye ve değiĢime uyum sağlayabilen ve bunları kendi 

bünyesinde standart uygulamalar haline getirebilen bir yapı olmak gerekmektedir 

(Alayoğlu, 2003: 62).  

KurumsallaĢma temelde Ģirket yapılarının ve uygulamalarının geliĢtirilmesi, 

bilgi paylaĢımının arttırılması ve çevre koĢullarının uygun bir Ģekilde yeniden 

düzenlenmesi ile baĢlamaktadır (Levinthal ve Myatt, 1994: 45). KurumsallaĢabilmek 

bazı önemli adımların atılmasını gerektirir. Bu adımlardan ilki her Ģirketin kendi 

yapısına göre yönetim ve denetim anlayıĢını geliĢtirmesidir. Herkes doğru politikalar 

http://www.tdk.gov.tr/
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oluĢturmak ve izlemek ister fakat önemli olan bunları evrensel standartlarda 

oluĢturabilmektir. Patronlar Ģirketin günlük faaliyetleri içerisinde yer almamalıdır. 

Günlük faaliyetler yerine, stratejik konulara odaklanmalıdır. Ancak Ģirket gidiĢatını 

doğru iç denetim ve iç kontrol yöntemleri ile takip etmelidir. Aile Ģirketleri 

kurumsallaĢma sürecinde aile olmanın getirdiği avantajlardan yararlanmalı, ancak 

aile bireyleri yetkinlikleri ölçüsünde profesyonel bir anlayıĢla çalıĢmalıdır. Bunun 

yanında hissedar olan ama Ģirkette çalıĢmayan aile bireylerinin de hakları 

korunmalıdır (Darman, 2012b). 

KurumsallaĢmanın Ģirketlere sağlayacağı pek çok fayda bulunmaktadır. 

Bunlardan bazıları; “işletmede kontrolün sağlanmasına yardımcı olur, yapılan iş 

bölümlendirmeleri daha sağlıklı olur, örgüt daha düzenli ve sistemli çalışmaya 

başlar, işletmenin büyüme ve hedeflere ulaşma potansiyeli artar, işletme ve işlerin 

sürekliliği sağlanır, yetki ve sorumluluk alanları belirlenir, işlerin uzmanlar 

tarafından yapılması hata oranını düşürür ve bu da verimliliği arttırıcı etki yapar” 

Ģeklinde sıralanabilir (Genç vd., 2008: 370; Güngör, 2008: 97). ġirket içerisine 

yapıya uygun oluĢturulan kurumsal kültür istikrarsız ve gevĢek iĢletme yapısından 

düzenli, sürekliliği olan ve toplumla bütünleĢmiĢ iĢletme yapılarına geçilmesine 

imkan sağlar. Bu kültürü oluĢturan faaliyetler; insiyatif kullanımı, risk alma 

kabiliyeti, hedef belirlenmesi ve departmanların bu hedefe ulaĢmada harcadıkları 

ortak çaba, çalıĢanların kendini tanımlama biçimleri, ödül – terfi ve maaĢ sistemleri, 

Ģirket içi iletiĢimin sağlanmasıdır (AlkıĢ ve Temizkan, 2010: 75 – 76). 

KurumsallaĢtırılan bir yöntem, fikir veya yaklaĢım, örgütsel iĢ süreçlerinde rutinleĢir 

ve sistemle bütünleĢir. Bu tür yöntem, fikir, yaklaĢım veya yenilikler örgüte yayılırsa 

ve üyeler bunları gerçekten faaliyetlerini geliĢtirmek için kullanırsa kurumsallaĢma 

gerçekleĢmiĢ olur. Ancak kurumsallaĢmadan söz edebilmek için üyelerin bunları 

kabul etmeleri, değer vermeleri ve rutin olarak kullanmaları gerekir (Aslan ve Çınar, 

2010: 91).  

ĠĢletmeler çevresel faktörlerin neden olduğu sorunları kolayca 

algılayabilmelidir. Uzun süreli yaĢamaları için faaliyet gösterdikleri çevreden 

kaynaklanan normatif, bilinçsel ve düzenleyici baskılara gerekli tepkilerin zamanında 

http://tr.scribd.com/doc/36031356/aile-sirketlerinde-kurumsallasma
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verilmesi gerekmektedir. Bu baskılara iĢletmeler formelleĢerek, profesyonelleĢerek, 

hesap verebilir olarak, güçlü kültür geliĢtirerek ve tutarlı olarak cevap vermeli ve 

bunlarla birlikte kurumsallaĢma düzeylerini arttırmalıdırlar. ĠĢletmeler 

kurumsallaĢarak denge kazanmakta, tahmin edilebilir olmakta, meĢru olmakta, 

uygunluk kazanmakta ve kaynaklarını artırmaktadırlar. KurumsallaĢma, iĢletme 

süreçleri ve yapısı üzerinde etkili olduğu gibi iĢletmenin stratejilerinde ve seçilen 

stratejilerin uygulanmasında da etkili olmaktadır (Apaydın, 2009: 19 – 20). Bu 

nedenle kurumsallaĢma kavramı örgütler için son derece önemlidir. 

Sağladığı faydaların yanında tabi ki kurumsallaĢmanın; çalıĢanların yalnızca 

kendi iĢine odaklanması, sahipler açısından kontrolün zorlaĢması, karar alma 

sürecinin uzaması ve tekrarların artması, koordinasyon bozukluğundan kaynaklı 

monoton iĢ ortamlarının oluĢması, iĢletme sahiplerinin iĢletme ölçeğinde kapsamlı 

düĢünmeyi bırakması, aĢırı fonksiyonel bir yapının oluĢması ve giriĢimcilik 

yeteneklerinde azalma olacağı düĢüncesi gibi çeĢitli sakıncaları da bulunmaktadır 

(AlkıĢ ve Temizkan, 2010: 76). Bir diğer önemli konu ise kurumsallaĢmanın yanlıĢ 

algılanmasıdır. YanlıĢ anlaĢılmaması gereken hassas noktalar (Darman, 2012b); 

 KurumsallaĢma, sadece kural koymak olarak düĢünülmemelidir, 

 Yalnız profesyonel yöneticilerin istihdam edilerek, aile üyelerinin 

Ģirketten dıĢlanması olarak algılanmamalıdır,  

 Tek tip bir kurumsallaĢma modeli yoktur, 

 YanlıĢ yönetilen kurumsallaĢma süreci Ģirket yapısında hantallığa yol 

açar. Sadece aile Ģirketlerinde değil bütün Ģirketlerde yaratıcı geliĢmeyi öldürür 

Ģeklinde sıralanabilmektedir. 

Aile Ģirketlerinin yoğun olarak yer aldığı ekonomimizde de kurumsallaĢma 

özellikle aile iĢletmeleri açısından önemsenmelidir. Pek çok aile Ģirketi 

kurumsallaĢma sorunları, rollerin, iĢ ve sorumlulukların belirli olmadığı yapıdan 

kaynaklanan çatıĢmalar, yolsuzluklar ve kurumsal olmama sebebiyle kredi bulamama 

gibi dezavantajları sebebiyle iflas etmektedir. KurumsallaĢma aile Ģirketleri için 

sürdürülebilirliğin parolası gibi algılanmalıdır. Bu parola aile Ģirketlerine 

profesyonelleĢmeyi, uzun vadede düĢünmeyi, amaç ve vizyon geliĢtirmeyi ve en 

http://tr.scribd.com/doc/36031356/aile-sirketlerinde-kurumsallasma
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önemlisi planlı hareket etmeyi sağlamaktadır. Aile Ģirketlerinde var olan 

kurumsallaĢma, diğer Ģirketlerden biraz daha farklı gerçekleĢmektedir. Bunun sebebi 

ise aile Ģirketlerinde aile gibi farklı bir kavramın daha yer almasıdır. Özellikle 

ülkemizde kurumsal yapıya sahip aile Ģirketlerinin oluĢturulabilmesi için kurucu aile 

büyüklerinin iĢletme yönetiminde yer almak yerine, Ģirket içerisinde yönlendirici 

pozisyona geçmeleri ve ellerindeki gücü belirli bir sisteme ve profesyonellere 

devretmeleri gerekmektedir (Uzun, 2012a: 3; Yolaç ve Doğan, 2011: 99). GiriĢimci 

aile üyeleri icradan çekilerek, Yönetim Kurulu içerisinde yönlendirme ve kontrol 

etme vasfını yüklenmelidir. Böylece iĢ tecrübelerini kuruma daha rahat aktarabilecek 

ve yüklendikleri aĢırı sorumluluklardan bir nebze de olsa kurtularak rahatça 

düĢünerek karar verebileceklerdir. 

Günümüzde pek çok iĢletme kurumsallaĢma konusunda bilinçlenmeye 

baĢlamıĢ ve konunun önemini kavrar hale gelmiĢtir. Karabük Demir – Çelik 

sektöründe yapılan bir araĢtırmada yöneticilerin iĢletmenin kurumsallaĢması 

konusunda fikir sahibi oldukları ve iĢletmelerini kurallı bir yapıya dönüĢtürme çabası 

içerisinde oldukları tespit edilmiĢtir. Fakat bu anlayıĢ çok ortaklı Ģirket yapılarında 

yer bulmaktadır. ġahıs ve aile Ģirketlerinde ise henüz yeterli bilincin oluĢmadığı 

saptanmıĢtır. Yetki devretme konusundaki isteksizliğin kurumsallaĢma bilincinin 

oluĢturulamamasında önemli bir etkisinin olduğu tespit edilmiĢtir (AlkıĢ ve 

Temizkan, 2010: 89). 

Etkin bir kurumsallaĢma ancak, bağımsız bir Yönetim Kurulu, proaktif bir 

Denetim Komitesi, yönetici ücretleri ile hissedar değerini bağdaĢtıran ücret komitesi, 

etkin bir Ģekilde iĢleyen iç kontrol yapısı, iĢletmeye uygun olarak oluĢturulan etik 

davranıĢ kuralları, yaptırım gücü yüksek politika ve prosedürler, risk yönetimi, etkili 

bir iç denetim ve dıĢ denetim sistemlerinin varlığı ile sağlanabilir (Sönmez ve 

Toksoy, 2011: 83). 
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3.1.1. Örgütsel Açıdan KurumsallaĢmanın Öğeleri 

Bir Ģirketin kurumsallaĢma düzeyinin belirlenmesinde dört farklı unsur 

kullanılmaktadır. Bunlar (Bilgin, 2007: 33 – 38; Erkan, 2012: 63; Özuysal, 2006: 33 

– 38; Selznick, 1996: 275; Sungurtekin, 2008: 58); 

 Sadelik, 

 Esneklik,  

 FarklılaĢma ve 

 Özerklik Ģeklinde sıralanabilmektedir. 

Yalınlık; Sadelik örgüt içindeki organizasyon yapısının basit olmasıdır. 

Sadelik gereksinim duyulmayan her Ģeyden kurtulmaktır. Sadelik kaynak 

kullanımında az zamanda, az enerjiyle, daha az bir alanda, daha az insan gücüyle mal 

ve hizmet üretmektir. Bir sistem olarak örgütün tamamının ya da herhangi bir alt 

sisteminin yapı ve iĢlev yönünden farklılaĢması ile bu sistemlerde çalıĢanların 

zihinsel ve duygusal yönelimlerinin değiĢmesi ve rasyonelliği ön plana çıkarmaları, 

örgütlerin karmaĢıklığını ya da basitliğini belirlemektedir (Özuysal, 2006: 29-30). 

Bir örgütün birden fazla alt birimden ve kültürden oluĢması süreçlerde 

karıĢıklık yaĢanmasına neden olabilir. Ancak bir örgütte gerekli noktalarda müdahale 

etmenin en kolay yolu ise sistemi basitleĢtirmektir. Çünkü sistemi basit bir hale 

getirmek söz konusu farklılıkları bütünleĢtirmeyi kolaylaĢtıracak ve böyle bir 

durumda örgütün çevresel değiĢimlere tepkisi hızlanacak, diğer bir deyiĢle esnekliği 

artacaktır. Sade örgüt yapısına sahip olunması; faaliyetlerin yerine getirilmesinde en 

kısa iĢ süreçlerinin kullanılması, örgüt politikalarının açık ve anlaĢılabilir olması ve 

oluĢturulan farklılıkların bütünleĢtirilmesi açısından önem taĢımaktadır. Çünkü böyle 

bir durumda örgüt etkinliği artmaktadır (Kurt, 2009: 86-87). 

Thompson‟a göre iĢletmenin çevresinde az sayıda rakip, müĢteri ve 

tedarikçi mevcut ise organizasyonda ihtiyaç duyulan ilke ve prosedür de az sayıdadır. 

Yani iĢletme sade bir organizasyona sahiptir. Buna karĢılık karmaĢık bir çevrede 

bunların miktarı fazladır (Bilgin, 2007: 34) Sonuç itibariyle iĢletmelerin 
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etkinliklerinin artırılabilmesi ve karmaĢıklıklarının azaltılabilmesi için mümkün 

olduğunca sade ve yalın bir organizasyona ihtiyaç duyulur. Bu nedenle iĢletmelerin 

çevresel farklılaĢma düzeyini dikkate alarak sade bir organizasyon yapısı kurmaları 

kurumsallaĢma göstergelerinden biri olarak ortaya çıkar (Özuysal, 2006: 30). 

Farklılaşma; ĠĢletmelerin yapısı iç ve dıĢ çevre koĢullarına göre değiĢir. 

Dinamik, değiĢken ve belirsiz bir ortamda organizasyonun farklılaĢmıĢ olması, 

kurumsallaĢma düzeyinin yüksekliğini artırırken durgun ve belirli bir ortamda 

organizasyon birimlerinin fazla farklılaĢmaması gerekir (Kıran, 2007: 43). 

Örgütler değiĢken ve belirsiz çevre koĢulları altında varlıklarını devam 

ettirmek zorundadırlar. Bu sebeple söz konusu belirsizlikle baĢ edebilmek için 

dinamik bir yapıya sahip olmaları gerekmektedir. Belirsizliğin yüksek olması dıĢ 

çevreden geri bildirim almayı da güçleĢtireceği için birimler arası farklılaĢma gerekli 

ve önemli bir konu haline gelmiĢtir (Kurt,2009: 87). Yüksek değiĢme hızı olan, bilgi 

alma konusunda belirsizlik bulunan ve geri besleme süresi uzun olan ortamlarda 

faaliyet gösteren örgütlerin farklılaĢma derecesi yüksek olmaktadır. Organizasyon 

birimleri arasındaki farklılaĢma yüksek olduğu ölçüde bütünleĢme ihtiyacı da yüksek 

olmaktadır. Bu ihtiyacı ise sadece kurumsallaĢmıĢ organizasyonlar karĢılamaktadır 

(Bilgin, 2007: 35). Diğer bir ifadeyle, farklılaĢmanın ve bütünleĢmenin yüksek 

olduğu örgütlerde kurumsallaĢma düzeyi de yüksektir. Dinamik, sürekli değiĢen ve 

belirsizlik ortamında yer alan bir örgütün farklılaĢma düzeyinin yüksek olması 

kurumsallaĢma düzeyinin de yüksek olduğu anlamına gelmektedir (Kurt, 2009: 88). 

Esneklik; KarĢılıklı iliĢkilerin yoğun olduğu durumlarda çevresel 

unsurlardaki değiĢimlerin nerede ve nasıl olacağını tahmin etmek zor olacaktır. 

Dolayısıyla organizasyonların çeĢitli kararlar alarak bu değiĢime uyum sağlamaları 

güçtür. Söz edilen uyumu sağlayabilen iĢletmeler ise kurumsallaĢma düzeyi yüksek, 

esnek organizasyon yapısına sahip olan iĢletmelerdir. Günümüzdeki iĢletmelerde 

çevresel iliĢkilerin yoğun olması ve çevresel değiĢme hızının sürekli artması 

belirsizlik ve dolayısıyla tehlikelerin artmasına da neden olmaktadır. Bu belirsizlik 

ve tehlikeler iĢletmelerin varlıklarını tehdit etmekte ve onları risk altına sokmaktadır. 

ĠĢletmelerin varlığını tehdit eden dıĢ çevre riskleri ya iĢletmelerin iradesi dıĢında 
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meydana gelen tehlikeleri ya da bir fırsat yakalamak ümit ve çabasıyla iĢletmelerin 

göze aldığı tehditleri kapsamaktadır. Bu riskler iĢletmelerin güvenliğine önem 

vererek faaliyetlerinde daha esnek davranmalarını gerektiren ve bu yolla 

büyümelerine ve kar sağlamalarına hizmet eden bir araç rolünü üstlenmektedir 

(Bilgin, 2007: 36). 

Çevrede meydana gelebilecek değiĢimleri önceden sezebilen ve buna göre 

değiĢen Ģartlara uyum sağlayan örgütler esnek örgütler olarak ifade edilmektedir. Bu 

açıdan bakıldığında karĢısına çıkan tehdit ve fırsatlara duyarlı, söz konusu durumlara 

göre uyum sağlayabilen örgütlerin uyum problemi de çözümlenmiĢ olacaktır (Kurt, 

2009: 88). Bir Ģirket çevreye uyum açısından esnek davranıĢlar içerisinde ise 

kurumsallaĢma düzeyinin yüksek, buna karĢın, çevreye uyumda zorlanıyor ve katı 

davranıĢlar ortaya koyuyorsa kurumsallaĢma düzeyinin düĢük olduğu söylenebilir 

(Kıran, 2007: 44). 

Özerklik; Selznick‟e göre kurumsallaĢmıĢ organizasyonlar kendilerine özgü 

özelliklere ve ayırt edici yeterliliklere ya da faaliyetler zincirine sahiptirler. Yani bu 

organizasyonlar diğer organizasyonlara göre ayırt edilebilen ayrı kimliklere 

sahiptirler. BaĢka bir deyiĢ ile kurumsallaĢmıĢ örgütler yönetim özgürlüklerini 

ellerinde bulundururlar. ġöyle ki iĢletmelerin geleceğine hakim olan sahipler ya da 

yöneticiler iĢletme misyonu ve amaçları çerçevesinde yönetsel ve yürütsel kararlarda 

serbestçe hareket ederek örgütün diğer örgütlerden farklı bir kimlik kazanmasına 

çalıĢırlar. Bu noktada kurumsal kimlik kavramının açıklanmasında fayda vardır 

(Bilgin, 2007: 37). Bir örgütün kendine özgü kuralları ile kurumsal bir kimlik 

kazanması söz konusu örgütün özerkliğini ifade etmektedir. Örgütün yönetim biçimi, 

iĢ yapma usulleri, çevresi tarafından nasıl algılandığı örgütün özerkliği ile ilgili bilgi 

vermektedir (Kurt, 2009: 88). 

Kurumsal kimlik bir firmanın, bir ürün veya hizmetin ismi, logosu, firma 

binasının genel görünümü, iç dekorasyonu, satıĢ elemanlarının davranıĢ biçimleri, 

firmanın yönetim Ģekli, kurumda çalıĢan yönetici profili ve kalitesi, üretim ve hizmet 

anlayıĢı vb. unsurları içeren bir kavramdır. Kurumun toplumsal, politik, ekonomik 

tutum gibi görsel olmayan ifadelerini de firmanın kim olduğunu ve çevre tarafından 
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nasıl algılandığını gösterir. Kurumun her yerde tek bir görsel kimliği kullandığı tek 

çeĢit kimlikte firma ve ürünler kolaylıkla anımsanır. Örnek olarak Shell, THY, Mc 

Donald's vb. verilebilir. DesteklenmiĢ kimlikte hem ana firmanın hem de yan 

kuruluĢların ve markalarının kendilerine ait kimlikleri vardır. Bunlara örnek ise 

General Motors-Opel, Altınyıldız-Beymen, Benetton-Sisley, Koç-Arçelik, Koç-Beko 

bu tür kimliğe sahiptirler. Son olarak markalaĢmıĢ kimlikten bahsedilebilir. Yan 

kuruluĢların her birinin ayrı bir kimliği olduğu markalaĢmıĢ kimlikte yan kuruluĢ ile 

ana firma arasında bağlantı yokmuĢ gibi görünür. Bu duruma verilecek örnek ise 

Unilever-Philip Morris olabilir (Özuysal, 2006: 31). Kısaca, kurumsallaĢma düzeyi 

yüksek olan örgütlerin özerklik düzeyi de yüksek olacaktır (Kurt, 2009: 88). 

3.1.2. Örgütsel KurumsallaĢma Süreci 

KurumsallaĢma dinamik bir süreçtir. Bu sebeple iĢletmeler varlıklarını 

devam ettirebilmek için örgüt yapılarını, hedeflerini ve kullandıkları teknolojiyi 

değiĢime uyum sağlayacak Ģekilde yenilemek zorundadırlar. Yapılan bu yeniliklerin 

çalıĢanlar tarafından benimsenip, örgütsel değerler sistemi haline getirilmesinde 

aĢağıda belirtilen süreçler önem taĢımaktadır (Kurt, 2009: 88). 

Kanunen Tanınma; ĠĢletmeler toplumun devam etmesi ve geliĢmesi için 

önem taĢıyan din, töre, inanç, değerler, gelenek ve görenekler gibi toplumsal iliĢkileri 

düzenleyen yasa, tüzük, yönetmelik ve yönergelere de uymak zorundadır (Kurt, 

2009: 89). Hukuki yapının getirdiği prosedürlerin baskınlığı, iĢletmelere örgütsel 

açıdan zorluklar getirebilmektedir (YaĢa, 2006: 43). Zira TTK, Borçlar Hukuku, ĠĢ 

Hukuku, Ġcra ve Ġflas Hukuku vb. kanunlar örgütlerin iĢ yapma biçimlerini 

sınırlandırmaktadır (Kurt, 2009: 89). Bu nedenle Ģirketler kurumsallaĢmak için yasal 

değiĢiklikler ve sosyal yaĢam gereklerini göz önünde bulundurmak zorundadır. Bu 

nedenle kurumsallaĢma, iĢletmenin yasal koĢulları göz önünde bulundurarak bu 

koĢullara uyması ve bu koĢulları benimsemesi olarak ortaya çıkar (Kıran, 2007: 49). 

Varlığın Sürekliliği; ġirketlerin varlıklarını devam ettirmeleri, örgütsel ve 

bireysel amaçların uyum içerisinde gerçekleĢmesini sağlayarak ekonomik ve 
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toplumsal konumlarını güçlendirir. Örgütler faaliyet içinde olacakları sektörün 

yapısına, kullandıkları teknolojiye, üretim ve dağıtım kanallarının geniĢliğine göre 

örgüt içindeki yapıyı belirlemektedir. Diğer bir ifadeyle, örgüt içindeki görevlerin 

dağılımı örgütün kuruluĢ amaçlarına göre Ģekillenmektedir. Ancak değiĢmekte olan 

çevre koĢulları karĢısında örgütlerin var olabilme Ģartı, iç ve dıĢ çevrenin istek ve 

beklentilere cevap verebilme yeteneğine bağlıdır (Kurt, 2009: 89). 

ġirketler statik bir yapıdan ziyade hedef ve amaçlarına ulaĢabilmek için 

değiĢen koĢullara adapte olabildikleri sürece varlıklarını sürdürebilirler. 

KurumsallaĢma sürecinde önemli bileĢenlerden biri de iĢletmenin kendi içinde 

uyumu sağlanarak, değiĢen koĢullarla kendini sürekli yenilemesidir (Güller, 2010: 

41). Kurumsal Ģirketlerde çalıĢanlar da Ģirketin varlığının sürekliliği üzerinde 

odaklanmalı ve Ģirket varlığını tehdit eden unsurları en aza indirgemeye çalıĢmalıdır. 

ġirketler ancak statik yapıdan çevre koĢullarına uyum gösterebilen dinamik bir 

yapıya geçerek varlıklarını sürekli kılabilirler (Kıran, 2007: 49-50). 

Bireysel-Örgütsel Amaç Uyumu; Örgütler devamlılığını sağlayabilmek için 

kendi ihtiyaç ve amaçlarıyla çalıĢanlarının ihtiyaç ve amaçları arasındaki uyumu göz 

önünde bulundurmalıdırlar. KiĢiler baĢkalarıyla iliĢki kurarlarken çoğunlukla kendi 

ihtiyaçlarını ve çıkarlarını ön planda tutarlar. Bu nedenle örgütlere kendi istek ve 

ihtiyaçlarını karĢılamak için katılırlar ve kendilerine özgü amaçlara ulaĢmada 

örgütlerden faydalanırlar. Örgütlerin de oluĢma nedenleri, amaçları ve hedefleri 

doğrultusunda çalıĢanlarından yararlanarak ve değiĢen koĢullar doğrultusunda 

hedeflerini ve amaçlarını yenileyerek devamlılıklarını sağlamaya ve geliĢmeye 

çalıĢırlar. Birbirlerinden karĢılıklı fayda sağlayan bu iki tarafın da kendilerine özgü 

amaçları ve ihtiyaçları vardır. Bu noktada önemli olan karĢılıklı amaçların ve 

ihtiyaçların uyumlaĢtırılması ve her iki tarafın da ortak fayda sağlayarak, Ģirketin 

geleceğe sağlıklı bir Ģekilde taĢınmasıdır (Güller, 2010: 42). Uyum sağlanamadığı 

takdirde bir tarafın istek ve beklentileri gerçekleĢirken diğer tarafın istek ve 

beklentileri gerçekleĢmeyecektir. Belirli bir zaman sonra bu durum Ģirket içinde 

ayrılıklara ve bölünmelere neden olacaktır (Kurt, 2009: 89-90). Ayrılıklar ve 
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bölünmelerin olduğu örgütte ise etkinlik ve verimlilikten söz edilemez (Kıran, 2007: 

50). 

Kurumsal Kimlik Kazanma; Bir örgütte sadece biçimsel yapının 

oluĢturulması bir kurum var olması için yeterli olmamaktadır. Bireyler arasındaki 

uyum ve özdeĢleĢme hissi bir örgütün kurum olması için gerekli nitelikler arasındadır 

(Kurt, 2009: 90). Kurum kimliğine sahip olunmasının hem çalıĢanlar hem de kuruluĢ 

için kurumsal hedefin belirli olması, açık iletiĢim yapılarının sağlanması, motivasyon 

ve teĢviklerin ortaya çıkması, biz duygusunun geliĢtirilmesi Ģirket için önemlidir. 

Çünkü Ģirket bu Ģekilde baĢarıya ulaĢır (YaĢa, 2006: 45). 

Kurumsal kimlik kazanmada önemli etkenlerden biri organizasyonun 

yaĢıdır. Genç organizasyonlar yeni düzenlemeleri kuruma daha kolay 

sağlayabildikleri için kurumsal bir kimlik kazanmaları da yaĢlı organizasyonlara göre 

daha kolay olacaktır. YaĢlı organizasyonlarda ise oturmuĢ alıĢkanlıkları değiĢtirmek 

zor olacağından yeni düzenlemelere sadece ihtiyaç duyulduğunda gidilecek bu 

nedenle de yeni bir kurumsal kimlik kurmakta oldukça zorlanacaklardır. Kısaca, 

kurumsallaĢma sürecinin son aĢaması, örgütün kendini diğer örgütlerden ayıran farklı 

bir yapıya yani kurumsal bir kimliğe sahip olmasıdır (Kıran, 2007: 51). 

Aile Ģirketlerinin kurumsallaĢması ise değiĢim ve rekabetin çok yoğun 

yaĢandığı günümüzde varlıklarını korumaları, faaliyet gösterdikleri sektörde ve 

ülkede söz sahibi olabilmeleri için çok önemlidir. ġirket yönetiminin baĢına sadece 

kan bağı olduğu için aile üyelerinin gelmesi yerine Ģirketin profesyonel kiĢiler 

tarafından yönetilmesi Ģirketin varlığını devam ettirebilmesi için son derece 

önemlidir. ġirket çok büyümeden ve kontrolü güç bir hale gelmeden gerekli önlemler 

alınmalıdır. Rekabet sadece üretilen ürün veya hizmet değil, yetiĢmiĢ insan gücüyle 

Ģirket iĢleyiĢinin bir sistem dahilinde yürütülebilmesidir. Daha çok rekabet, daha 

etkili ve baĢarılı bir Ģirket olma yolunda ilerlemedir (Güller, 2010: 43-44). 
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3.2. AĠLE ġĠRKETLERĠNDE KURUMSALLAġMA 

Ülkemizde iĢletmelerimizin tümüne yakını (%95) aile Ģirketi kapsamında 

değerlendirilmektedir. Bu Ģirketleri kendi aralarında kurumsal ve kurumsal olmayan 

aile iĢletmeleri olmak üzere iki gruba ayırmak mümkündür. (Uzun, 2012a: 1). 

ġirketlerdeki kurumsallaĢma süreci ise iĢletmenin kurumsallaĢması ve aile 

iliĢkilerinin kurumsallaĢması olmak üzere iki kısımda incelenmelidir. ĠĢletmenin 

kurumsallaĢması, kurumsal iĢleyiĢ ve sürdürülebilirliğin sağlanması ile ilgili konuları 

kapsamaktadır. Amaçlara uygun bir organizasyon yapısının oluĢturulması, iĢ ve 

görev tanımlarının yazılması, iç yönetmeliklerin hazırlanması, yetki ve 

sorumlulukların dağıtılarak profesyonel bir yönetim sisteminin oluĢturulması vb. 

süreçler iĢletmenin kurumsallaĢmasını sağlayan temel faaliyetlerdir. Ailenin 

kurumsallaĢması ise, aileyi oluĢturan bireylerin bugün, yarın ve gelecekte nerede ve 

hangi pozisyonda olmaları gerektiğini gösteren bir yapının yazılı olarak belirlenmesi 

ile ilgilidir (Özkaya ve ġengül, 2006: 111-123). Aile iĢletmeleri hakkında yapılan bir 

araĢtırma, bu iĢletmelerin kurumsallaĢma kriterlerini (Aydemir vd., 2004: 612); 

 Sermayenin aile harcamalarına karĢı korunması,  

 Aile sorunlarının iĢ sorunlarından tamamıyla ayrı tutulması,  

 Ülke içi ve dıĢı sosyo-ekonomik ve kültürel değiĢimlerin sürekli 

incelenmesi ve buna göre iĢletmeye yön belirlenmesi,  

 Aile içi ve aile dıĢı çalıĢanların görev dağılımında uzmanlığın esas 

alınması, 

 Personel alımında iĢin gereklerine uygun seçim ve yerleĢtirme 

sisteminin olması Ģeklinde ortaya koymaktadır. 

Turizm sektöründeki aile Ģirketleri üzerinde EskiĢehir ve Alanya‟da yapılan 

bir araĢtırmaya katılan 26 aile Ģirketi sahip veya yöneticilerinin en fazla 

önemsedikleri kurumsallaĢma kriterleri, “iĢletme departmanları arasında iyi bir 

iĢbirliği ve iletiĢim” ve “aile ve iĢ iliĢkilerinin birbirinden ayrılması” olarak 

belirlenmiĢtir. Üst yönetimin yaptığı iyi bir iĢ bölümü, her departmanın yetki ve 

sorumluluklarının netleĢtirilmesi kurumsallaĢmaya giden yolda önemli adımlardan 
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biri olarak görülmektedir. Ayrıca stratejik planların hazırlanması da bu yolda önem 

arz eden konulardandır. KurumsallaĢma, çevre ve piyasa koĢullarından da 

etkilenmektedir. AraĢtırma sonuçları, çalıĢmaya katılan turizm sektöründeki aile 

Ģirketlerinin kurumsallaĢmanın önemine inandıklarını göstermektedir (Kiracı ve 

Alkara, 2009: 192 – 193 – 194). 

Yine Mersin‟de faaliyet gösteren 77 KOBĠ aile iĢletmesi üzerinde yapılan 

bir araĢtırmada üç grup kurumsallaĢma göstergesi belirlenmiĢtir. Birinci grupta;  

 Vizyon ve misyonun belirli olması,  

 ĠĢ, süreç ve faaliyetler ile görev, sorumluluk ve yetkilerin yazılı olarak 

tanımlanması,  

 Performans kriterlerinin yazılı hale getirilerek çalıĢanların 

değerlemeye tabi tutulması,  

 Kararların uygulanıĢına yönelik yazılı politika ve prosedürlerin olup 

olmadığı,  

 Aile üyesi olan veya olmayan tüm çalıĢanlara yönelik denetimi 

sağlayan bir iç denetim mekanizmasının var olup olmadığı,  

 Aile iĢletmesi anayasası, yönetim devir planlaması, miras planı, aile 

meclisi ve bu meclisin yönetim kuruluna girecek aile üyelerini belirlemeye yönelik 

bir kural dizisinin olup olmadığı, 

 Aile dıĢı profesyonellerin yönetim kurulundaki yer ve önemi, 

 ĠĢletme organizasyon yapısının Ģematize edilip edilmediği, 

 ĠĢ ve faaliyetlerin belgelenmesi ile ilgili kuralların varlığı ile ilgili 

konular üzerinde durulmuĢtur (Çakıcı ve Özer, 2007: 95).  

ÇalıĢma kapsamındaki ikinci grup kurumsallaĢma göstergeleri ise iĢletme 

içi birimler arasındaki iĢ birliği ve iletiĢim, iĢletmeye uygun personel alımı için 

oluĢturulmuĢ sistemler, iĢçi performansını değerlendirme çalıĢmaları, güvenilir 

çalıĢma çevresi ve iĢ ortamı, standart iĢ ve süreçlerin oluĢturulması, uygun eğitim 

faaliyetleri ve örgüt kültürü ile iĢlerin kurallara göre yürütülmesidir. Üçüncü grupta 

ise iĢletmenin yazılı planları, aile üyesi ya da aile dıĢı profesyonellerin istihdamı, 

yetki ve sorumluluk paylaĢımları, eğitim ve danıĢmanlık hizmetleri alma yönündeki 
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tutumları, ücretlendirme yöntem ve politikaları ve standart belgelerine sahipliği vb. 

konular yer almaktadır (Çakıcı ve Özler, 2007: 97-99).  

ġekil 4: Aile ĠĢletmesinde Süreklilik 

 

Kaynak: ARGE, 2012. 

Ülkemizde aile Ģirketlerinde kurumsallaĢma ihtiyacı hızla artmaktadır. 

Ġhtiyacın artmasının pek çok nedeni bulunmaktadır. Aile Ģirketlerinin en önemli 

sorunu sürekliliğin sağlanamamasıdır. ġirketlerin sürdürülebilir bir yapıya sahip 

olmalarının yolu kurumsallaĢmaktır. Kurulan Ģirketlerin yaklaĢık olarak %80‟i 

kurucu nesil ile birlikte faaliyetlerini sonlandırmakta, her 100 Ģirketten kalan 20 

Ģirketin ise ancak 3 veya 4 tanesi 3. nesle ulaĢabilmektedir (Nayır, 2010: 19). Bunun 

en önemli nedeni ise Ģirketin kiĢilere olan bağımlılığıdır. ĠĢte bu noktada bağımlılığı 

azaltmak için iyi bir kurumsallaĢma planı yapılmalı ve etkili bir yönetim ve planlama 

ile desteklenmelidir. Bir diğer neden ise aile üyelerinin Ģirkete değil, Ģirketin aile 

üyelerine hizmet etmesidir. Bu, Ģirket için tehlike unsuru yaratan bir önemli bir 

faktördür. Aile Ģirketlerinde, gerek sürekliliğin sağlanabilmesi, gerekse geleceğe dair 

sağlam adımlar atılabilmesi için değiĢim sürecine ayak uydurulması gerekmektedir. 

Bu değiĢim sürecinin baĢarısı için aile iĢletmelerinin; aile, ortaklık ve iĢin yönetimi 

ile ilgili konuları birbirinden ayırmaları ve bunlardan her birinin çözümü için ayrı 

çalıĢan mekanizmalar oluĢturmaları gerekir (Darman, 2012a). KurumsallaĢma 

kapsamında aile iliĢki ve beklentilerinin netleĢtirilmesi, aile anayasasının 

hazırlanması, aile konseyinin oluĢturulması, yönetim mekanizmalarında rollerin 

belirlenmesi, Yönetim Kurulu‟nun etkinliğinin arttırılması ve veraset planına yönelik 

altyapı oluĢturulması gerekmektedir (ARGE, 2012). Ayrıca kurumsallaĢmanın 
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tamamlanabilmesi için kurumsal bir rekabet anlayıĢının benimsenmesi ve 

prensiplerinin oluĢturulması gerekir (Özkaya ve ġengül, 2006: 111).  

KurumsallaĢma konusunda Manisa‟da faaliyette bulunan 50 aile iĢletmesi 

üzerinde yapılan bir araĢtırmada Ģirketlerin kurumsallaĢma konusunda belirli 

giriĢimlerde bulundukları tespit edilmiĢtir. Ancak Ģirket sahip ve yöneticileri “aile 

Ģirketi anayasası” ile “aile meclisi prosedürü” nün oluĢturulması konusunda yetersiz 

kaldıklarını belirtmiĢtir. ġirketlerin büyük bir çoğunluğu, “kurumsallaĢma” 

olgusunun, Ģirketleri için önemli olduklarının farkındadırlar. Ayrıca araĢtırmanın 

dikkat çeken bir diğer boyutu ise ikinci kuĢak aile üyelerinin eğitim düzeyleri 

yükseldikçe, iĢletme ile ilgili plan yapma ile finansmanla ilgili yeni yöntemleri 

uygulama konusunda aktif giriĢimde bulunduklarını söylemek mümkün olabilir. 

Birinci kuĢak aile üyesi yöneticilerin, ikinci kuĢak aile üyesi yöneticilere göre 

“danıĢman hizmeti almaya” daha istekli oldukları tespit edilmiĢtir (Özkaya ve 

ġengül, 2006: 123 – 124). Bu da Ģirketlerin konuyla ilgili çaba harcadıklarının 

göstergesidir. Eğitim düzeyinin artıĢı ile kurumsal yapıların oluĢumu arasında pozitif 

bir iliĢki söz konusu olmaktadır. AraĢtırma bulgularından da görüldüğü üzere bu 

konuda Ģirketlerin eğitilmeleri ve yönlendirilmeleri gerekmektedir. 

3.2.1. Aile ĠĢletmesinin KurumsallaĢması 

Kurumsal yaklaĢım, bir olguyu sosyal – ekonomik, örgütsel ve bireysel 

düzeylerde inceleyerek yapısal, dinamik ve sembolik etkileĢimleri ortaya koymak, 

öneriler getirmek ve tartıĢmak anlamına gelmektedir (Özler vd., 2007: 439). Bu 

nedenle Ģirketler kurumsal bir yapı inĢa etmek ve devamlılığını sağlamak için 

çevresel etmenleri dikkate alan bir değiĢim süreci baĢlatmak zorundadır. Süreç 

içerisinde; organizasyon yapısında, örgütsel iletiĢim kanallarında ve Ģirket 

dinamiklerinde yenilikçi bir anlayıĢla çeĢitli tadilatlar yapılmalıdır. KurumsallaĢma 

Ģirket yapısını sıfırdan tekrar inĢa etmek olarak algılanmamalıdır. Bunun yerine 

mevcut yapıyı yenileme ve yeni düzene uygun hale getirme çalıĢmaları olarak 

görülmelidir.  
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Mülkiyet sahipliği ailede olan iĢletmelerde kurumsallaĢmanın sağlanması 

için belirli uygulamaların Ģirkete entegre edilmesi gerekmektedir. Entegrasyonun 

kısa bir zaman dilimi içerisinde oluĢmayacağı bilinmelidir. KurumsallaĢma, Ģirketin 

adım adım uygulayacağı süreçlerden sonra ulaĢabileceği bir hedeftir. Bu hedefe 

giden yolda Ģirketlerin; amaçlara uygun bir örgüt yapısı ve örgüt kültürünün 

oluĢturması, iĢ ve görev tanımlarını belirleyerek yazılı hale getirmesi, iç 

yönetmelikleri oluĢturması, yetki ve sorumlulukları belirleyerek dağılımın adil bir 

Ģekilde gerçekleĢtirilmesini sağlaması, profesyonel yönetim anlayıĢını benimsemesi, 

iç ve dıĢ denetim sistemlerini oluĢturması ve buna yönelik performans değerleme 

sistemi geliĢtirmesi, Ģirket içi iletiĢimi kolaylaĢtıracak bir iletiĢim ağı geliĢtirmesi, 

çalıĢanlara yönelik gerçekleĢtirilecek eğitimleri planlaması ve alınacak danıĢmanlık 

hizmetlerini belirlemesi gerekmektedir. Aynı zamanda Ģirketin yapacağı tüm bu 

iĢlemleri, oluĢturacağı bir iĢletme anayasası ile yazılı hale getirmesi gerekmektedir 

(AlkıĢ ve Temizkan, 2010: 74 – 75; Kırım, 2007: 11; Yazıcıoğlu ve Koç; 2009: 500). 

Aile Ģirketlerinde kurumsallaĢma bir örnek ile açıklanacak olursa, Ġmran 

Aslan ve Orhan Çınar‟ın (2010) yaptığı çalıĢmayı aktarmak uygun olacaktır. ÇalıĢma 

KĠPAġ Ģirketler grubunda bir proje olarak yürütülmüĢ ve KĠPAġ A.ġ.‟nin 2005 

yılından 2010 yılına kadarki kurumsallaĢma faaliyetlerini içermektedir. AraĢtırma 

kapsamında ilk etapta yönetici ve çalıĢanlarla yüz yüze görüĢme ve anket tekniğiyle 

veri toplanmıĢtır. Bu veriler ıĢığında kurumsallaĢma faaliyetlerini baĢlatmak 

amacıyla sorunlar tespit edilmiĢ, Türkiye ve dünyadaki tekstil pazarı incelenmiĢ, 

kayıtlar da incelenerek gruba yönelik bir SWOT analizi yapılmıĢtır. Tüm bu ön 

hazırlıklardan sonra KĠPAġ grubuna ait olan tüm firmaların, oluĢturulacak yeni yapı 

içerisinde kime bağlı olacağı konusunun tespit edilmesi amacıyla finansal analizler 

yapılmıĢtır. Yeni yapı oluĢturulurken, eski yapı incelenmiĢ ve örgütlenme kaynaklı 

sorunları ortadan kaldıracak çözümler aranmıĢ, Türk tekstil sektörünün ve KĠPAġ 

grubunun SWOT analizi sonuçları dikkate alınmıĢ, iç ve dıĢ analizler yapılarak elde 

edilen bulgulardan faydalanılmıĢtır. OluĢturulan yeni yapının asıl amacı 

kurumsallaĢmayı kolaylaĢtırmak ve KĠPAġ firmasını geleceğe taĢımaktır. Proje 

sonunda grup kurumsallaĢmaya karar vererek tüm kurumlarını holding olarak 

birleĢtirmiĢtir. Grupta proje sonrası organizasyon Ģemasında önemli değiĢimler 
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oluĢmuĢtur. Yönetim kademesinin en üst kısmında bir Ģirket hissedarlar kurulu 

oluĢturulmuĢtur, bu kurulun hemen altında Yönetim Kurulu baĢkanı ve ardından 

yöneticiler kurulu gelmektedir. Ayrıca iĢletmedeki her fonksiyon ve kiĢi için 

organizasyon el kitabında görev, sorumluluklar, birimlerin temel amaçları, bağlı 

oldukları birim ve kendisine bağlı birimler ayrıntılı bir Ģekilde açıklanmıĢtır. Bu 

çalıĢmanın aktarılmasının sebebi bir kurumsallaĢma sürecinin yapılandırılma ve 

uygulamaya geçirilme aĢamasında pratikte yapılan iĢlemleri ve çalıĢmaları kısaca 

aktarabilmektir. AĢağıda kurumsallaĢmaya doğru giden süreçte yapılması gerekenler 

baĢlıklar halinde aktarılacaktır. Fakat hatırlatılması gereken nokta bu kavramların 

aile iliĢkilerinin kurumsallaĢması ile birlikte yürütüleceğidir. Aile Ģirketlerindeki 

kurumsallaĢmanın bahsedilen iki kısmı bağlantılı bir Ģekilde aktarılacaktır. 

3.2.1.1.ĠĢ Analizleri Yardımı Ġle ĠĢ ve Görev Tanımlarının 

Yapılması 

Kurumsal değiĢim için organizasyonel anlamda yeniden yapılanma terimi 

kullanılabilir. Yeniden yapılanma süreci, organizasyonun farklı seviyeleri arasında 

yeni uygulamaların gerçekleĢtirilmesine ve iliĢkilerin oluĢmasına olanak sağlayabilir 

(Kıran, 2007: 48). ĠĢ ve görev tanımlarının oluĢturulabilmesi için öncelikle iĢ 

analizlerinin yapılması gerekmektedir. Teknolojide, iĢ yaĢantısında ve ticari 

hayattaki sürekli değiĢimlere, Ģirketlerin ayak uydurmaları ve bu değiĢimi iĢ 

süreçlerine adapte etmeleri gerekmektedir. KurumsallaĢma ise bunların süreklilik 

kazanmasına ve Ģirket içerisinde sürekli yenilenmesine olanak tanımaktadır. ĠĢ 

analizi;  

“işlerin doğru, etkin ve sağlıklı bir biçimde değerlendirilmesi amacıyla, 

işletme içerisindeki her işin niteliklerini, niceliklerini, gereklerini, sorumluluklarını 

ve çalışma koşullarını bilimsel yöntemlerle inceleyen, bilgi toplayan bir yöntemdir” 

(Sümer, 2012).  

ĠĢ analizlerinin yapılması ve iĢ tanıtımlarının oluĢturulması personel 

yönetiminin ana görevleri arasında yer almaktadır. Kurumsal bir yapının 
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oluĢturulabilmesi için yapılan iĢin ve Ģirket yapısının her özelliğinin yöneticiler ve 

Yönetim Kurulu tarafından bilinmesi gerekir. ĠĢ analizleri sayesinde Ģirket içerisinde 

iĢ ile ilgili yapılan faaliyetler yeniden belirlenir, bu iĢe uygun eleman seçim ve 

istihdam politikaları oluĢturulur, verilecek ücret ve eğitimler planlanır ve performans 

değerleme sistemleri oluĢturulur (Çelikten, 2005: 127-128). Böylece her birimde 

yürütülen faaliyetler, gereklilikleri ve aralarındaki iliĢkiler ortaya koyularak 

çalıĢanları yönlendirmek için iĢ ve görev tanımları oluĢturulur. ĠĢ tanımlarının 

iĢletmeler için sağladığı yararlar (UIC Human Resources, 2009: 4); 

 ĠĢ tanımları, yönetimin organizasyonu geliĢtirmelerine yardımcı olur, 

 ÇalıĢanların iĢletme içerisindeki yerini, mevkiini ve konumunu 

gösterir, 

 ĠĢletmenin iĢ ile ilgili beklentilerini açık bir Ģekilde ifade eder, 

 Tüm yasal zorunlulukların ortaya koyulmasına yardımcı olur, 

 Adaylara yapacakları iĢ ile ilgili ayrıntılı bilgi sağlar ve 

 Ödenecek ücret için temel oluĢturur. 

Küçük iĢletmelerde iĢ tanımlarının yapılması büyüklere göre daha kolay 

olarak görülmektedir. Bu Ģirketlerde iĢler amaçlara göre bölüm, birim ya da 

departmanlara ayrılmıĢtır. Böylece çalıĢanların yaptıkları iĢler ve iĢler arasındaki 

iliĢki daha kolay tespit edilebilmekte ve iĢ tanımları oluĢturulabilmektedir. Fakat 

Ģirketler büyüdükçe yapılan iĢlemler karmaĢıklaĢmaktadır. Bu nedenle iĢ tanımlarının 

daha kolay oluĢturulması için iĢ analizleri gerçekleĢtirilmektedir. ĠĢ analizi sırasında 

toplanan bilgilerin özetlenerek düzenlendiği belgelere “iĢ tanımı” denir (YaĢa, 2006: 

34). Bu belgeler içerisinde bir iĢin baĢlangıcından bitiĢine kadar olan sürede yapılan 

tüm iĢler, iĢlerin özellikleri, diğer faaliyetlerle iliĢkileri, iĢin yapılıĢ Ģekilleri, neden 

yapıldığı ile ilgili tüm bilgiler yer almak zorundadır.  

“Görev tanımı; çalışanın bir işi nasıl ve neden yaptığını gösteren, işi 

oluşturan görevleri ve bu görevleri yerine getirecek personelde bulunması gereken 

nitelikleri belirleyen ve çalışanı yönlendiren yazılı kurallar bütünüdür” (Bilecik 

Defterdarlığı, 2012).  
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ĠĢ ve görev tanımı birbirini tamamlayan bir sistemin parçaları olarak 

görülmelidir. ĠĢ tanımları, iĢin kimliği açıklığa kavuĢtururken görev tanımları iĢi 

yerine getirecek bireylerde gerekli olan Ģartları belirler (YaĢa, 2006: 36). Bunun yanı 

sıra personelin yerine getireceği görevin sorumluluklarını belirleyerek personeli 

yönlendiren bir faktördür. 

SPK‟nın Kurumsal Yönetim Ġlkeleri adlı düzenlemesinin 4. bölüm 2. madde 

2.2 bendinde iĢ ve görev tanımlarının yapılması ile ilgili “Yönetim kurulunun yetki ve 

sorumlulukları; fonksiyonları ile tutarlı ve hiçbir şüpheye yer bırakmaksızın, her bir 

yönetim kurulu üyesi, yönetici ve genel kurula tanınan yetki ve sorumluluklardan 

açıkça ayrılabilir ve tanımlanabilir biçimde şirketin esas sözleşmesinde yer alır. Bu 

çerçevede yönetim kurulu üyeleri arasında görev dağılımı yapılır. Yönetim kurulu 

üyelerinin ve yöneticilerin yetki ve sorumlulukları açık ve anlaşılabilir olur; faaliyet 

raporunda yer alır ve kamuya açıklanır.” Ģeklinde bir açıklama yapılarak Yönetim 

Kurulu‟nun öncelikle görevlerinin, yetkilerinin ve sorumluluklarının tüm ayrıntıları 

ile tanımlanması ve Ģirket esas sözleĢmesine aktarılmasının gerekliliği 

vurgulanmaktadır. 

Aile Ģirketleri, çalıĢanların birbirinden yoğun bir Ģekilde etkilendikleri 

iĢletme türleridir. Bu sebeple özellikle aile üyesi çalıĢanların yaptıkları iĢlerin 

tanımlanması ve geliĢtirilmesi gerekmektedir. OluĢturulan bu iĢ tanımları kurallar 

haline getirilmelidir. Kuralların herkes tarafından anlaĢılır hale getirilmesi, 

koordineli ve uyumlu iĢ iliĢkilerinin geliĢtirilmesine yardımcı olur. Ayrıca kiĢilerin 

Ģirket içerisindeki rollerinin açıklığa kavuĢturulması, eĢ ve aile içi rollerde de 

karıĢıklığı önleyerek, iĢ ve aile rollerinin birbirinden ayrıĢtırılmasına yardımcı 

olmaktadır (Alacaklıoğlu, 2009: 91). 

3.2.1.2. Yetki ve Sorumluluk Devri 

Bir Ģirket yapısı içerisinde; iĢ tanımlarının oluĢturulmaması veya oluĢturulan 

bu tanımların uygulamaya olması gerektiği gibi aktarılmaması, yetki ve 

sorumlulukların açıkça belirlenmemesi otorite ve rol çatıĢmalarını beraberinde 
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getirmektedir. Aile Ģirketlerinde yetkinin aile yöneticisi olarak görülen kurucunun 

veya aileden belirli bir grubun elinde olması sorunun ana sebeplerinden biridir (Kurt, 

2009: 62). ġirketlerin kurumsallaĢabilmeleri için, görev ve sorumluluk yükledikleri 

uzman çalıĢanlara profesyonellik çerçevesinde yetki devri yapmaları gerekmektedir 

(Yazıcıoğlu ve Koç, 2009: 501). Bu aynı zamanda profesyonelleĢmenin de 

gereklerindendir. ÇalıĢanların etkin ve verimli bir Ģekilde çalıĢmasının sağlanması 

için, örgütsel yapının yatay ve dikey bir biçimde yetki bağlarıyla bağlanması gerekir 

(Topaloğlu ve Koç, 2007: 100). Aile Ģirketi giriĢimcileri, Ģirket kuruluĢundan itibaren 

sürekli iĢin baĢında olduklarından ve bu süreçte pek çok iĢi kendileri Ģahsen 

yaptıklarından her iĢe yetebileceklerine inanmaktadırlar. Fakat Ģirket büyüdükçe 

yönetim güçleĢmekte ve profesyonellere olan ihtiyaç artmaktadır. GiriĢimcinin iĢi iyi 

bilmesi ve kendine olan güveni, çalıĢtırılacak personelin eğitimine önem 

vermemesine neden olmaktadır. Eğitim seviyesi yüksek de olsa kiĢilerin o iĢi 

kendinden daha iyi yapamayacağını düĢünen yönetici, yetki devretmeye istekli 

olmamaktadır (Genç ve Deryal, 2006: 404). 

“Beceri, kabiliyet, başarı, eğitim düzeyi vb. faktörler dikkate alınmaksızın 

işin gerektirdiği niteliklere sahip olmayan kişilerin sadece akrabalık ilişkileri esas 

alınarak şirket içerisinde belirli pozisyonlara getirilmesine ve üst düzey görevlere 

yerleştirilmesine nepotizm adı verilir” (Özler vd., 2007: 438).  

Nepotizm kısaca kayırmacılık faaliyeti olarak adlandırılabilir. Aile 

Ģirketlerinde yetki devri yapılırken, iĢin gerektirdiği niteliklere sahip olmayan, 

verilen yetkiyi ve sorumlulukları kaldıramayacak kiĢilere akrabalık iliĢkileri dikkate 

alınarak devrin yapılması ileride Ģirketler açısından, sorun oluĢturacaktır. Devir, 

kiĢilerin beceri, kabiliyet, baĢarı, eğitim düzeyi vb. faktörler dikkate alınarak, bu 

sorumluluğu yerine getirebilecek kiĢilere yapılmalıdır. Aksi takdirde Ģirket içerisinde 

nepotizm (kayırmacılık) yapılmıĢ olur ki bu Ģirket içerisindeki çatıĢmaları arttırarak 

çalıĢan motivasyonunun bozulmasına neden olur. Yetki devri konusundaki bir diğer 

sorun ise Ģirket sahibinin gelecekte iĢin baĢına geçecek halefine elindeki yetkileri 

devretme konusundaki isteksizliğidir. GiriĢimciler her zaman Ģirketlerinin baĢında 

olabileceklerini ve hiç kimsenin bu görevi onlardan daha iyi yapamayacağını 
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düĢünürler. Fakat Ģirket sürdürülebilirliği için haleflerin yetiĢtirilmesi gerekmektedir. 

Bunun ise iyi bir devir planı ile olabileceği unutulmamalıdır. Finlandiyalı uzmanlara 

göre yetki devri planlarında süreç genellikle iki veya üç yıl sürmektedir (Nayır, 2010: 

21). Bu süreç içerisinde halefe verilecek Ģirket içi görevler ile Ģirket yönetimi 

konusunda bilgilenmesi sağlanmalıdır. Ayrıca giriĢimcinin de bu süreç içerisinde 

elindeki yetki ve sorumlulukları yavaĢ yavaĢ yerine geçecek kiĢiye devretmesi 

gerekmektedir. 

3.2.1.3. ġirket Ġçi ĠletiĢim Sisteminin OluĢturulması 

ĠĢletmelerde kurumsal yapıların oluĢturulabilmesi için sürekli ve çok yönlü 

bir iletiĢim sisteminin kurulması gerekmektedir (Alayoğlu, 2003: 23). Ġyi bir iletiĢim 

sistemi denetim sisteminin daha kolay iĢlemesine yardımcı olduğu gibi Ģirket içi 

dengelerin oluĢturulmasında ve iliĢkilerin düzenlenmesinde önemli bir yere sahiptir. 

Fakat bu noktadaki sorun Ģirketin sahibi veya kurucusu bu dengeler üzerinde önemli 

bir etkiye sahip olmasıdır (Ok, 2010: 11).  

Aile iĢletmelerinde bazı durumlarda aile fertleri arasındaki iletiĢim 

iĢletmenin asıl amacının önüne geçebilmektedir. Aile üyelerinin akrabalık bağı 

nedeniyle birbirleri ile olan samimiyetleri diğer çalıĢanların dıĢlanmasına neden 

olabilmektedir. Hatalar görmezlikten gelinebilmekte, ayrımcılık ve kayırma 

faaliyetleri artabilmektedir. Bu gibi durumlar iĢletmenin karmaĢık bir yapıya 

dönüĢmesine ve dolayısıyla aile iĢletmelerinin ömrünün diğer iĢletmelere göre daha 

kısa olmasına neden olabilmektedir (YaĢa, 2006: 1). 

Aile Ģirketi gibi içerisinde aile unsurunu barındıran iĢletme yapılarında iyi 

bir iletiĢim sisteminin oluĢturulması ve kurallara bağlanması önemlidir. ĠĢ ve görev 

tanımlarının yapılarak açık kurallara dönüĢtürülmesi gibi iletiĢim sisteminin ve iĢ 

iliĢkilerinin de açıkça belirlenmesi ve kurallara bağlanması gerekmektedir. KiĢilerin 

birbirlerine nasıl hitap edecekleri, üst – ast iletiĢiminin nasıl sağlanacağı, sorunların 

nereye ve nasıl aktarılacağı, çalıĢanların hangi yönetim kademesine bağlı olarak iĢ 
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göreceği ve bu üst ile iletiĢimi gibi konuların tüm ayrıntıları ile belirlenmesi ve 

oluĢturulan kurallara çalıĢanların uymasının sağlanması gerekmektedir. 

3.2.1.4. Ġç Yönetmeliklerin OluĢturulması 

KurumsallaĢma sürecinde ilk atılması gereken adımlardan biri de iç 

yönetmeliklerin hazırlanmasıdır. ĠĢ ve görev tanımlarının yapılmasının ardından her 

bir Ģirket departmanının gerçekleĢtirdiği faaliyetler ve yerine getirdiği 

sorumluluklara uygun iç yönetmelikler oluĢturulması gerekir. SPK‟ nun Kurumsal 

Yönetim Ġlkeleri baĢlıklı düzenlemesinin 4. Bölüm 1.4 maddesinde “Yönetim kurulu, 

şirket faaliyetlerinin mevzuata, esas sözleşmeye ve iç düzenlemelere ve oluşturulan 

politikalara uygunluğunu gözetir.” Ģeklinde bir açıklama yapılmaktadır. Ġç 

yönetmeliklerin oluĢturulması ve gözetiminden bu madde sebebiyle yönetim kurulu 

sorumlu tutulmaktadır. 

Ġç yönetmeliklerin hazırlanması ve uygulanması Ģirket faaliyetlerinin daha 

rahat bir Ģekilde yerine getirilmesine olanak sağlamaktadır. Aynı zamanda 

çalıĢanların yönlendirilmesine yardımcı olmaktadır. 

3.2.1.5. Kurumsal Örgüt Yapısı ve Kültürünün 

OluĢturulması 

ġirketler, sürekli devam eden bir değiĢim döngüsü içerisinde hayatlarını 

devam ettirmektedir. Bu döngünün oluĢturduğu yenilik ve koĢullara uymak Ģirketler 

için kaçınılmazdır. Bu nedenle Ģirketler, organizasyon yapılarını, iĢ yapma usül ve 

esaslarını, kullanılan teknolojik ekipmanları değiĢime uygun olarak yenilemek 

zorundadır (Kurt, 2009: 88). Organizasyon yapısı açısından değerlendirildiğinde 

kurumsallaĢma, sistem ve ilkelerin belirlenmesi; yapılacak iĢlerin standart hale 

getirilmesi, bir iĢi kimin, nerede, nasıl, hangi yetki ve sorumluluklar ile yerine 

getireceğinin açık bir biçimde ortaya konulması anlamına gelmektedir (Yazıcıoğlu ve 

Koç, 2009: 501). Bir Ģirketin hedeflerine ulaĢabilmesi için kurumsal bir örgüt yapısı 
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oluĢturması gerekmektedir. Böyle bir yapıda, yapılacak Ģirket faaliyetlerinin 

belirlenmesi ve gruplanması, Ģirket çalıĢanlarının belirlenmesi ve atanması, yetki ve 

sorumlulukların tespit edilmesi ve yer, araç, yöntemlerin saptanması gerekmektedir 

(Kıran, 2007: 68). Bunun sağlanması için ise yapısal esnekliği sağlayarak, değiĢime 

adaptasyonu kolaylaĢtıran örgüt yapılarının oluĢturulması gerekir. Esnek bir yapıya 

sahip, koĢullara kolayca adapte olan, çok yönlü ve merkezi olmayan karar alma 

mekanizmalarına sahip örgütler faaliyet gösterdikleri iĢ kollarında diğerlerine göre 

daha baĢarılı olurlar (Kurt, 2009: 127).  

KurumsallaĢma sürecinde organizasyon yapısı yeniden değerlendirmeye 

alınarak hantal, Ģirket yapısında iĢe yaramayan kısımlar yok edilir. Çağa uygun, 

değiĢime açık, verimli, yaratıcı ve sorumluluklarını bilen bir örgüt sistemi 

oluĢturulması hedeflenir. Böyle bir yapının oluĢturulabilmesi için de bir önceki 

baĢlıklarda da anlatıldığı üzere iĢ tanımlarının uygun bir Ģekilde oluĢturulması, 

yürütülen faaliyetlere uygun gruplandırmalar yapılarak Ģirketin departmanlara 

ayrılması, denetim ve kontrol alanlarının oluĢturulması ve paylaĢımcı bir yönetim 

anlayıĢına uygun olarak astlara yetki devrinin yapılması gerekmektedir (Kıran, 2007: 

68). Örgütte hiyerarĢik bir düzen içerisinde, profesyonellik çerçevesinde yapılan 

yetki devri örgüt yapısının oluĢumunda temel yapı taĢı görevindedir. Bu nedenle 

özellikle aile Ģirketlerinde hiyerarĢik düzenin uygun bir Ģekilde oluĢumu kurallara 

bağlanmalı ve kurallar yazılı hale getirilmelidir. 
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ġekil 5: ġirket Ġdari Yapılanması 

 

Kaynak: Karpuzoğlu, 2010: 273. 

Bilindiği üzere iyi bir örgüt yapısı hiyerarĢik düzenin en üst kısmından 

baĢlar. Ġyi yönetilen bir Ģirketin kurumsallaĢma konusunda herhangi bir sorunu 

olmamaktadır. Ayrıca kaliteli ve uzman bir yönetim kadrosu iyi bir örgüt yapısı 

oluĢturulmasında önemli rol oynamaktadır. Bilinçli yöneticiler kurumsallaĢmaya ve 

sistemli bir örgüt yapısının oluĢturulmasına olumlu bakmakta ve destek vermektedir. 

ġekilde gösterilen örgüt yapısına sahip Ģirketlerde, her yönetim fonksiyonunun Ģirket 

içerisinde üstlendiği görevler belirlidir. Her birime ayrı yetkiler tanınmaktadır. 

ÇalıĢanların hangi birime karĢı sorumlu oldukları, hangi yönetim kademesi ile ne 

amaçla bağlantı kuracakları vb. konular belirli olduğundan Ģirket içerindeki iletiĢim 

kolaylaĢmakta, bürokrasi azalmakta ve iĢ verimliliği artmaktadır. Bunun yanında 

Ģirket sahiplerinden oluĢan hissedarlar kurulu ise bu yapı içerisinde Yönetim 

Kurulu‟nu denetlemek ve izlemekle görevlidir. Zaten kurumsal bir aile Ģirketinde, 

Ģirket sahiplerinin icrada yer almak yerine kurumda yönlendirici ve Yönetim 

Kurulu‟nu denetleyici bir rol üstlenmeleri tavsiye edilmektedir. Örgüt yapısının bu 

özelliklere sahip olabilmesi için de uygun bir örgüt kültürünün varlığı önemlidir 

(Kurt, 2009: 127). 
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Aile Ģirketlerinde ailenin ve giriĢimcinin mevcut normları, inançları ve 

değer yargıları aynı zamanda Ģirket içinde geçerli olmaktadır. Aile değerleri ve 

inançları, Ģirketteki iĢ yapma usullerini, çalıĢanlar arası iliĢkileri, iĢlerin yapılması 

sırasında kullanılan yöntemleri vb. kısacası Ģirket kurumsal kültürünü önemli ölçüde 

etkilemektedir. ÇalıĢanların genel olarak aile üyelerinden oluĢması da aile 

içerisindeki kültürel yapının Ģirket içerisine sürüklenmesine sebep olur. Aile, 

üyelerini korumak ve büyüme ve geliĢmelerine yardımcı olmak üzere tasarlanmıĢ 

duygusal bir sistemdir. ĠĢletme ise, piyasa gereklerine uyum göstermek, kar etmek ve 

buna bağlı olarak da büyüme, geliĢme, hayatta kalma gereklerini yerine getirmeye 

çalıĢan bir organizasyondur. Aile sistemi ve iĢletme sistemi arasında bu çerçevede 

oluĢan pek çok temel farklılıklar bulunmakta ve sistemlere iliĢkin söz konusu farklar 

da aile Ģirketlerinde diğer iĢletme sistemlerden farklı bir kurumsal kültürün 

Ģekillenmesine neden olmaktadır. Aile Ģirketlerinde kurumsal kültür ancak 

birbirinden farklı bu iki kavramın ortak bir noktada buluĢması ile oluĢturulabilir. 

Yani mantık ile duygusallık ortak bir payda da birleĢtirilmelidir (Yıldırım, 2007: 84-

85).  

Aile bireylerinin birbirine yakınlığı, karĢılıklı anlayıĢı, ortak geçmiĢe sahip 

olmaları, ortak geleceklerini düĢünmeleri vb. ailesel değerler, Ģirket kurum 

mantığının oluĢumunu etkilemektedir. Fakat bu değerlerin iĢletmeye ve iĢe uygun bir 

Ģekilde yansıtılması gerekmektedir. Önemli olan bu iki ayrı unsurun karĢılıklı uyum 

içerisinde iĢe yansıtılmasıdır. Hem iĢin hem ailenin değerlerinin baz alınarak 

oluĢturulduğu örgüt kültürü kurumsal yapıya çok büyük imkanlar sağlamaktadır. 

Aile üyeleri arasında kan bağı sebebiyle özel bir iletiĢim bulunmaktadır. Bu iletiĢim 

sebebiyle bilgiyi paylaĢma ve hızlı aktarma olanağı fazladır. Aile içerisindeki mevcut 

hiyerarĢi nedeniyle kimin söz sahibi olduğu, nerede nasıl davranılacağı, farklı statü 

ve yeteneklere göre görevlerin nasıl paylaĢılacağı bilinmektedir. Bu özelliklerin iĢ 

ortamına aktarılması, birbirine güven duyan, derinden bağlı, etkin bir çalıĢma 

takımını ortaya çıkarmaktadır. Aynı zamanda bu temel değerlerin iĢ ortamına 

aktarılması kurumsal kültürü Ģekillendirerek rekabetçi bir avantaj sağlamaktadır. Aile 

üyelerinin geleceğini düĢünme ve garantiye alma istekleri Ģirketi etkileyerek uzun 

dönemli düĢünülmesine imkan tanır. Uzun dönemli yapılan planlar ise Ģirket 
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sürdürülebilirliğine olumlu etki sağlayacak müĢteri memnuniyetine önem verilmesi, 

kaliteli ürün üretilmesi, müĢteri ile gurur duyulması vb. değerlerin Ģirket yapısına 

adapte edilmesine imkan tanır (Vural ve Sohodol, 2004: 328). 

3.2.1.6. Profesyonel Yönetime Geçilmesi 

ProfesyonelleĢme tüm aile Ģirketlerinin sorunu olmamakla birlikte iĢletme 

büyümeye baĢladığında her aile iĢletmesinin karĢılaĢtığı genel sorunlardan biri 

olmaktadır. Büyüme ve baĢarının uyumlu bir Ģekilde devam edebilmesi için Ģirketler 

konuyu sıklıkla gündeme getirmekte ve çözüm aramaktadır. ProfesyonelleĢme, 

iĢletme içerisindeki iĢ ve iĢlemlerin uzmanlık esasına dayalı olarak personellere 

dağıtılması, görev, yetki ve sorumluluk dengesinin uzmanlık esasına göre 

oluĢturulması anlayıĢıdır. Bunların yanında aile mevcut durumu analiz ederek 

mantıklı stratejiler geliĢtirmeli sorumluluk dağılımı ve terfi kriterlerini belirlemeli, 

terfi için eğitim ve geliĢim Ģartlarını aileden ve aileden olmayan çalıĢanlara net bir 

Ģekilde açıklamalıdır (Dyer, 1989: 234; Yazıcıoğlu ve Koç, 2009: 500).  

Bir Ģirketin profesyonelleĢebilmesi için, iĢ ve görev tanımlarının yapılması, 

yetki ve sorumlulukların uygun uzmanlara paylaĢtırılması, iyi bir iletiĢim ağının 

kurulması, örgüt yapısının ve kültürünün profesyonelleĢme ile uyumlu hale 

getirilmesi, aile üyelerinin ve Ģirket çalıĢanlarının kurulan haberleĢme ağı ile 

bilgilendirilmesi gerekmektedir. ġirket bu anlatılanların varlığı halinde profesyonel 

bir yönetime ve profesyonellik esasına uygun iĢletme faaliyetlerine sahip olabilir. 

Fakat bu aktarılanlar iĢletmelerde sürekli aynı yanlıĢ algıyı oluĢturmaktadır. Aile 

Ģirketleri profesyonelleĢmeyi, yalnızca aile dıĢından olan çalıĢanların Ģirket içerisinde 

çalıĢtırılması veya Ģirket üst görevlerine getirilmesi olarak algılamaktadır. Bu yanlıĢ 

algının “Aile üyesi olsun ya da olmasın görev – yetki – sorumluluk dağılımları bilgi, 

beceri ve alınan eğitimler doğrultusunda gerçekleĢtirilmelidir.” Ģeklinde düzeltilmesi 

gerekmektedir (Yazıcıoğlu ve Koç, 2009: 500). ProfesyonelleĢme ile birlikte oluĢan 

bir diğer sorun ise, aile üyelerinin ağırlıkta olduğu yönetim kurullarının, çalıĢtırılan 

profesyoneller tarafından denetlenmek istemeleridir. Ayrıca kuruldaki aile üyeleri 

genel olarak, yönetimin aile dıĢından kiĢilere bırakılmasına sıcak bakmamaktadır. Bu 
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sebeple verilen yetkilerin kullanımı konusunda, uzman kadrolara sorun çıkarılmakta 

ve profesyonellerin iĢe yönelik bakıĢ açıları olumsuz etkilenmektedir (GümüĢtekin 

ve Adsan, 2006: 231; Lin ve Hu, 2007: 1358).  

“Aile şirketleri belirli bir büyüklüğe ulaştığında kurum problemlerinin 

yanında yönetim sorunlarıyla da uğraşmaktadır. Şirketler büyümenin yanında 

yönetimsel gelişimi de iyi izlemeli ve gelişmesini sağlamaya yönelik önlemler 

almalıdır. Bu noktada profesyonel yönetim devreye girmektedir. Profesyonel 

yönetim, işlerin Yönetim Kurulu tarafından planlı bir şekilde yönetildiği şirket 

yönetim tarzıdır (Özellikle bütçe planları ve stratejik şirket planlarının hazırlanması 

ve uygulamaya sokularak takip edilmesi önemlidir). Özellikle profesyonel yönetim 

tarzını benimseyen şirket yapılarında plansal yönetime, yönetim muhasebesine, 

pazarlama yönetimine, insan kaynakları yönetimine ve bilgi yönetimine önem 

verilmelidir. Güvenilir bilgi sağlamak için uygun bilişim sistemleri ve kurumsal 

kaynak planlama sistemleri kullanmak ve oluşturmak gerekmektedir” (Nayır, 2010: 

21 – 23).  

KurumsallaĢmanın getirdiği profesyonelleĢme ile birlikte giriĢimci, 

yetkilerini dağıtarak kendine vakit ayırabilecek hale gelmelidir. Bu süreçte yönetici, 

alt kadrolarından gerekli bilgileri alarak bütçeleri değerlendirmeli, yatırımları 

planlayarak yapılan iĢlere son noktayı koyan konumuna gelmelidir (Özdilek, 2010: 

406). 

Tüm bunların yanında aile Ģirketlerinde profesyonelleĢmenin sağlanması 

için Ģirketten beklenenler de önemlidir. Genelleme yapılacak olursa bir Ģirketten 

beklenen, yüksek kar elde etmek ve firma sürekliliğinin sağlanmasıdır. Fakat 

ülkemiz aile Ģirketlerinde bu beklenti daha çok ailesel düĢünülmekte, firma ve iĢ 

kısmına gereken önem verilmemekte ve Ģirket kiĢiliği arka plana itilmektedir. Burada 

üzerinde önemle durulması gereken konu profesyonelleĢmenin yalnızca yetki ve 

sorumluluk devrinden ibaret olmamasıdır. ġirketin tüm parçalarına (bunun içerisine 

aile ve ailesel faktörler de dahildir) profesyonel düĢünme yetkinliğinin 

kazandırılmasıdır (Ok, 2010: 11). Bu nedenle aile ve iĢletme iliĢkilerinin 

düzenlenmesi gerekmektedir. Ayrıca profesyonel yöneticilere iliĢkin yaklaĢımların 
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kurumsal yönetim kapsamında, ailesel ve Ģirketsel olarak düzenlenmesi 

gerekmektedir. ÇalıĢan profesyonel ile patronun, birebir kurumsal olmayan bir 

yapıda sürdürülen iliĢkisinin sağladığı bazı menfaatler iĢletmenin kurumsallığını 

ikinci plana itebilmektedir. Bu nedenle profesyonellerin de kurumsallığa motive 

olmasına veya onu destekliyor olmasına dikkat edilmelidir (Uzun, 2012a: 2). 

3.2.1.7. Yönetim AnlayıĢı, Yönetime Katılma ve Karar Alma 

ġekli 

KurumsallaĢma sürecini tamamlamıĢ olan iĢletmeler incelendiğinde, ilk 

göze çarpan nokta bu iĢletmelerde demokratik, katılımcı ve esnek bir yönetim 

anlayıĢını oluĢmuĢ olduğudur. Sorumluluğu kısıtlı aktörlere değil, sistemin tamamına 

yaymak daha kurumsalcı bir yönetiĢim yaklaĢımının gereği olup, maddi ve maddi 

olmayan araçların birlikte kullanımını gerektirmektedir. KurumsallaĢmanın gereği 

olarak karar alma sürecinde kararlar, katılımcı bir model ile uygulayıcılarında 

katılımı ile alınır (Özler vd., 2007: 447 – 448; Yazıcıoğlu ve Koç, 2009: 501). 
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ġekil 6: KurumsallaĢmıĢ Bir ġirkette Bulunması Gereken Yönetim Kurulu Modeli 

 

Kaynak: Darman, 2012a. 

ġekilde önerilen yapı, Ģekil 5‟te Karpuzoğlu‟nun (2010: 273) önerdiği 

yönetim yapısından bazı farklılıklar göstermektedir. Ülkemizde, halka açık 

Ģirketlerde bile Ģirket yapıları içerisinde hissedarlar kurulu gibi bir yapılanmanın 

henüz tam oturmadığı görülmektedir. Yönetim kurulu yapıları değerlendirildiğinde, 

Ģirketlerin önemli bir kısmında aile üyelerinin kurul içerisinde ve icrada bizzat yer 

aldığı görülmektedir. ġekildeki komitelerin sayısı komitenin ihtiyaçlarına göre 

arttırılabilmektedir. Bir diğer fark ise; Karpuzoğlu, (2010: 273) genel müdürü icra 

kurulunun bağlı olduğu bir yapı olarak tanımlamakta iken Darman (2012a) icra 

kurulunun altında konumlandırmaktadır. Ġcra kurulu, Ģirketin tüm operasyonel 

faaliyetlerini yürüten üst yönetim kademesidir. Yapılan birçok çalıĢmada, icra kurulu 

baĢkanlığını, icranın baĢındaki kiĢi olan genel müdürün yürütmesi tavsiye 

edilmektedir. Tablolar arasında, konu ile ilgili farklılıklar olduğu düĢünülse bile, 

uygulamada tavsiye edilenler farklılıkları ortadan kaldırmaktadır.  
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ġekilde belirtilen Denetim Komitesi üç bağımsız, Hak ve Menfaatler 

Komitesi iki bağımsız, Kurumsal Yönetim / Atama Komitesi iki bağımsız ve bir 

icracı olmayan üyeden oluĢmak zorundadır. Yönetim Kurulu baĢkanı aynı zamanda 

Atama Komitesi‟nin baĢkanıdır. Yönetim Kurulu on beĢ kiĢiden oluĢmaktadır. 

Bunlardan CEO, altı baĢkan yardımcısı ve kıdemli baĢkan yardımcısı icracı Yönetim 

Kurulu üyeleridir. Yedi adet bağımsız ve icracı olmayan Yönetim Kurulu üyesi 

bulunmaktadır. Yönetim Kurulu baĢkanı da icracı değildir. Kıdemli baĢkan 

yardımcısı CEO‟dur. Ġcra Komitesi, CEO dahil yedi kiĢiden oluĢur (Darman, 2012a). 

Yönetim Kurulu bir Ģirketin en üst seviyede stratejik karar alma, yürütme ve 

temsil organıdır. Sürekli ve etkin bir Ģekilde, Ģirketin hedeflerine ulaĢma derecesini, 

faaliyetlerini gözden geçirir (Darman, 2012b). 

3.2.1.8. Eğitim ve DanıĢmanlık 

KurumsallaĢmanın, iyi bir planlama ve oluĢturulan planları uygulama süreci 

olduğunun bilinmesi gerekir. Burada, ilk olarak Ģu soruyu sormak gerekmektedir. 

KurumsallaĢmanın ne olduğunu bilmeyen bir kiĢi planları uygulama sürecinde ne 

kadar baĢarılı olabilir? Bu nedenle kurumsallaĢma çalıĢmaları baĢlamadan önce 

planlar hazırlanmalı ve bu planlar içerisinde iyi bir eğitim politikasının 

hazırlanmasına ve uygulanmasına yönelik çalıĢmalar yapılmalıdır. 

KurumsallaĢma faaliyetleri kapsamında ilk olarak bu konuda uzman bir 

danıĢmandan yardım alınarak kurumsallaĢmanın kavramsal olarak ne olduğu 

konusunda Ģirket yönetimi ve çalıĢanlarına eğitim verilmelidir. Fakat bu da yeterli 

olmayacaktır. Çünkü Ģirket içerisindeki her departman farklı bir Ģirket faaliyetini 

yerine getirmektedir. Yapılan faaliyetlerin daha verimli, karlı ve etkin hale 

getirilmesi için sistemde yenilikler yapılacak ve çalıĢanların bu değiĢime ayak 

uydurması sağlanacaktır. Bu nedenle yapılan değiĢimler, kiĢilerin çalıĢma alanına 

göre sürekli olarak çalıĢanlara aktarılmalı ve gerekli oryantasyon eğitimleri 

verilmelidir. Ayrıca, yapılan bu yenilikler, yazılı kurallar haline getirilerek 

çalıĢanlara yön gösterici bir kılavuz Ģeklinde dağıtılmalıdır. OluĢturulan bu kılavuz 

http://tr.scribd.com/doc/36031356/aile-sirketlerinde-kurumsallasma
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kurumda yeni iĢe baĢlayan personelin kuruma daha kolay adapte edilmesini 

sağlayarak oryantasyon eğitimlerine katkı sağlar. 

Kurumsal bir yapıya ulaĢıncaya kadar Ģirket birçok değiĢim sürecinden 

geçmektedir. ĠĢ ve görev tanımları yenilenmekte, iç yönetmelikler hazırlanmakta, 

Ģirket yapısı ve iĢleyiĢine uygun kurallar düzenlenmekte vb. konular 

standartlaĢtırılmaktadır. Fakat unutulmamalıdır ki bunları uygulayacak ve uyacak 

olan Ģirket çalıĢanlarıdır. Bu nedenle düzenli aralıklarla Ģirket çalıĢanlarının 

yürütülen kurumsallaĢma faaliyetleri ile ilgili bilgilendirilmesi gerekmektedir. 

Kurumsal bir yapı beraberinde uzmanlaĢmayı ve profesyonelleĢmeyi 

gerektirir. ProfesyonelleĢmenin sağlanması için ise çalıĢanlara yönelik uygun eğitim 

planlarının hazırlanması gerekmektedir. Her çalıĢanın yaptığı iĢe uygun 

uzmanlaĢmayı sağlayacak eğitim ve seminerler düzenlenmeli ve değiĢime uygun 

olarak güncellenmelidir. 

Eğitim sadece çalıĢanlara yönelik bir uygulama olarak görülmemelidir. 

Özellikle aile Ģirketlerinde mevcut yöneticinin yerine geçecek adayların eğitimi 

önemsenmesi gereken konulardan biridir. Aile üyelerinin ileride halef olabilmeleri 

için çeĢitli ön koĢullar oluĢturulabilir. Eğitim konusunda okul veya profesyonel 

olmak üzere yaptırımlar uygulanarak Ģirket bütçesinden karĢılanabilir (Deloitte ve 

TKYD, 2012: 9). Ayrıca kurumsallaĢma süreci sadece aile üyelerinin veya 

yöneticinin tek baĢına yürütebileceği bir süreç değildir. Bu nedenle mutlaka konuda 

uzman kiĢilerden destek ve danıĢmanlık alınmalıdır. Bilgisizce oluĢturulan kurumsal 

yapı Ģirkete büyük zararlara yol açabilir. Bunun yanında baĢarısız olan bir 

kurumsallaĢma faaliyetinin Ģirkete büyük bir maliyet unsuru olacağı 

unutulmamalıdır. 

3.2.1.9. Denetim ve Performans Değerlendirme Sistemleri 

ġirketler belirli hedeflere ulaĢmak için faaliyetleri doğrultusunda 

uygulayacakları planlar oluĢturmak zorundadır. Planlanan hedeflere ulaĢma amacını 
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güden personelin verim ve baĢarısının ölçülmesi, planlara ulaĢma sürecinin 

baĢarısının ölçülmesi ve uygulamadaki planlarda oluĢan sapmaların düzeltilmesi 

denetim faaliyetlerinin görevleri olarak sıralanabilmektedir (Bilgin, 2007: 69). 

Denetim faaliyetleri sadece personele yönelik gerçekleĢtirilen faaliyetler olarak 

algılanmamalıdır. Denetim, iĢ akıĢ süreçlerini, üretimde kullanılan hammadde 

kalitesini, üretilen ürünlerin kalite kontrolünü, çalıĢma ortamının incelenmesini, 

planlara, yönergelere, kurallara, oluĢturulan politika ve prosedürlere uygunluğu 

denetleyen ve fiziki kontrolleri gerçekleĢtiren uzun soluklu bir faaliyettir (MeĢe, 

2005: 37; Özuysal, 2006: 74). Etkin denetim mekanizmasının oluĢturulabilmesi için 

denetim ile ilgili standartların ve prosedürlerin oluĢturulması, raporlama sisteminin 

kurulması, iĢ akıĢ süreçlerinin, iĢ ve görev tanımlarının belirlenmesi, geri bildirim 

sisteminin kurulması, maliyetlerin incelenmesi, gözetimin sürekli olması ve 

sapmaların zaman geçirilmeden Yönetim Kurulu‟na raporlar halinde iletmesi 

gerekmektedir. Aynı zamanda denetim alanları tespit edilmeli ve uygulanacak 

denetim ve gözetimler aksatılmamalıdır (Atlı, 2007: 52). Hazırlanan raporlar 

sayesinde yönetim gerekli konularda önlem alabilir ya da örgüt yapısında 

değiĢiklikler yaparak yeni politika, plan, prosedür veya uygulamalar oluĢturabilir 

(MeĢe, 2005: 37). 

KOBĠ niteliğindeki aile Ģirketlerinde küçüklüğün getirdiği avantaj sayesinde 

Ģirket yöneticileri veya sahipleri iĢletme faaliyetleri hakkında tüm bilgiye kolaylıkla 

sahip olabilmektedir. Bu nedenle denetim alanları üzerinde iyi bir kontrol gücüne 

sahiptirler (Özuysal, 2006: 76). Bunun yanında yönetici kendine yakın gördüğü aile 

üyelerini veya çalıĢanları Ģirket içinde informal bir denetim aracı olarak 

kullanabilmektedir. Fakat bu tarz bir yaklaĢım ile gerçekleĢtirilen denetimin sağlıklı 

sonuçlar vermeyeceği bilinmelidir. Kurumsal bir Ģirket yapısında yürütme ile kontrol 

aynı kiĢilerin veya makamların elinde olamaz (Sungurtekin, 2008: 104). ĠĢi yapan 

kiĢi ile denetleyenin aynı olması yanlıĢ ve taraflı sonuçlara sebep olacaktır. 

Ġyi bir denetim çalıĢmasının yürütülebilmesi için denetim alanları 

belirlenmeli ve etkin bir Ģekilde gözetim altında tutulmalıdır. Denetim sürecinde, bir 

ürün hammadde olarak iĢletmeye giriĢ aĢamasından, mamul olarak satıĢ aĢamasına 
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gelene kadar sürekli kontrol edilir. Denetim alanlarından ilki ileriye destek verici 

denetimdir. Bu üretime baĢlanmadan kaynaklarının miktar ve kalite bakımından 

belirlenen standartlara uygun olup olmadığının incelenmesine yardımcı olmaktadır. 

Böylece ileride doğabilecek hatalar için geleceğe yönelik önlem alınabilmektedir 

(Bilgin, 2007: 69).  

Süreçler ve iĢlemler arasındaki denetimler ise ikinci denetim alanını 

oluĢturur. Ürünün üretim aĢamasındaki tüm süreçleri denetime tabi tutulur, kritik 

noktalarda gerekli önlemlerin alınması sağlanır. Üçüncü denetim alanı ise girdilerin 

çıktılara dönüĢtükleri noktalarda yapılan denetimlerdir. Konu ile ilgili uzmanlık 

derecesine sahip kiĢiler tarafından yapılan sürekli denetimleri içerir. Denetim 

faaliyetlerinin uygulanmasındaki bir diğer amaç ise Ģirket ve çalıĢan performansının 

ölçülmesidir. ġirket yönetimi, Ģirketlerinin ve çalıĢanlarının performanslarını ölçmek 

için çeĢitli politika ve prosedürler oluĢturmalı ve bunları kurallar haline getirmelidir. 

Değerleme araçları, değerlemenin nasıl yapılacağı ve sonuçların nasıl 

değerlendirileceği belirlenmelidir. ĠĢletmeler oluĢturdukları performans değerleme 

sistemleriyle, iĢlerin icra edilmesi sırasında çalıĢanın bilgi, beceri ve deneyimlerini 

ne ölçüde kullanmaya istekli olduğunu saptamaya çalıĢmaktadır (Atlı, 2007: 52 – 

53). Bunun yanında bu değerleme sonucunda ne yapılacağının da belirlenmesi 

gerekmektedir. Uygun bir ödül – ceza sistemi veya kariyer sistemi düzenlenebilir. 

ġirket performansını ise iç denetim birimi değerlemektedir.  

Ġç denetim birimi her faaliyetin etkinlik ve verimliliğini, oluĢturulan 

kurallara uygun olarak değerlemeye tabi tutar ve ulaĢılan noktayı, belirlenen hedefler 

ile karĢılaĢtırır. Sonuçları ise, direkt olarak Yönetim Kurulu‟na rapor halinde 

sunmakla görevlidir. Ġç denetim, Ģirketin kendi kendini denetlediği ve oluĢan 

sonuçlara göre aksak noktalarda tedbir alınmasını sağlayan, kontrol ve denetim 

faaliyetleri bütünüdür. ġirket iç denetim faaliyetlerini kendi bünyesi içerisinde bir iç 

denetçi istihdam ederek gerçekleĢtirebileceği gibi böyle bir hizmeti veren 

danıĢmanlık kuruluĢları aracılığıyla da gerçekleĢtirebilmektedir. Bunun yanında, 

Ģirket performansını değerlendirmek ve Ģirket faaliyetlerindeki etkinliği ölçmek 

amacıyla Ģirketler bağımsız denetim kuruluĢları tarafından da denetime tabi 
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tutulmaktadır. SPK‟ya tabi halka açık Ģirketler bunu yaptırmakla yükümlüdür. Bazı 

Ģirketler ise bunu yatırımcılarına güven vermek ve fon kaynağı yaratabilmek 

amacıyla yaptırmaktadır.  

Anlatılanlardan da anlaĢılacağı üzere Ģirket genelinde yürütülen denetim 

faaliyetleri kurumsal bir yapının oluĢumu için önemsenmelidir. Yürütülen 

denetimler, hataların tespitini sağladığından kurumsallaĢma süreci içerisinde aksak 

yapıların düzeltilmesine veya ortadan kaldırılmasına yardımcı olmaktadır. Ayrıca 

yapılan denetimler kurumsallaĢma sürecinin etkinliğini, kontrolünü ve maliyetlerini 

değerlendirmeye yardımcı olarak Ģirketin bu süreç içerisinde nerde olduğunu 

görmesine olanak tanır. Böylece Ģirket planlarını daha rahat revize edebilmekte ve 

daha iyi bir planlama süreci yürütebilmektedir. 

3.2.1.10. ĠĢletme Anayasası 

Bir kurumun iĢleyiĢindeki bütün süreçler için uygun kuralların oluĢturularak 

yazılı hale getirilmesidir (Bilgin, 2007: 2 – 3). Bu anayasa, iĢletme vizyon ve 

misyonunun yer aldığı, iĢletmeye ait genel ve özel hedeflerin belirlendiği, iĢ ve 

iĢleyiĢe iliĢkin tüm ilke ve kuralların yazılı olarak ortaya konulduğu temel bir yol 

göstericidir (Yazıcıoğlu ve Koç, 2009: 500). Kısacası organizasyonun ve 

kurumsallaĢmanın tüm faaliyetlerini ve süreçlerini kapsayan el kitabıdır. ÇalıĢanlar, 

Ģirket yöneticileri ve yönetim kurulları için yön belirleyici rolü üstlenen uyulması 

zorunlu kurallar bütünüdür. 

Yapılan iĢ ve görev tanımlarının, sorumlulukların, yetki devrinin, örgüt 

yapısı ve kültürünün, Ģirket insan kaynakları politikalarının, amaç ve hedeflerin, 

profesyonellik gerektiren konuların, istihdam politika ve koĢullarının, çalıĢan 

eğitimlerinin, alınacak danıĢmanlık hizmetlerinin, yapılacak denetimlerin tüm 

ayrıntıları ile hiçbir kuĢkuya mahal bırakmayacak Ģekilde açıklandığı ve yazılı hale 

getirildiği Ģirket iĢleyiĢ rehberidir.  
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Aile Ģirketleri kurumsallaĢmak adına iki ayrı konuda bu çalıĢmayı yapmak 

zorundadır. Bunlardan ilki yukarıda da aktardığımız üzere iĢletme anayasasıdır. 

Ġkincisi ise aile anayasası olarak karĢımıza çıkmaktadır. Ġki anayasanın da pek çok 

ortak ve bağlantılı noktası bulunmaktadır. Aralarındaki temeldeki fark ise; aile 

anayasası, aile ve ailenin Ģirket ile olan iliĢkilerini kurumsallaĢtırmak amacını 

güderken iĢletme anayasasının, iĢletmeyi kurumsallaĢtırma amacıyla hareket 

etmesidir. ĠĢletme anayasası Ģirketin faaliyetlerine yönelik iĢletmede yapısal 

yenilenmeyi amaçlamaktadır. 

3.2.2. Aile ĠliĢkilerinin KurumsallaĢması 

Aile Ģirketleri içerisindeki aile faktörünün etkisi ile yönetim, iĢleyiĢ, örgüt 

yapısı ve iĢ yapıĢ Ģekilleri gibi konularda diğer Ģirketlerden farklı özelliklere sahiptir. 

Ġçerisindeki aile faktörü sebebiyle, duygusal bir yapıya sahip olan bu iĢletmelerin, 

kurumsal bir yapıya sahip olması ve sistemleĢmesi süreci de diğerlerine göre farklılık 

göstermektedir. 

Aile Ģirketlerinde kurumsallaĢma faaliyetleri planlanırken iĢletmenin 

kurumsallaĢmanın yanında aile iliĢkilerinin kurumsallaĢtırılması da kurumsallaĢma 

planlarına ve faaliyetlerine dahil edilmelidir. Bu tip Ģirketlerde aile iliĢkilerinin 

kurumsallaĢması tepe yönetim ve Yönetim Kurulu‟nun belirlenmesi, kurumsal 

temelin oluĢturulması ve bunlarda izlenecek yöntemlerin belirlenmesi ile baĢlar 

(Deloitte ve TKYD, 2012: 1).  

Peki, bu kurumsallaĢma nasıl sağlanmalıdır? Uygulamada bazı farklılıklar 

olsa da genel olarak uygulanan süreç aile ile yönetim iliĢkilerinin düzenlenmesi, aile 

konseylerinin oluĢturulması, aile anayasasının hazırlanması, çatıĢma yönetimi 

sistematiğinin oluĢturulması, halef planlamasının yapılması ve hissedar 

sözleĢmesinin hazırlanması Ģeklinde gerçekleĢtirilmektedir. 

Süreç içerisinde ilk olarak aile ve yönetim iliĢkileri düzenlenmeli ve iĢ ile 

aile kavramları birbirinden ayrılmalıdır. Bunu takiben aile iliĢkilerini yönetmesi, 
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yönlendirmesi ve kurallara bağlaması için bir aile konseyi oluĢturulmalıdır. 

OluĢturulan konsey Ģirket ile aile iliĢkilerini düzene sokmak için kendi kurallarını 

oluĢturmalı bunun yanında aile ile Ģirketin iliĢkilerini düzenleyen ve bir sistem haline 

getiren aile anayasasını oluĢturmalıdır. Aile anayasası içerisinde konsey iĢleyiĢ 

kuralları, ailenin yönetim sürecine katılım koĢulları, halef seçim ve yetiĢtirilme 

kriterleri, Ģirket içerisindeki çatıĢmaları önlemek ve mücadele etmek için 

oluĢturulmuĢ çatıĢma yönetimi politikaları düzenli bir halde kurallara bağlanmalıdır. 

Son olarak da mülkiyet ve hisse konularını düzenleyen ve kurallı hale getiren bir 

hissedar sözleĢmesi oluĢturulmalıdır. AĢağıda bu kavramlar detaylı bir Ģekilde 

aktarılmaktadır. 

3.2.2.1. Aile ve Yönetim ĠliĢkisi 

Yönetim Kurulu, iĢletme yönetiminden birinci derecede sorumlu ve yetkili 

olan Ģirket birimidir. Kurul idareyi yönlendirmek, izlemek, denetlemek ve stratejik 

konularla ilgilenmekle görevlidir. Operasyonel konular ise icranın görevidir 

(Büyükhelvacıgil, 2010: 251). Yönetim kurulları Ģirket içerisindeki ortak çıkarları 

gözetmek ve korumak, iĢletme için uzun dönemde stratejik bir gündem oluĢturmak 

ve Ģirket genel müdürüne danıĢmanlık yapmak durumundadır (Kırım, 2007: 49). 

ġirket için bu birimin kimlerden ve nasıl oluĢturulacağı, kurulun üye sayısının 

belirlenmesi ve bu sayı içerisindeki aile mensubu ve bağımsız üyelerin dağılımının 

belirlenmesi, kurulda profesyonel uzmanlık gerektiren konuların belirlenerek gerekli 

istihdamın sağlanması önemli konular arasındadır (Tilevlioğlu, 2006: 15). 

KurumsallaĢmanın ilk adımı yönetim Ģeklinin açıklığa kavuĢturulmasıdır. 

Literatürde üç çeĢit yönetim tarzı bulunmakla birlikte kurumsallaĢmayı hedefleyen 

aile Ģirketlerinde profesyonel yönetim tarzının seçilmesi önemlidir. Fakat burada aile 

üyelerinin hem icra hem de yönetimde yer almak yerine sadece yatırım ve iĢletmenin 

genel politikalarını belirlemede rol alması önemlidir. ġirket sahipleri, yöneticileri 

belirlemeli ve Ģirkette hesap soran ve denetleyen konumunda olmalıdır. Bu nedenle 

icra ve yönetimde aynı anda olması çeliĢki yaratacaktır. Yönetim Kurulu‟nda yer 

alan kiĢilerin Ģirketi genel olarak düĢünüp ileriye yönelik kararlar alması gerekirken, 
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icrada yer alan yönetici konumundaki kiĢiler Yönetim Kurulu‟nun aldığı kararlar 

çerçevesinde hedeflere ulaĢmak için gerekenleri yapmakla görevlidir. Yukarıda da 

belirtildiği üzere Ģirket sahipleri, yöneticileri belirleyen ve denetleyen olarak Ģirket 

içinde konumlarını oluĢturmalı, düzenli olarak iç denetim biriminin yönetim 

hakkındaki raporlarını ve değerlendirmelerini takip etmelidir. Kurulun performansı 

belirlenirken verimliliğin yanında kurul üyelerinin yetkinlikleri, uzmanlıkları, Ģirket 

yapısı ve vizyonlarına ne denli uygun oldukları da önemlidir (Deloitte ve TKYD, 

2012: 2-4).  

SPK‟nın kurumsal yönetim ilkeleri incelendiğinde bu olay 4. Bölüm, 3. 

Madde, 3.1.1 bendinde “Yönetim Kurulu üyeliğine prensip olarak, yüksek bilgi ve 

beceri düzeyine sahip, nitelikli, belirli bir tecrübe ve geçmişe sahip olan kişiler aday 

gösterilir ve seçilir. Buna ilişkin genel esaslar şirket esas sözleşmesinde yer alır.” 

Ģeklinde ifade edilir. Bunun yanında 3.1.3 bendinde ise “Yönetim kurulu üyesi, 

şirketin faaliyet alanı ve yönetimi konusunda bilgili, özel sektör ve kamuda çalışmak 

suretiyle deneyim kazanmış, tercihen yüksek öğrenim görmüş nitelikli kişiler 

arasından seçilir.” ibaresi bulunmaktadır. 

Kurulun oluĢumu konusunda üye sayısının miktarı ile ilgili TTK yeni 

düzenleme ile yönetim kurullarının tek kiĢiden oluĢturulabilmesine (Arslan, 2011: 3) 

hüküm vermekle birlikte herhangi bir üst limit belirtilmemiĢ olup kurulun üye sayısı 

Ģirket ihtiyaçlarına göre belirlenmeli ve ana sözleĢmede bu madde halinde yer 

almalıdır (Karpuzoğlu, 2010: 21). SPK‟nın yayınlamıĢ olduğu, kurumsal yönetim 

ilkeleri 4. Bölüm, 3. Madde, 3.1.4 bendi içerisinde konu “Yönetim Kurulu üye sayısı, 

yönetim kurulu üyelerinin verimli ve yapıcı çalışmalar yapmalarına, hızlı rasyonel 

kararlar almalarına ve komitelerin oluşumu ve çalışmalarını etkin bir şekilde 

organize etmelerine olanak sağlayacak şekilde belirlenir.” Ģeklinde açıklanmaktadır. 

Kurul oluĢturulurken esnasında yukarıda da bahsettiğimiz üzere kaç kiĢiden 

oluĢacağı önemli bir faktördür. Özellikle yukarıda bahsedilen uzman – aile üyesi – 

bağımsız üye dağılımı iyi bir Ģekilde ayarlanmalıdır. Pek çok yazarın ortak görüĢüne 

göre üye sayısı 5 ile 8 arasında olmalıdır (Deloitte ve TKYD, 2012: 3; Kırım, 2007: 

49). Fakat bağımsız kredi derecelendirme kuruluĢları olan Standart&Poor‟s, 
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Moody‟s ve Fitch yönetim kurullarının 5 – 9 kiĢi arasında olmasının uygun olacağını 

savunmaktadır (Büyükhelvacıgil, 2010: 250). Aile Ģirketlerinde sahip – yöneticiler 

Yönetim Kurulu oluĢumuna bağımsızlıklarını yitirecekleri veya önemli Ģirket 

sırlarının dıĢa sızacağı korkusu ile genelde karĢı çıkmaktadırlar. Bu nedenle kurulu 

oluĢtursalar bile aile üyelerinin ağır bastığı bir Yönetim Kurulu yapısı oluĢturmayı 

uygun görmektedirler. Fakat bu, kurulda kararsızlıkların oluĢması tehlikesini 

beraberinde getirmektedir. Bu yüzden yönetim kurullarında en fazla iki veya üç aile 

üyesinin olması diğerlerinin ise bağımsız üyeler olması tercih edilmektedir. Bu 

kiĢiler alanında uzman olan ve baĢka Ģirketlerde Yönetim Kurulu‟nda görev yapmıĢ, 

geçiĢ ve süreklilik konularına hakim, özellikle Ģirket çalıĢanı olmayan kiĢilerden 

seçilmelidir. Çünkü kurul genel müdürü denetleme yetkisine sahiptir ve Ģirket ile iĢçi 

– iĢveren bağı olan biri bağımsızlığını yitirmektedir. Ayrıca Ģirkette kilit yönetim 

görevlerindeki kiĢiler de Yönetim Kurulu‟nda yer almamalıdır. Kurul üyeleri belirli 

bir zaman dilimi için görevlendirilmeli ve performans değerlendirmesine tabi 

tutulmalıdır. Görevini iyi bir Ģekilde ifa edenler aynı pozisyonda iĢini devam 

ettirmeye hak kazanabilmelidir (Kırım, 2007: 49-50). Tüm bunların yanında aile 

üyeleri halef ilan edilmeden kurul içerisine dahil edilmemelidir. Halef olmadığı halde 

üyenin kurula sokulması nitelikli profesyonellerin istihdamı konusunda sıkıntılara 

sebep olabilmektedir (Deloitte ve TKYD, 2012: 3). Aileden kiĢilerin kurulda daha 

fazla yer alması uzman personel ve bağımsız üye sayısını azaltabileceği gibi bu 

kiĢiler üzerinde baskıya ve yanlıĢ karar verme gibi kötü sonuçlara da sebep 

olabilmektedir. Ġdeal bir Yönetim Kurulu‟nun Ģematize edilmiĢ hali aĢağıda yer 

almaktadır. 
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ġekil 7: Aile ġirketlerinde Yönetim Kurulu Yapısı 

 

Kaynak: Deloitte ve TKYD, 2012: 3. 

Bu kuruldaki hissedarlar icrada görev almamalı, icra baĢkanı aileden olmalı, 

genel müdür yardımcısı ise ilerde icra baĢkanının yerine geçecek aile üyesi olmalıdır. 

Kurulda profesyonellerin dört kiĢiden oluĢması, kurulun bağımsız üyeleri olması ve 

aile üyesi haricindeki uzmanlardan oluĢması gerekmektedir. Ayrıca kurulda Ģirket 

sahibinin arkadaĢı, ya da Ģirketin herhangi bir departmanında çalıĢan ve Ģirketin iĢ 

yaptığı kiĢiler bulunmamalıdır. KurumsallaĢma çalıĢmaları baĢlatılmadan olayın 

planlanma aĢamasında kurumsallaĢmayı adım adım gösteren bir Ģema 

oluĢturulmalıdır. Bu Ģemada aile ile iĢ birbirinden ayrı tutulmalı ve bu nedenle aile 

konseyi ve Yönetim Kurulu ayrı konumlandırılmalıdır (Deloitte ve TKYD, 2012: 2-

3).  

ġirket türleri içerisinde aile Ģirketlerini ayrı bir baĢlık olarak incelediğimizde 

yönetim kadrolarında genel olarak aile bireylerinin tercih edildiği homojen bir yapı 

söz konusu olmaktadır. Fakat bu Ģirketler açısından bilgili, tecrübeli ve iĢletmenin 

çıkarları doğrultusunda hareket edebilme kabiliyetine sahip profesyonellerin daha az 

tercih edilmesi sorununu ortaya çıkarmaktadır (Özler vd., 2007: 449). Böyle bir 

yaklaĢım kurumsallaĢmayı engelleyebileceği gibi Ģirket içerisindeki haksız 

kullanımları, çıkar çatıĢmalarını ve yolsuzluğu arttırabileceği gibi bunları önleyecek 

olan iç denetim ve iç kontrol faaliyetlerinin iĢlerliğini bozabilmektedir. Ayrıca bir 
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diğer sıkıntı ise aile gelenek ve kültürünün Ģirket Yönetim Kurulu‟nu etki altına 

almasıdır. Bu nedenle yönetim kurullarındaki bağımsız üyelerin sayısının arttırılması 

gerekmektedir. Yönetim Kurulu‟nda aile dıĢı kiĢilerin bulunması aile iliĢkilerinin ön 

plana çıkmasını engeller (Darman, 2012b). 

Kurumsal yapıya sahip aile Ģirketlerinde, aileden Yönetim Kurulu‟nda 

olacak kiĢileri aile meclisi belirlemelidir. Burada üzerinde önemle durulması gereken 

nokta bu karar verilirken aileden bu kurula girecek kiĢilere bağımsız olma koĢulu 

koyulmalıdır. Ayrıca Yönetim Kurulu alanında uzman profesyonel, Ģirkette herhangi 

bir çıkar çatıĢması yaĢamamıĢ ve kurula zaman ayırabilecek kiĢilerden 

oluĢturulmalıdır (Büyükhelvacıgil, 2010: 251). 

3.2.2.2. Aile Konseyi 

KuĢaklararası aktarımı baĢarılı bir Ģekilde gerçekleĢtiren Ģirketlerin çoğu 

aile ile mülkiyet konularını birbirinden ayırma amacıyla aile konseyi oluĢturmuĢ 

Ģirketlerdir. Konsey aile ile ilgili konuların tartıĢılabileceği bir forum oluĢturarak aile 

ve mülkiyet konularının yönetim kurullarından uzak tutulmasına olanak tanır 

(Alacaklıoğlu, 2009: 90). Aile Ģirketlerinde yönetim biraz karıĢık bir kavramdır. Bu 

tarz Ģirketlerin duygusal oluĢu ve yönetimde aile bireylerinin yer alması bu 

karmaĢanın ana sebebi olarak gösterilebilir. Fakat kurumsallaĢmanın sağladığı 

önemli fonksiyonlardan biri olan aile meclisinin oluĢumu bu karmaĢayı 

engelleyebilecek konuma sahiptir. Böylece aile Ģirketinde, aile meclisi iĢin ailesel 

kısmını, Yönetim Kurulu ise Ģirket kısmını yönetecektir (Yolaç ve Doğan, 2011: 

101). Konseyin Yönetim Kurulu‟ndan farkı tüm aile üyelerine açık olmasıdır. Aile 

üyeleri Ģirkette çalıĢsın ya da çalıĢmasın konseye üye olabilir, düzenli aralıklarla 

yapılan toplantılara katılabilir. Toplantılarda Ģirketin ve topluluğun durumu 

görüĢülerek Yönetim Kurulu‟na tavsiye niteliğinde kararlar alınır ve gerekli görülen 

durumlarda uyarı yapılabilir (Büyükhelvacıgil, 2010: 250). 

Aile Konseyi, aile içi iliĢkileri, iliĢkilerin iĢletmeye etkisini düzenleyen 

üyeler arasında rahat ve açık iletiĢimi sağlamakla görevli olan, aile birliğini 

http://tr.scribd.com/doc/36031356/aile-sirketlerinde-kurumsallasma
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korumayı amaçlayan, aile ve iĢin genel gidiĢatını kontrol altında tutan, aile ve iĢin 

geleceğine yönelik stratejiler oluĢturmayı hedefleyen ve tüm aileyi temsil eden 16 

yaĢ ve üzeri tüm birinci derece aile mensuplarının katıldığı aile ve iĢ geleneklerinde 

süreklilik sağlamayı kendine vizyon edinmiĢ bir sistemdir (Fındıkçı, 2008: 200; 

Deloitte ve TKYD, 2012: 3; Yolaç ve Doğan, 2011: 101). Bu konsey Ģirkette 

çalıĢabilmenin ön koĢulu olabilir ve özgür ve açık bir iletiĢim; aile içi kırılganlık, 

kıskançlık, hasımlık ve çatıĢmaları engellediği gibi beklentileri ortaya koymada 

kolaylık sağlayarak aile anayasasının daha rahat hazırlanabileceği fikir ve duyguların 

paylaĢılabileceği bir kurul haline dönüĢtürülebilir (Kırım, 2007: 37). Aile meclisinin 

kurulmasında yatan temel amaç aile ve iĢ ile ilgili aileyi bilgilendirmek, fikir 

paylaĢımı yaparak, alınacak kararlardaki yanlıĢlıkları önlemektir (Fındıkçı, 2008: 

200). Ailesel sinerji ortamında alınan ortak kararlar iĢletme ve ailenin geleceği için 

daha faydalı olacaktır. 

Konseyin görevleri arasında; ailesel konuları konuĢarak karar verme, ailesel 

politika ve kurallar belirleme, aile üyelerinin geliĢimi için alınacak eğitimleri 

belirleme, varlıkların uzun dönemde sürekliliğinin sağlanması, aile içi iletiĢim ve 

bilgi akıĢını sağlayabilecek bir ortamın oluĢturulması, haleflerin eğitimi ve yönetim 

kurullarında aileyi temsil edecek kiĢilerin belirlenmesi gibi konular yer almaktadır 

(Deloitte ve TKYD, 2012: 3). 

Anlatılması gereken bir diğer konu ise bu konseyin nasıl oluĢturulacağıdır. 

Aile konseyi, uygulamada iyi bir aile anayasası hazırlandıktan sonra oluĢturulmalı ve 

aile anayasasını uygulamak ve takip etmek ile sorumlu olmalıdır (Büyükhelvacıgil, 

2010: 249-253). OluĢturulan konseye üyelik tüm aile üyelerine açık Ģekilde 

konumlandırılmalıdır. Konseye katılım koĢullarını genel olarak Yönetim Kurulu 

belirlemektedir. Belirli aralıklarla toplantılar düzenlenmeli fakat toplantılara katılım 

konusunda belirli kısıtlamalar oluĢturulmalıdır. Fakat aile dıĢı unsurların konseyde 

yer almaları uygun olmamaktadır. ĠĢe taraf olan tüm aile üyeleri ile birlikte konsey 

kuralları oluĢturulmalı ve bu kurallar içerisinde toplantı aralıkları ve gündemleri 

mutlaka belirlenmelidir (Fındıkçı, 2008: 201; Kırım, 2007: 38 – 39). Bazı 
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durumlarda konseyin etkinliğini arttırmak ve bilgi almak amacıyla tüm üyelerinde 

rızasıyla konseye dıĢarıdan danıĢman davet edilebilir (Büyükhelvacıgil, 2010: 260). 

Aile meclisi normal koĢullarda genel olarak yılda iki kez toplanmalıdır. 

Fakat olağan dıĢı durumların varlığı söz konusu olduğunda meclis Yönetim Kurulu 

kararı ile acil toplantılar yapabilmektedir. Bazı uzmanlar ise konseyin yılda 3 veya 4 

kez toplanmasının uygun olacağını ve bu toplantılarda Yönetim Kurulu‟nun aileye 

bilgi vermesinin doğru olacağını savunmaktadır. Alınan bilgiden yararlanarak aile 

meclisi Yönetim Kurulu‟na tavsiye kararları almakta böylece aile konseyi ile 

Yönetim Kurulu arasında çift yönlü bir iletiĢim oluĢması sağlanmaktadır. Kurulda 

yapılan görüĢmeler toplantı sonunda rapor haline getirilmeli, diğer kuĢaklara örnek 

teĢkil etmesi açısından saklanmalıdır. Yapılan toplantılarda Ģirket ile ilgili konular, 

piyasa koĢulları, yeni kuĢaklara yönelik yapılan çalıĢmalar, geleceğe yönelik yapılan 

hazırlıklar, ailenin istek ve beklentileri, sorunlar, Ģirketin gelecekle ilgili hedefleri ve 

yapılan yeni yatırımlar tartıĢılarak genel durum hakkında ailenin bilgi sahibi olması 

sağlanır. Mecliste alınan kararlara tüm üyeler uymak zorundadır. Bu kararlar Ģirket 

Yönetim Kurulu için ise tavsiye ve görüĢ niteliğindedir. Meclisin asıl amacının iĢ ve 

aile üyelerinin geliĢtirilip geleceğe hazırlanması olması sebebiyle üyelere yönelik 

eğitim plan ve programları hazırlanması gerekmektedir. Bu programlar ise genellikle 

çeĢitli projeler ile uygulanır hale gelmektedir. Bu projelerde aile üyelerinin çalıĢması 

sağlanarak tecrübe kazandırılmaları hedeflenmektedir (Fındıkçı, 2008: 201; Nayır, 

2010: 27). 

Eğer etkin bir Ģekilde kullanılabilirse konsey; aile iliĢkilerinin 

kurumsallaĢmasını sağlayan ve kurumsal yapıların karĢılıklı iletiĢim ile oluĢumuna 

olanak tanıyan bir yapı olacaktır (Kırım, 2007: 39). Konu ile ilgili pek çok uzman ve 

araĢtırmacı iĢ tanımlarının formal hale getirilmesi, aile anayasa kitapçıklarının 

hazırlanarak sorumluluk ve yetki dağıtımının sağlanması, Yönetim Kurulu‟nda icracı 

üyelerin haricinde bağımsız kiĢilerin yer alması veya bu kurula danıĢmanlık 

yapabilecek kapasiteye sahip bir kurulun oluĢturulmasında Ģirketlerin kurmuĢ 

oldukları konseylerin önemli katkılar sağlayacağını savunmaktadır (Alacaklıoğlu, 

2009: 91).  
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3.2.2.3. Aile Anayasası 

Tüm aile üyelerinin birlikte tartıĢarak temel ilkeleri belirlediği (Alayoğlu, 

2003: 87), temel aile değerlerinin, hissedarlık, emeklilik, halef belirleme, evlilik, 

boĢanma, ölüm, miras gibi konuların kurallara bağlandığı (Karpuzoğlu, 2004: 168) 

bir sistem olan aile anayasası, Ģirketin yapısının ve faaliyetlerinin iĢleyiĢini sistemli 

ve kurallı hale getiren ve Ģirket mülkiyet sahiplerini ortak bir noktada buluĢturan 

güçlü araçlardan biridir (Fındıkçı, 2005: 11 – 13). Bir aileye veya ailenin Ģirket ile 

olan iletiĢim ve iliĢkilerini düzenlemeye yönelik olarak hazırlanan yazılı ve yazılı 

olmayan kuralları içeren, aileye evlilik veya kan bağı ile katılacak kiĢilere yol 

göstererek üçüncü kiĢiler ile iletiĢiminde ve Ģirket ile olan iliĢkilerinde yol gösteren, 

herkes tarafından kabul edilerek uyulan, uyulmadığı takdirde üyelere bazı zorlayıcı 

yaptırımların uygulandığı kurallar bütünüdür (Büyükhelvacıgil, 2010: 249).  

Anayasa oluĢturmadaki temel amaç; kurumun faaliyetlerini, geliĢi 

güzellikten kurtararak belirli kurallara göre uygun bir Ģekilde yönetmektir (Özkaya 

ve ġengül, 2006: 112). Aile Anayasası sorunları günlük çözmek yerine, ortaya 

çıkmadan önce çözüm yol ve Ģekillerinin belirlenerek yazılı hale getirildiği, tüm 

konsey üyelerinin üç – dört ay üzerinde düĢünerek mutabakata vardıkları ve uymayı 

taahhüt ettikleri kurallar bütünüdür (Nayır, 2010: 28). 

Aile anayasasının en önemli özelliği aile ve iĢletme misyonlarının ortak bir 

noktada toplanmasına yardımcı olmaktır. Bu misyonun oluĢturulması ile birlikte aile 

üyeleri Ģirketin var olmasının gerekliliğini ve bu yapı içerisindeki rollerinin Ģirket 

amaçlarına ulaĢmada yaratacağı etkiyi anlamalarına yardımcı olmaktadır. Misyon 

oluĢturulurken beĢ adımdan oluĢan bir süreç söz konusudur. Ġlk olarak Ģirketin 

gelecekte nerede olmak istediğini belirlemesi gerekmektedir. Bu sebeple amaç, hedef 

ve bu hedeflere ulaĢmak için kullanılacak değer sistemi iyi belirlenmelidir. Bu 

tanımlamalardan sonra sürekli bir Ģirket içi eğitim politikası benimsenmelidir. 

Kurucu beklentileri de göz önünde bulundurularak ailesel değerleri kapsayan plan ve 

politikalar oluĢturulmalıdır (Büyükhelvacıgil, 2010: 249). 
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Bir aile anayasasında genel olarak Ģirkete giriĢ, katılım ve devam etme 

konularındaki koĢullar, paydaĢ menfaatleri ve kar dağıtımı ile ilgili temel politika ve 

kıstaslar, devir kuralları ve Ģirket içi davranıĢ kuralları (Kırım, 2007: 51), iĢletme ve 

ailenin büyüme oranları, sürekliliği sağlama için gerekli politika ve kuralların 

belirlenmesi, iĢletmede çalıĢsın ya da çalıĢmasın aile üyelerine yönelik bir kariyer ve 

gelecek planı yapılmalı (Ģirkette çalıĢmayacak aile üyelerine yapılacak yardım 

belirlenmelidir), aile üyelerinin beklentilerinin analizi ve kaynaklardan ne oranda 

faydalanabilecekleri, ortak geçmiĢin nesiller arasında aktarılması için gerekli 

politikalar, vb. (Darman, 2012a) bulunması gereken unsurlardır. Fakat bu ilkeler tüm 

aile üyesi ilgililerin olduğu bir ortamda oybirliği ile alınmalıdır. 

Aile anayasasının aile iĢletmelerine sağladığı faydalar ise; 

 Aile üyelerini yönlendiren bir rehber gibidir,  

 Üyeler arası iletiĢimi kuvvetlendirerek ailesel değerlerinin nesiller 

arası aktarımına yardımcı olur, 

 ĠĢbirliği ve yardımlaĢmayı teĢvik ederek sağlıklı iliĢkilerin geliĢimine 

olanak tanır, 

 Tarafsız bir yaklaĢımla hazırlandığından güven ortamı oluĢturur, 

 Yöneticilerin iĢletme olanaklarını kendileri yararına kullanmalarını 

önleyerek adalet duygusu yaratır, 

 Ailenin önceliklerini netleĢtirir,  

 Sinerji yaratır, 

 Aile kararlılığını ortaya koyar ve nedenlerini açıklar, 

 ĠĢletme performansını arttırarak çalıĢan tatminine uygun bir iĢ ortamı 

sağlamaktır (Deloitte ve TKYD, 2012: 8; Karpuzoğlu, 2004: 160).  

Aile anayasası, ailenin iĢ ile ilgili politika ve prosedürlerini oluĢturduğu gibi 

iĢ yapma usül ve esaslarını da belirleyerek aile ile iĢ sistemi arasındaki iliĢkilerin 

daha kurumsal ve resmi hale gelmesine yardımcı olur (Alacaklıoğlu, 2009: 90). Aile 

anayasası hazırlanırken oluĢturulacak politikalarda herkesin katılımı önemsenmeli ve 

özellikle gençlerin katılımı sağlanmalıdır. ġirketi devam ettirecek olan kiĢilerin ve 

genç beyinlerin kararlarda etkili olması Ģirket geleceği için önemli olmaktadır. Bu 

http://www.cgscenter.org/doc/E-book_4.%20Bask%C4%B1_Tan%C4%B1t%C4%B1m_Katalogu.pdf
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politikalar uzman gözetimi ve desteğinde aile değer, inanç, felsefe ve ilkelerini 

yansıtacak Ģekilde hazırlanmalıdır (Deloitte ve TKYD, 2012: 9). 

Konu ile ilgili dünyanın büyük firmaları arasında yer alan Mitsui ve 

Baker‟in aile anayasalarından örnek vermek doğru olacaktır. Baker anayasasında 

dikkat çeken temel değerler ve amaçlar olmak üzere iki temel özellik bulunmaktadır. 

Mitsui Ģirketinin ilk anayasasını 1600‟lü yıllarda Japonya‟da yazdığı bilinmektedir 

ve anayasa aile üyelerinin kiĢisel özellikleri, büyüme oranı, aile içi iletiĢim, üyelerin 

kariyer ve emeklilik planlamaları, ülke sevgisi vb. değerler üzerinde durmaktadır 

(Büyükhelvacıgil, 2010: 251; ĠTO, 2010: 27). 

3.2.2.4. ÇatıĢma Yönetimi Sistematiği 

ÇatıĢma, kiĢi veya grupların arasındaki anlaĢmazlıklardan doğan bir 

kavramdır. Aile Ģirketlerinde iĢ ve aile boyutunun bir arada oluĢu, organizsayon 

içerisinde sahiplik, yönetim ve aile gibi üç farklı konuyu bir araya getirmektedir. ĠĢin 

içerisinde ailenin yer alması ise hem ailenin iĢ üzerinde baskın olmasına hem de 

iĢletme yapısı içerisine duygusal bir boyutun eklenmesine sebep olmaktadır ve böyle 

bir ortamda çatıĢma kaçınılmazdır (Aykan, 2008: 137 – 138). ÇatıĢma kavramını 

genel bir bakıĢ açısı ile değerlendirdiğimizde kimi zaman kiĢilerarası iliĢkileri ve 

bağları geliĢtiren, kimi zaman ise bu iliĢkiyi zayıflatan bir özelliğe sahip olduğu fark 

edilmektedir. ÇatıĢma potansiyeli her aile Ģirketinin doğal yapısında bulunmaktadır. 

ÇatıĢmayı önlemenin en kolay yolu ise öncelikle kabullenmektir (Kırım, 2007: 16). 

ÇatıĢmaya sebep olacak konular ve bunların nasıl önleneceği konusuna önem 

verilmelidir. Aile Ģirketlerinde yöneticiler zamanlarının en az %20‟sini çatıĢma ve 

çözüm yolları üretme konusuna ayırmalıdır (Bozkurt ve TaĢcıoğlu, 2008: 379). 

Özellikle Ģirket içerisinde aile anayasası ve aile meclisinin varlığı aile üyeleri 

arasında çıkabilecek liderlik tartıĢmalarının önüne geçebilecek en kuvvetli araçtır 

(Büyükhelvacıgil, 2010: 249). 

ÇatıĢmaların engellenmesi ve yönetilmesinde aile bağları ve aile içi iletiĢim 

önemli rol oynamaktadır. Yapılan bir araĢtırmada güçlü aile bağları kurmuĢ 
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Ģirketlerin ortak özellikleri; aile içi bağlılık ve birliktelik, üyelerin karĢılıklı saygı ve 

takdiri, iyi bir iletiĢim, üyelerin birbirine vakit ayırması, hayata birlikte göğüs germe 

ve zorlukları birlikte atlatmaktır. ÇatıĢmaları yönetmenin en iyi yolu güçlü bir 

iletiĢim ortamı oluĢturmak olduğundan aile konseyi bunu etkin bir Ģekilde yerine 

getirebilecek önemli bir forum olacaktır. Bu konsey sayesinde çatıĢmalar büyümeden 

tespit edilerek çözümler geliĢtirilecek ve aile ortak kararı aynı sorunların tekrar 

oluĢmasını engelleyecektir. ÇatıĢmaları önleyici bir diğer tedbir ise aile 

anayasalarının oluĢturulmasıdır. OluĢturulan bu anayasada aile üyelerinin oy birliği 

ile çatıĢmaya mahal verebilecek konular incelenerek önlem niteliğinde yazılı kural, 

ilke ve politikalar oluĢturulacağından aile içi ve Ģirket içi çatıĢma ve tatsızlıklar 

miktar olarak azaltılabilmektedir. ÇatıĢma yönetimi için geliĢtirilmiĢ bir sisteme en 

güzel örnek olarak büyük bir aile Ģirketi Cargill‟in uygulamaları gösterilebilir. 

ġirketin çatıĢmayı önleme planında ilk sırayı Ģirketin baĢında iyi bir yöneticinin 

istihdam edilmesi oluĢturmaktadır. Bu yönetici, bilgi ve yeteneklere göre 

seçileceğinden aile üyesi olabileceği gibi aile dıĢından da olabilmektedir. Planın 

ikinci sırasında çalıĢanlara karĢı Ģirketin göstermek zorunda olduğu mali 

sorumluluklar gelmektedir. Bu, çalıĢan bağlılığı ve iĢlerin devamı için önemsenen 

örgütsel bir faktördür. Bunu takiben ailenin kontrolü gelmektedir. Aile içinde etkin 

bir yönetim, Ģirketteki iliĢkileri düzenlemekte ve çatıĢmaların daha kolay 

çözülmesini veya ortaya çıkmamasını sağlamaktadır. Karın Ģirkette tutulması ve 

sermayenin büyütülmesi kazancı arttıracaktır (Kırım, 2007: 40-43-45). 

Aile iĢletmelerinde çatıĢmaların yoğunlaĢtığı alan aile ile Ģirket iliĢkilerinin 

birleĢtiği kısımlardır (Yolaç ve Doğan, 2011: 102 - 103). ġirketlerde oluĢan 

çatıĢmalar üç grupta incelenebilmektedir. Bunlar; 

a) Görev ÇatıĢması: Bu çatıĢmaların temelinde Ģirket çalıĢan ve 

yöneticilerinin olaylara farklı açılardan bakıĢı, fikir ve görüĢlerinin birbirine 

uymaması gibi nedenler bulunmaktadır. ġirket içerisinde alınan kararların kapsamı 

ile ilgili görüĢ birliği sağlanamamaktadır (Torun ve Ercan, 2006: 33).  

b) Süreç ÇatıĢması: ÇatıĢmaların sebebi iĢin yapılıĢ Ģekli, 

sorumlulukların paylaĢımı ve uygulanıĢı ile ilgilidir (Torun ve Ercan, 2006: 33 – 37). 
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Sistemli bir çalıĢma ve usül geliĢtirme yerine babadan görülen yöntemlerle 

çalıĢılması, yetki ve sorumluluk paylaĢımı konusundaki sınırlılık, finansal faaliyetler 

ve istihdam konularındaki sıkıntılar çatıĢma sebepleri olarak gösterilebilmektedir 

(Yolaç ve Doğan, 2011: 102 - 103). 

c) ĠliĢki ÇatıĢması: ÇatıĢmaların nedeni kiĢilerarası uyuĢmazlıklar ve 

problemlerdir. Bu çatıĢma türü, aile dıĢı çalıĢanlar arasında, aile üyeleri arasında 

veya iki grup arasında olabilmektedir. Fakat bu çatıĢma gruplarından en önemlisi aile 

üyeleri arasında yaĢananlardır. Aile üyelerinin sürekli bir arada olmaları çatıĢma 

ortamının alanını geniĢletir ve o ortamdan uzaklaĢmak mümkün olmayacağından 

sorunların ne zaman ve nerede baĢlayıp – biteceği belirlenememektedir (Torun ve 

Ercan, 2006: 33). ÇatıĢmaların temelinde, kurucunun tek kiĢilik merkeziyetçi 

yönetim hırsı, iĢ ile ilgili olan veya olmayan aile üyelerinin iĢe yönelik müdahaleleri, 

akrabalara yönelik nepotizm uygulanması, aile dıĢı çalıĢanlarla iliĢkiler, 

kuĢaklararası farklılıklar vb. konular bulunmaktadır (Yolaç ve Doğan, 2011: 102 - 

103).  

Performans açısından bakıldığında görev ve süreç çatıĢmaları verimliliği 

arttıran ve yapıcı bir rol üstlenirken, iliĢki çatıĢmaları yıkıcı ve yıpratıcı bir çatıĢma 

türü olmaktadır (Torun ve Ercan, 2006: 40).  

ÇatıĢma sebeplerinin belirlenmesi ve alınan önlemler konusunda Ġstanbul‟da 

yapılan bir araĢtırmada yine üç tip çatıĢma üzerinde durulmuĢtur. Görev 

çatıĢmalarının nedenleri;  

 ġirket büyüme kararları,  

 Yapılan yatırımların yönetilmesi ve yönlendirilmesi,  

 Aile ve iĢ ile ilgili rollerin bir arada yerine getirilmesinden 

kaynaklanan rol karmaĢası olarak belirlenmiĢtir.  

Süreç çatıĢmalarının nedenleri ise; 

 Sınırlı yetki ve sorumluluk paylaĢımı,  

 Babadan görme usullerle iĢin devam ettirilmeye çalıĢılması,  
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 Ġstihdam konusundaki sıkıntılar ve finansal faaliyetler ile pazarlama 

faaliyetlerinin birbirinden farklı Ģekillerde konumlandırılmasıdır.  

ĠliĢki çatıĢmalarının nedenleri ise;  

 Aile üyeleri veya onlara yakın kiĢilere yapılan kayırmalar,  

 Aile çevresinin iĢe ve çalıĢanlara müdahale ve yaklaĢımları,  

 ġirketin aileden olmayan çalıĢanlar ile iliĢkileri,  

 KuĢak çatıĢmaları,  

 ĠĢ ve aile içerisindeki rollerde meydana gelen karmaĢanın yarattığı 

sıkıntılar, 

 ġirket kurucusunun merkeziyetçi ve otoriter yönetimi olarak tespit 

edilmiĢtir.  

AraĢtırmada çatıĢmaların yarattığı olumsuz etkilerin yanında aile üyelerinin 

birlikte çalıĢmanın pek çok olumlu yönü olduğunun farkına vardıklarını ortaya 

çıkmıĢtır. Üyeler arası güven ortamı, Ģirkette çalıĢan aile büyüklerinin bilgi ve 

deneyimlerinden faydalanılması, gençlere deneyim kazanma fırsatının sağlanması ve 

bunun gençlere verdiği haz, kuvvetli aile bağları ve iliĢkileri sayesinde iĢ ve 

görevlerin kolay, hızlı ve doğru bir Ģekilde yürütülmesi farkına varılan ve önemsenen 

konulardır. Genel olarak sorun yaĢanan konular; Ģirket içi adalet, rol karmaĢası, iĢ ve 

aile iliĢkilerinin yapısı (sorunun nedeni genellikle, iĢ ve aile yapılarının iç içe 

geçmesidir), kimlik bunalımı ve devir sürecidir (Torun ve Ercan, 2006: 33-39-40).  

ÇatıĢma yönetimi sürecinde Ģirkette izlenmesi gereken 5 ana strateji 

bulunmaktadır. Bunlar; bütünleĢtirme, uyumlu olma, hükmetme, kaçınma ve 

uzlaĢmacılıktır (Rahim, 2002: 217). ÇatıĢmaların dikkatli ve iyi bir Ģekilde 

yönetilmesi hem organizasyonun hem de bu organizasyona üye bireylerin 

yaratıcılığını arttırır, değiĢimi destekler ve geliĢime imkan tanıyan bir örgüt kültürü 

oluĢturulmasına yardımcı olur (Aykan, 2008: 138).  

ġirketler çatıĢma konusuna iyimser yaklaĢmamaktadır. Fakat çatıĢmalar iyi 

bir Ģekilde yönetilebilirse ve mantıksal bir süreç izlenirse Ģirketler için verimli 

sonuçlar doğurabilmekte ve fırsatları değerlendirme konusunda yardımcı 
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olabilmektedir. ġirketler çatıĢmalara üç farklı bakıĢ açısı ile yaklaĢabilmektedir. 

Bunlar (Kırım, 2007: 41-43); 

a) Kaçınma: ġirket yönetimi, Ģirket içerisindeki çatıĢmaları ve bunun 

yarattığı etkileri görmezden gelerek olaylara karıĢmaktan kaçınır. DıĢarıya karĢı ise 

Ģirket içerisinde böyle bir ortamın olmadığını yansıtmaya çalıĢarak, oluĢan 

çatıĢmaları inkar politikası izler. 

b) Havale Etme: Bu yaklaĢımda ise yönetim, Ģirket içi çatıĢmaların 

olduğunu kabul etmekte, fakat çatıĢmalara karıĢmak istememektedir. Bu nedenle 

genel olarak hakem veya aracı kurulları oluĢturularak anlaĢmazlıklar çözülmeye 

çalıĢılmaktadır. 

c) Yüz Yüze Gelme: Güçlü bağlara ve bağlılığa sahip ailelerin 

uygulaması gereken yöntemdir. Ayrıca kurumsallaĢmanın ve kurumsal bir yapının 

göstergesidir. Tarafların problemlerini tespit ederek çözüm yolları üretmelerini 

sağlar. Ayrıca iletiĢimin artmasını sağlayarak aynı sorunların tekrar ortaya çıkmasına 

da engel olur. 

Aile Ģirketlerinde çatıĢmaya sebep olan faktörler (Aykan, 2008: 139-140; 

Bozkurt ve TaĢcıoğlu, 2008: 377-379; Fındıkçı, 2008: 51-52; Tetik ve Uluyol, 2005: 

32-33); 

 ġirketin, aile ve iĢletme olmak üzere iki unsurdan oluĢması 

çatıĢmalara gerekli ortamı hazırlamaktadır. Ailenin duygusal yapısı, iĢletmenin 

mantığa dayalı realistik yapısı ile tezatlık oluĢturmaktadır. 

 Aile ve aile içi iliĢkiler, çatıĢmaları daha karmaĢık hale getirmektedir. 

Bunlar arasında, Ģirket içerisindeki aile ve kan bağı ile ilgili sorunlar ve rol-kimlik 

çatıĢmaları en önemlileridir. Bu nedenle gerekli uzlaĢma ortamının sağlanması 

zorunludur. 

 Aile Ģirketlerinde, iĢletme içerisinde aile faktörünün iĢ ile ilgili 

konuların önünde tutulması da çatıĢmalara sebep olmaktadır. Bunlara; nepotizm 

uygulamaları, kiĢiler, kardeĢler veya üye – aile çatıĢmaları, üyeler arası 

adaletsizlikler veya böyle bir düĢüncenin hakim olması örnek olarak 
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gösterilebilmektedir. Burada önemli olan nokta Ģirket yöneticisinin vereceği 

duygusal kararlar sebebiyle aile üyeleri arasında oluĢacak adaletsizlik düĢüncesinin 

kıskançlığa sebep olmasıdır. 

 ġirket içerisinde aile ve iĢ kurallarının birlikte yer alması da çatıĢmayı 

tetiklemektedir. ĠĢ yerinde iĢ kurallarının geçerli olması gerekirken aile üyelerinin 

fazlalığı nedeniyle aile kurallarının etkin olduğu kısımların oluĢması çatıĢmalara 

sebep olmaktadır. 

 Kariyer planlaması ve kurumsallaĢmanın etkin bir Ģekilde 

sağlanamaması çatıĢmalara yol açmaktadır. 

 KuĢaklar arası çatıĢmalar, devir sorunları ve profesyonel yönetici 

istihdamı konularındaki sıkıntılar çatıĢma sebebi olarak gösterilebilir. 

 Aile, mülkiyet ve Ģirket kaynaklı rol çatıĢmaları, yönetimden 

kaynaklanan rol çatıĢmaları ve rolleri belirleme konusunda yaĢanan belirsizlikler 

Ģirket içerisinde bir çatıĢma ortamının oluĢmasına yol açar. 

 Özellikle yönetimde yer alan aile büyüklerinin kontrolü elinde tutma 

isteği ve merkeziyetçi yönetim anlayıĢları üyeler üzerinde baskı yaratmaktadır. Fakat 

yöneticilerin hesap verme ve bilgilendirme konusundaki isteksizlikleri çatıĢmaları 

tetiklemektedir. Bunun en önemli nedeni ise aile içi yetersiz iletiĢimdir. 

 Ebeveynlerin alt kuĢaklara göstermiĢ olduğu aĢırı kuralcı ve koruyucu 

politikalar sebebiyle aile üyelerinin üzerinde baskı yaratılmasıdır. 

Yapılan bir araĢtırmada Ģirket içerisindeki çatıĢmaların çözümünde etkili 

olabilecek yöntemler (Bozkurt ve TaĢcıoğlu, 2008: 377);  

 ġirket içerisinde ve aile içerisinde etkili bir iletiĢimin sağlanması,  

 ġirket içi rollerin eksiksiz ve karmaĢaya mahal vermeyecek Ģekilde 

belirlenmesi,  

 ĠĢ ve aile kavramlarının tamamen birbirinde ayrılması,  

 Etkili bir planlama sisteminin oluĢturulması (özellikle stratejik 

planların iyi bir Ģekilde hazırlanması),  

 Ödül ve ceza sistemlerinin oluĢturulması ve uygulanması,  

 KurumsallaĢmanın etkin bir Ģekilde uygulanmasıdır. 
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Aynı araĢtırmaya göre aile Ģirketlerinde en fazla çatıĢma yaratan konu aile 

üyeleri arasındaki farklı bakıĢ açılarıdır. ÇatıĢma konusunda çözüm olarak 

kullanılabilecek yöntemler ise; iĢletme planlarının etkin bir biçimde 

gerçekleĢtirilmesi sağlanarak oluĢacak süreçlerin iyi değerlendirilmesi, iĢ ve aile 

rollerinin tanımlanması ve birbirinden ayrılması, iyi bir iletiĢim ortamı oluĢturularak 

bilgilerin sürekli paylaĢımının sağlanacağı toplantıların düzenlenmesi Ģeklinde tespit 

edilmiĢtir. KurumsallaĢmanın çatıĢma konusundaki önemi yeni kuĢakların iĢ hayatına 

adım atması ile baĢlar. Yine aynı Ģekilde aile üyelerine yönelik yapılan kariyer 

planlaması ve devir süreçlerinde devam eder. Kurumsal bir yapıda her konu detayları 

ile birlikte açık bir Ģekilde aile üyeleri ile paylaĢılarak herkesin kabul etmesi 

sağlanmalıdır. Aksi takdirde her paydaĢ kendi çocuğunun iĢte diğerlerine göre iyi 

olduğunu düĢünecek ve daha iyi mevkilere gelmesi gerektiğini savunacaktır. Bu da 

kardeĢler arası çatıĢmaları ve kiĢiler arası rekabeti olumsuz yönde etkileyerek Ģirkete 

zarar verecektir. ÇatıĢma iĢletme literatürü bazılarına göre faydalı, bazılarına göre ise 

zarar verici bir unsur olarak algılanmaktadır. Modern yaklaĢıma göre Ģirket içerisinde 

çatıĢma ortamı kaçınılmaz olarak görülmektedir. Fakat bu çatıĢmaların bir fırsat 

olarak değerlendirilmesi ve iyi yönetimi; organizasyon içerisindeki rekabet, 

verimlilik ve yaratıcı ruhu geliĢtirecektir. Klasik görüĢtekiler ise çatıĢmaların, yapı 

ve iĢleyiĢi bozucu etkisi olduğunu ve bu sebeple Ģirketi olumsuz etkileyeceğini 

savunmaktadırlar (Bozkurt ve TaĢcıoğlu, 2008: 378-384). 

2008 yılında Kayseri Organize Sanayi Bölgesi‟nde çalıĢan aile Ģirketleri 

üzerinde yapılan bir araĢtırmada çalıĢmaya katılanlar, Ģirketlerindeki çatıĢmaların iĢ 

konusunda ve Ģirket çalıĢanları arasında yaĢandığını ifade etmiĢtir. Fakat aile üyeleri 

arasında yaĢanan çatıĢmalar ile normal çalıĢanlar arasında yaĢanan çatıĢmaların 

hemen hemen eĢit seviyede oldukları tespit edilmiĢtir. Aynı araĢtırmada çatıĢma 

sebepleri; kurumsallaĢma, aile ve iĢ sisteminin karıĢtırılması, kaynak ve imkanların 

paylaĢılamaması, profesyonelleĢme, nepotizm ve kardeĢ ve kuĢak çatıĢmaları olarak 

belirlenmiĢtir. Bu baĢlıklar altında sorular hazırlanarak katılımcılara sorulmuĢtur. 

AraĢtırma sonucunda, Ģirketlerde aile anayasasının bulunmaması ve devir 

planlamasının yapılmamasının çatıĢmalara sebep olduğu tespit edilmiĢtir. ġirketlerde 

aile ve iĢ sisteminin karıĢtırılması konusunda herhangi bir sıkıntı oluĢmamaktadır. 
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AraĢtırma bulguları, kaynak ve imkan paylaĢımı ve profesyonelleĢme konularında 

sıkıntıların olduğunu ve özellikle bayanların Ģirket yönetim kararlarında etkili 

olamamaları sebebiyle sorunların yaĢandığını göstermektedir (Aykan, 2008: 145-

146-147). 

3.2.2.5. Devir Planlaması ve Halefin YetiĢtirilmesi 

Devir planlaması; liderden sonraki aĢamada yönetime kimin geçeceğinin 

planlanması, bu kiĢinin hazırlanması, eğitilmesi, mevcut liderden sonra iĢletmedeki 

sorumluluk ve yetki devirlerinin planlanması vb. faaliyetleri içerir. ġirketlerin 

sürdürülebilir hale getirilmesi ve yetkilerin devredilmesi sürecinde aile dinamikleri, 

ekonomik ve hukuki süreçlerden ön planda tutulmalıdır (Semerci, 2008: 90). 

Devretme planının en önemli kısmı, tüm aile üyelerinin bir araya gelerek ortak 

vizyonu oluĢturma sürecidir (Yolaç ve Doğan, 2011: 103). ġirketler için devretme 

sürecinde, devir planının uygulanmasından sorumlu, Ģirket geleceğini planlayan ve 

haleflerin yeteneklerini geliĢtirmeleri için programlar hazırlayan aile üyelerinden 

veya aile dıĢı kiĢilerden oluĢan bir devir komitesinin varlığı önemlidir (Günver, 

2010: 391).  

Ġyi bir devir sürecinin oluĢturulmasında kurucu, varis ve çevre olmak üzere 

üç önemli faktör bulunmaktadır. Bu faktörler birbirini etkilemekte ve her biri bir- 

birini tamamlayan ve takip eden süreçleri içermektedir. Kurucu ve varis faktörleri 

birbiri ile iliĢkili ve karĢılıklı olarak birbirini etkileyen faktörlerdir. Ġki unsur arasında 

üç adımı takip eden bir süreç bulunmaktadır.  

 Bunlardan ilki, kurucunun devir sürecini baĢlatma konusundaki isteği 

ve uygun halefi belirlemesidir. Kurucu, halefini sürece hazırlamak, yönetim ve 

liderlik metotlarını halefe öğretmek ile sorumludur.  

 Ġkinci unsur, varisin kurucuyu devir sürecini baĢlatmaya ikna etmesi 

ve kurucuyu bu yönde motive etmesidir. Varisin bu yöndeki isteği ve kendi yönetim 

tekniklerini uygulama arzusu asilik olarak algılanabilmektedir. Bunun yanında, 
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bazen kurucunun devir arzusu varisi zorla iĢin baĢına geçirmeye yönelik bir süreci 

baĢlatabilir.  

 Üçüncü adım ise kurucunun iĢe yönelik, yönetim ve liderlik ile ilgili 

metotları varise nasıl aktaracağının ortak bir platformda belirlenmesidir. Devir planı, 

Ģirket bünyesindeki önemli kiĢilerce kabul görmelidir (Göksel ve Aydıntan, 2012: 

46; Lucky vd., 2011: 110).  

Devir sürecini etkileyen bu faktörler Handler‟in görüĢleriyle uyumluluk 

göstermektedir. Handler bu süreç içerisinde varisin liderliği üstlenip Ģef, karar verici 

konumuna gelmesini, kurucunun ise yetki ve güçten vazgeçip danıĢman olması 

gerektiğini savunmaktadır (Handler, 1994: 154).  

Türkiye‟de de bu sürecin uygun bir Ģekilde gerçekleĢtirilebilmesi ve 

planlanması amacı ile Karadeniz Bölgesi‟nde devir sürecine iĢletmeleri hazırlamak 

ve sürecin olumlu bir Ģekilde atlatılması amacıyla altı basamaklı bir eğitim 

gerçekleĢtirilmiĢtir. Bu eğitim süreci; farkındalık, aĢılama, hukuki boyut, finansal 

boyut, iletiĢim ve izleme olarak belirlenmiĢtir.  

 Birinci basamakta devir süreci ve önemine iliĢkin iĢletmelerden 

farkındalık yaratılmıĢtır.  

 Ġkinci basamakta halef ve mevcut yöneticilere devrin mantığı, bu 

sürecin iĢleyiĢi ve baĢarı Ģartları anlatılmıĢtır. Farkındalık aĢamasında haleflerin iĢ ve 

Ģirket ile tanıĢması, fırsat ve tehditleri anlayabilecek düzeye gelmesi için bilinçli bir 

yaklaĢım geliĢtirme hedefi bulunmaktadır. Aile Ģirketlerinde devir sürecinin nasıl 

oluĢtuğu, önemli noktaların neler olduğu konularında bilinçlenme düzeyinin 

arttırılması amaçlanmıĢtır.  

 AĢılama aĢamasında ise SWOT analizleri yapılarak aile iliĢkilerinin ve 

iĢletmenin kurumsallaĢma araçları tanıtılmıĢtır.  

 Üçüncü ve dördüncü basamaklarda ise Ģirketlere hukuki ve finansal 

konularda eğitimler verilerek bilgi düzeyleri arttırılmaya çalıĢılmıĢtır. Hukuki 

boyutta ise Ģirket türleri, kendi Ģirketinin tanımını yapabilme, Ģirket kuruluĢ iĢlemleri 

ve hangi yasal düzenlemelere tabi olunduğu üzerinde durulmuĢ, gerekli 

görüldüğünde miras planı hazırlanabilmesi için gerekli bilgilendirme yapılmıĢtır.  
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 BeĢinci basamakta, Ģirketlere iç iliĢki ve iletiĢimi düzenleme ve 

sistemleĢme konusunda bilgilendirme yapılmıĢtır. Bu boyut ise mevcut yöneticilerin 

haleflerine iç bilgi aktarımını nasıl ve hangi yönlerde yapabileceklerinin 

öğretilmesini ve devir süreci boyunca gerekli uygulamalara tabi tutulmalarını 

içermektedir.  

 Son basamakta Ģirketlerin devir süreci esnasında onlarla birlikte ve 

destek olarak sürecin izlenmesi planlanmıĢtır (Acuner vd., 2012: 246 – 255). 

Devir planının en önemli kısmı, tüm aile üyelerinin gönüllü olarak 

katıldıkları bir toplantının düzenlenmesi ve ortak vizyonun bu toplantıda 

belirlenmesidir. Bunu takiben gelecek kuĢak yöneticilerin seçilmesi ve yetiĢtirilmesi 

süreci gelir. Planlarda üyelerin mülkiyet payları, miras planı, iĢletme sürekliliğinin 

sağlanması, kurucunun finansal güvencesinin sağlanması, üyelere adil muameleler ve 

vergi sorunlarına iliĢkin çözümler mutlaka yer almalıdır. Devir planlarında yalnızca 

halefin eğitimi ön planda olmamalıdır. Halefin eğitiminin yanında, aile üyelerinin 

eğitimi de planlanmalı ve hak ve sorumluluklar üyelere öğretilmelidir. Bu 

oluĢabilecek çatıĢmaları önlediği gibi ailenin kapalı yapısını Ģeffaf, adil ve paylaĢan 

bir yapıya çevirir. Zaten Ģeffaflık ve adilliğin sağlanması ile birlikte kurumsal 

yönetim anlamında önemli bir adım atılmıĢ olunur (Günver, 2010: 392). 

Yapılan araĢtırmalarda ülkemizde kurumsallaĢmanın temel getirilerinden 

biri olan halef planlaması ve devir süreci ile ilgili bilincin oturmaya baĢladığı fakat 

henüz istenen noktalara ulaĢamadığı görülmektedir.  

“İstanbul ve Konya’daki aile şirketleri üzerinde yapılan araştırmalarda, 

şirketlerin az çok bir planlama faaliyeti yürüttüğü ve birçoğunun mevcut liderden 

sonra yönetime geçecek halefini belirlediği tespit edilmiştir. Ayrıca halefin 

yetiştirilmesi konusunda belirli politikalar da oluşturdukları saptanmıştır. Şirketlerin 

yönetimindeki kişiler veya yönetime geçecek haleflerin birçoğu üniversite ve 

üniversite üzeri eğitimler almakta ve kendini yetiştirmektedir. Bunun yanında bazı 

şirketler, gelecekteki yönetici adaylarını başka şirketlerde tecrübe kazanması yolu ile 

hazırlamayı tercih etmektedir. Fakat yine de önemli bir sıkıntı hala devam 

etmektedir. Devir planlarında mevcut yöneticilerin veya liderlerin işi ne zaman 
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bırakacakları her zaman belirsizdir. Ayrıca yönetimin aileden kişilere bırakılması 

mutlak çözüm olarak görülmektedir.” Burada sorulması gereken soru, ailede 

yönetimi devralabilecek ve bu sorumluluğu kaldırabilecek yeterli eğitim ve 

yetkinliğe sahip kiĢiler var mıdır veya olacak mıdır? “Konya’da yapılan 

çalışmalarda şirketlerin tam anlamıyla dışarı açılamadıkları, bu sebeple eğitim ve 

kurumsallaşma konularında yeterli seviyelere gelemedikleri tespit edilmiştir. 

Varislerin belirlenmesinde ise en önemli kriterler olarak dürüstlük, ahlaklı olma, 

cesaret ve özgüven, işe bağlılık gösterme, karar verme gibi kişilik özelliklerinin ağır 

bastığı görülmektedir” (Arıcıoğlu vd., 2008: 281 – 287). 

Yönetim devri sürecinde lider iĢi çok geç olmayacak Ģekilde genç nesle 

devrederek kılavuzluk ve danıĢmanlık rollerini üstlenmelidir. Devir süreci önceden 

planlanarak mirasçılar değerlendirmeye tabi tutulmalı, iĢ için sürekli eğitilmeli, 

ailenin temel dinamikleri düzenlenmeli ve yönetim ve yetkiler tüm bu sürecin 

çıktıları değerlendirilerek devredilmelidir (Semerci, 2008: 90). Fakat mevcut liderin 

halefini yetiĢtirme aĢamasında koç rolü ile ebeveyn rolünü karıĢtırmaması 

gerekmektedir. YetiĢtirme sürecinde kurucu, halefe iĢ heyecanını ve tatmin 

duygularını aĢılamalı, liderin sorumluluklarını öğretmelidir. Yönetim kadrolarına 

geçecek aile fertleri ve haleflerin iĢ yerinde veya herhangi bir iĢte en az üç yıllık bir 

tecrübe sahibi olmaları uzmanların önerileri arasındadır. Bu süreçte geleceğin 

yöneticileri iĢ ile ilgili tecrübe, özgüven ve bağımsız çalıĢma kabiliyetleri kazanmıĢ 

olurlar (Günver, 2010: 394-395).  

Aile Ģirketleri devir süreci içerisinde, hem potansiyel adayları belirlemeli 

hem de bu adayların tercih edilme sebeplerini iyi bir Ģekilde analiz etmelidir. Bu iki 

faktör, halef seçimini yapan yöneticiye, yönetim vasıflarını bırakmadan önce 

seçeceği adayın gerekli bilgiyi elde etme yeteneğini, becerisini ve yönetmek için 

gerekli yetkinliklerini analiz etme konusunda yol gösterir (Tatoğlu vd., 2008: 159). 

Yapılan çalıĢmalar, ailelerin yönetim devir sürecine hazırlık olarak ergenlik 

dönemlerinden itibaren çocukları iĢletmeye alarak iĢe ve iĢletmeye alıĢtırmaya 

çalıĢtıklarını ve bu yönde politikalar geliĢtirdiklerini göstermektedir. Böylece 

çocukların iĢletmeye karĢı olan eğilimlerini olumlu yönde arttırmaktadırlar. Üretim 
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departmanında eğitimini tamamlayan halefler daha sonrasında sırası ile malzeme 

alım ve satıĢ departmanlarında eğitimlerine ve görevlerine devam ederler. Bu 

süreçte, mevcut liderin de halefe yönelik çeĢitli sorumlulukları bulunmaktadır. Bu 

roller, gözetmenlik, öğretmenlik, koruyuculuk ve takdim edici rolleridir. Halefin 

yaptığı iĢler gözlemlenir, yanlıĢlarını nasıl düzelteceği yol gösterilerek öğretilir, karar 

verme yetisi kazandırılır ve bu kararların sonuçlarını yaĢayarak öğrenmesi sağlanır 

ve süreç boyunca halef gerekli kiĢilerle tanıĢtırılarak geleceğe yönelik hazırlıklar 

yapılır. Yetki devri aĢaması ise, liderin halefe yönetimin ustalıklarını öğrettiği ve 

sorumlulukları yavaĢ yavaĢ devretmeye baĢladığı aĢamadır. Bu süreci takiben iĢten 

çekilme aĢaması gelir. Fakat öncül yine yönetim kurulu baĢkanı olarak görevlerine 

devam eder, halef ise genel müdür, genel müdür yardımcısı gibi vasıflarla Ģirket 

yönetimine sokulur (Göksel ve Aydıntan, 2012: 48 – 62). 

GeçiĢ planının aile üyelerine anlatılarak katılımcı bir plan oluĢturulmasında 

aile meclisi önemlidir. Mevcut liderin varlığında gerekli plan hazırlanmalıdır. 

Hazırlanmaması halinde çatıĢma, sürtüĢme, kavga ve kırgınlıkların oluĢması 

kaçınılmaz hale gelerek bilgi ve iliĢkilerin korunması imkansızlaĢmaktadır. BaĢarılı 

bir geçiĢ planını yapılırken (Kırım, 2007: 29 – 31 – 33); 

 Lider seçim kıstasları anlamlı ve açık bir Ģekilde belirlenmelidir. 

 OluĢturulan yeni planın ne olduğu ve niçin yeni bir lider seçildiği aile 

üyelerine ve Ģirket ilgililerine anlatılmalıdır. 

 GeçiĢ sürecine hazırlanılması ve bu sürecin iyi kontrol edilebilmesi 

için aile içi ve dıĢı yöneticilerden yardım alınmalıdır. 

 Haleflere uygun eğitim imkanları oluĢturulmalıdır. 

 Devir sürecinin zamanlaması iyi bir Ģekilde yapılmalıdır. 

 Mevcut liderin iĢten ayrılması için olumlu bir zemin hazırlanmalıdır. 

Bu sürece uyum iltimas ve nepotizmi engellediği gibi, yetenekli, gerekli eğitimi 

almıĢ yetkin kiĢilerin Ģirket yönetimine geçmesine ve yönetimde olmasına olanak 

tanır. 
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Ayrıca lider seçimi yapılırken bu sürecin daha kolay hale gelmesi ve 

yönetimin sorumluluklarını kaldırabilecek kiĢilerin seçimi için belirli kriterlerin 

oluĢturulması gerekir. Bu kriterler (Kırım, 2007: 32); 

 Resmi bir eğitim kurumunda eğitim alma koĢulu, 

 Yabancı dil öğrenme koĢulu, 

 ġirket içi veya dıĢında tecrübe edinme koĢulu, 

 Aile ve Ģirket içinde gösterilen baĢarının armağanı olarak yetki ve 

sorumluluk elde etme, 

 Meslekle ilgili bilgileri taze tutmak ve çağın gerisinde kalmamak için 

sürekli eğitim vb. kriter veya koĢullar geleceğin yöneticilerini seçme amacıyla 

oluĢturulabilir ve uygulanabilir. 

Halef planlaması bir anlık bir olay olmayan bir süreçtir. Dünya genelinde 

yapılan araĢtırmalar bu sürecin ortalama olarak on dört yıl sürdüğünü belirtmektedir. 

Sürecin oluĢumunda hissedarlarında önemli oranda etkileri bulunmaktadır. Öncelikle 

haleflik planı yapılırken halefliğin icra ve yönetimdeki haleflik ve mülkiyette haleflik 

olmak üzere iki kısımdan oluĢtuğu unutulmamalıdır. Bu nedenle bazı durumlarda bu 

iki yükü tek kiĢiye yüklemek yanlıĢlıklara ve sorunlara neden olabilmektedir. 

KurumsallaĢma ise bu yanlıĢlığı gidermede önemli çözümler getirmektedir. 

(Alacaklıoğlu, 2009: 91). 

Devir planı yapan Ģirketlerin ülke içerisindeki firmalara oranı Almanya‟da 

%15, ABD‟de %25, Avustralya‟da %11‟dir (Büyükhelvacıgil, 2010: 252). 

Halef seçimi süreci bilindiği üzere önemli ve sıkıntılı bir süreçtir. Pek çok 

Ģirket bu süreçte çatıĢmalar, tartıĢmalar ve ayrılıklar yaĢayabilmektedir. Bazı 

Ģirketlerde aday sayısının az olması bu çatıĢma riskini azaltsa da bunun için belirli 

tedbirlerin alınması ve sürecin önceden planlanması gerekir. En uygun adayın 

belirlenmesi için bir deneme ve tecrübe kazandırılma süreci oluĢturulmalıdır. Pek 

çok Ģirket yönetimi devralacak adaylara ilk etapta Yönetim Kurulu veya icra 

kurullarında çeĢitli görevler vererek bir deneme sürecine sokmaktadır. Bu süreç 

içerisinde profesyoneller ve aile üyeleri tarafından verilen görevleri adayların yerine 
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getirip getiremediği ve performansı izlenir. Seçilen bu yöntem ile adaylardan bazıları 

doğal seleksiyon sonucu elenir. Bu süreç bir yıllık kısa bir süre olabileceği gibi iki 

veya üç yıllık uzun süreçleri de kapsayabilir (Ġstanbul Ticaret Odası, 2010: 44). 

3.2.2.6. Hissedarlar SözleĢmesi 

Hissedar sözleĢmesinin aile Ģirketleri için en büyük yararı Ģirket 

sahipliğinin, aile veya aile üyelerinde kalmasına yardımcı olmasıdır. Bu nedenle 

sözleĢme mülkiyet standartlarının oluĢturulmasına, hisselerin devri konusundaki 

kurallara ve devir iĢlemi sonrasındaki koĢullara açıklık getirerek kurallara bağlar 

(Kırım, 2007: 46). Mülkiyet ve yönetim konuları birbirini etkileyerek ailenin mal 

varlığını, Ģirketin ve aile üyelerinin geleceğini tehdit edebilir konuma gelebiliyor 

(Kurtoğlu, 2006: 161). Bu nedenle konu ile ilgili çalıĢmaların Ģirket büyümeden 

halledilmesi ileride çıkabilecek çatıĢmaları önleyebilmektedir. 

SözleĢmenin en önemli faydası alım – satım koĢullarını belirleyen kurallar 

oluĢturmasıdır. Bu sayede Ģirkette hisse alabileceklerin kimler olacağı, alım – satım 

olayı sebeplerinin neler olabileceği, hisse satıĢ fiyatının nasıl belirlenebileceği ve 

oluĢabilecek faizlerin ödenme Ģekillerinin nasıl oluĢturulacağı konularına açıklık 

getirilir. Hissedar sözleĢmesinin oluĢturulmasında görevli olan kuruluĢ aile 

meclisidir. Meclis aile üyelerinin geleceğini ve mülkiyet haklarını korumak maksadı 

ile aile anayasasında bu konunun düzenlenmesini sağlamakla yükümlüdür. Alım – 

satım iĢleminin sebepleri sözleĢmenin hazırlanması sürecinde belirlenmeli ve 

maddeler halinde bu sözleĢmede yer almalıdır. SözleĢmeyi tüm hisse sahipleri 

imzalamalıdır. Bu sebepler; vefat, emekli olma, boĢanma, iflas, sakat veya özürlü 

hale gelme, kiĢinin Ģirketteki görevine son verilmesi ve Ģirket ile rakip olma Ģeklinde 

sıralanabilir. Alım – satım iĢlemleri düzenlenirken aile meclisi mülkiyetin ailede 

kalmasını esas alan politikalar oluĢturmak, yasal ve mali önlemler almakla 

yükümlüdür (Büyükhelvacıgil, 2010: 262; Kırım, 2007: 47 – 48). 

Hissedar sözleĢmelerinde satıĢ koĢulları belirlenirken hisse fiyatlarının 

belirlenmesine ve tespitine yönelik yöntemler de en baĢından belirlenmeli ve 
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sözleĢmeye eklenmelidir. Bunun olmadığı durumlarda danıĢmanlık Ģirketlerinden 

yardım alınmalı ve iĢletmenin değeri belirli aralıklarla tespit edilmelidir. Hissesini 

satmak isteyen aile üyesi bu isteğini ilk olarak konseye bildirmeli ve konu konsey 

tarafından incelendikten sonra ilk alma hakkı aile üyelerine tanınmalıdır. Oransal 

eĢitliği bozmamak adına devralınan hisse tüm üyelere eĢit olarak dağıtılabileceği gibi 

üyelerin uygun görmesi ve konseyin onayı ile tek bir aile üyesinin satın almak 

suretiyle hisselere sahip olabilmesi de mümkün olmaktadır. Tüm bunların yanında 

ödeme koĢulları da belirlenmeli ve sözleĢmede bulunmalıdır. Bu hisse satıĢı 

yapıldığında ödemelerde vade söz konusu olacaksa koĢullar ve uygulanacak faiz 

sistemi en baĢında belirlenmelidir. Ayrıca Ģirketin tümünün satıĢı söz konusu 

olduğunda mülkiyetin ailede kalması hususuna uygun olarak ilk hissedar aile 

üyelerine gerekli teklif yapılmalıdır (Büyükhelvacıgil, 2010: 262; Kırım, 2007: 48).  

Hissedar sözleĢmesi ve aile anayasasının bir diğer önemli özelliği ise üyeler 

arası hisse ve oy dağılımını bozucu etkileri azaltmasıdır. KiĢilerin hisselerini satma 

durumu oluĢtuğunda aile meclisini haberdar etmeleri sağlanarak karar almadaki oy 

hakkı eĢitliğinin bozulması engellenmektedir. KiĢiler istediklerine istedikleri gibi 

hisse devri yapamamaktadır (Nayır, 2010: 31). 

Verilen bilgiler ıĢığında hissedar sözleĢmesi Ģirketin mülkiyet kısmı ile ilgili 

olan bu konudaki tedbir ve kuralları içeren, aile meclisi ve aile anayasasının etkili 

olduğu, hisse alım ve satım iĢlemlerinin tüm ayrıntısına kadar kurallara bağlandığı 

bağlayıcı bir metindir. Fakat bu metinin tam anlamıyla yasallık kazanması için Ģirket 

ana sözleĢmesinde de gerekli kural ve düzenlemelerin gerçekleĢtirilmesi hususuna 

dikkat edilmelidir. 

3.2.3. KurumsallaĢmanın Önem ve Faydaları 

“Kurumsallaşma veya kurumsallaşamama işletmelerin hem kendi içsel 

bütünlükleri hem de dış çevre ile entegrasyonları açısından önemlidir”.  
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KurumsallaĢma düzeyi yüksek olan organizasyonlar çevresel koĢullara uyum 

sağladıktan sonra yapılarını sabitleyerek ve sabitlenen bu yapılarını kiĢilerden ve 

örgüte yarar sağlayamayan koĢullardan uzak tutarak kurumda yer etmiĢ olan misyon, 

amaç, kural ve değerler ile çevrelerini etkileyecekler ve kendilerini kiĢisel değer ve 

inançlardan uzak tutacaklardır. (Bilgin, 2007: 28).  

“Kurumsallaşma sayesinde kurumlar; otoriteyi, bireyselliği ve bireyci 

özgürlükleri rasyonel ve yasal bir mantıkla sınırlayan yapılar oluşturur. Böylelikle, 

nepotizmin işletmenin aileden bağımsız ve ondan daha geniş kurumsal kimliğin 

kazanılması yönünde oluşturduğu engellerin önüne geçilerek paydaşlar nezdindeki 

güvensizliğin giderilmesi sağlanır. Bireyselci nedenleri daha çok bireyin rasyonel 

tercihleri ve objektif çıkarları ile ilgili olarak görmek mümkündür. Bireysel dönüşüm 

makro çevrede oluşturulan yeni koşullara bağlı olarak bireysel akılcılığın yerine 

örgütsel akılcılığın yerleşmesi yoluyla kısmen gerçekleşebilir. Sosyal ve kültürel 

etkenler, toplum içerisinde kurumsallaşmış ve kalıplaşmıştır. Doğal olarak kurumsal 

çözümlemeler; aile işletmeleri dışında, onların yaşadığı çevre koşullarını 

değiştirmekten, yeni koşullara adaptasyonu sağlayacak yaptırımlardan oluşabilir. 

Ekonomik kalkınma ve piyasa etkisi arttıkça nepotizmin önemli bir sorun olmaktan 

çıkması beklenebilir. Aile işletmelerinin; büyümelerini, birleşmelerini ve aralarında 

ortak yatırımlara girmelerini teşvik edecek yasal ve finansal araçların; işletmeye yön 

verme, kaynak farklılaştırma, stratejik planlama yapmalarını sağlama, insan ve 

finansal sermayelerini zenginleştirme gibi faydalı sonuçları olabilir. Bu sayede 

nepotizm yerine, kurumsallaşmayı öne çıkaran kültürel ve ekonomik bir dönüşüm 

gerçekleşebilir” (Özler vd., 2007: 438 – 439). 

KurumsallaĢmanın sağlayacağı en temel faydalardan bir diğeri ise; 

oluĢturulan sistem ve uygulanan kurallar sayesinde kendi kendini yönetebilen bir 

Ģirket yapısı oluĢturulmasıdır. ġirket sahipleri bu yapı sayesinde, Ģirketi daha kolay 

kontrol edebilir ve denetleyebilirler (Ersun, 2010: 5 – 6). 

Kurumsal bir yapının aile iĢletmelerine sağlayacağı maddi ve manevi 

avantajlar Ģunlardır (Sönmez ve Toksoy, 2011: 58 – 59); 
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 OluĢabilecek krizlere daha dayanıklı bir iĢletme yapısı oluĢturarak, 

krizlerin daha kolay atlatılmasına yardımcı olur. 

 Performans ve rekabet gücünü arttırır. 

 ġirket itibarını ve Ģirkete olan güveni arttırır. 

 Özellikle yurt içi ve dıĢı ortaklıkların kurulmasını kolaylaĢtırır. 

Böylece Ģirket finansman sıkıntısı çekmeden büyüme imkanına kavuĢur. 

 DüĢük maliyetli finansal kaynak bulma avantajını elde eder ve 

uluslararası sermaye piyasalarından kaynak sağlayabilir. 

 ġirket değeri arttırılarak sürdürülebilirlik ve gelecek kuĢaklara devir 

daha kolay sağlanabilir. 

KurumsallaĢma sayesinde iĢletmeler belirli amaç ve hedefler doğrultusunda, 

belirli ilke ve değerler çerçevesinde yönetilebilmektedir (Yazıcıoğlu ve Koç, 2009: 

500). Örgüt özel bir karaktere bürünme ve kendine has bir kimlik kazanma eğilimi 

gösterir, ayırt edici bir yetenek veya bazen içyapısına yerleĢmiĢ bir yeteneksizlik 

kazanır. Ayrıca kurumsallaĢma sürecinin maliyet ve avantajlarını izlemek ve kontrol 

etmek liderin sorumluluğundadır. ġirket kurumsallaĢma ile birlikte yeni durumlar 

veya talepler karĢısında mevcut yapı ve uygulamalarından vazgeçebilme veya 

değiĢime ayak uyduma yeteneğine sahip olur (Yolaç ve Doğan, 2011: 97). 

BaĢarılı aile iĢletmelerinin özelliklerine bakıldığında ise, öne çıkan temel 

karakteristikler; 

 ĠĢletme ve aile arasında net bir sınır oluĢturmak,  

 Devir planı oluĢturmak,  

 ĠĢ planları ve stratejik planlar oluĢturmak,  

 Düzenli olarak aile üyeleriyle ve çalıĢanlarla toplantılar yapmak,  

 ÇatıĢmaları çözmek için yöntemler geliĢtirmek,  

 ġirket dıĢı danıĢmanlardan destek almaktır (Kleiman ve Colon, 2011).  

Etkin bir kurumsallaĢma sayesinde iĢletmede kontrol sağlanarak, iĢ bölümü, 

örgüt düzeni ve sisteminin daha sağlıklı iĢlemesi sağlanır. Kurumsal yapının getirisi 

olarak iĢin büyümesi ve devamlılığı sağlanır. ĠĢletme amaçlarına ulaĢmak kolaylaĢır 
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ve hata olasılığı standartlaĢma sebebiyle aĢağı seviyelere düĢer. Yetki ve sorumluluk 

alanları netleĢtirilerek profesyonellere eĢit Ģekilde dağıtımı sağlanır. Bu tarz bir 

yapıda kararlar daha kolay ve hızlı alınır. ĠĢ planları açık ve net bir Ģekilde 

hazırlanabilir. ĠĢletmenin dıĢa açılması kolaylaĢarak kredi bulma imkanları artar. 

Herkesin rahatça fikrini dile getirebileceği bir sinerji ortamı yaratılır ve bu da 

verimliliği arttırır (Ulukan, 2005: 34 – 35). 

Aile Ģirketleri kurumsallaĢma ile birlikte eski usul, haksız rekabetin yoğun 

olduğu ve kayırmaların hat safhada olduğu ataerkil yapılardan, demokratik ve 

eĢitlikçi kurumsal yapılara geçmeye baĢlamıĢtır (Pazarcık, 2004: 36). 

3.2.4. Aile ġirketlerinde YaĢanan KurumsallaĢma Sorunları 

Günümüz aile Ģirketlerinde yaĢanan sorunlardan en günceli kurumsal 

yapıların oluĢturulamamasıdır. Aile Ģirketlerinin kurumsallaĢamamasının en önemli 

nedenleri arasında çevresel baskı ve değiĢime ayak uyduramamaları, yenilikçi ve 

değiĢime açık bir Ģirket yönetim politikası oluĢturamamaları, aile üyelerinin gelecek 

korkusu sebebiyle stratejik düĢünememeleri ve biliĢim sistemlerine gereken önemin 

verilmemesi gösterilebilir. Aile Ģirketlerinde sorumluluk ve yetkiler belirli kiĢilerin 

elinde olduğundan, kurumsallaĢmanın Ģirketin tümüne yayılması neredeyse olanaksız 

hale gelmektedir. Bu nedenle Ģirketin en üst mekanizmasından en alt kısımlarına 

doğru köklü bir değiĢim ve yenilenme hareketi baĢlatılmalıdır (Özler vd., 2007: 449). 

Bilgisizlik, kurumsallaĢma faaliyetlerinin maliyet olarak algılanması ve sağlanacak 

faydaların göz ardı edilmesi, aile iliĢkilerinin iç içe geçerek profesyonelleĢmeye 

sorun oluĢturması (Çakıcı ve Özer, 2007: 87), profesyonellere gerekli çalıĢma 

koĢullarının oluĢturulamaması, halef planlaması ve yetiĢtirilmesi konusunda iyi bir 

sistemin Ģirket içerisinde yerleĢtirilememesi, yetki devri vb. faktörler de birbirlerine 

bağlı olarak yaĢanan sorunları arttırmaktadır (Fındıkçı, 2008: 59, 65, 66). ġirket 

sahiplerinin birçoğu kurumsallaĢmanın tam olarak ne anlama geldiğini bilmemekte 

ve yüksek maliyetlerin ülke koĢullarında yersiz olacağını düĢünme hatasına 

düĢmektedir. Bazı Ģirket sahipleri ise kurumsal yapılarda aile üyelerine yani 

kendilerine gerek kalmayacağı korkusuna kapılmaktadır (Çakıcı ve Özer, 2008: 44). 
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Ülkemizde aile Ģirketleri (Mersin‟deki KOBĠ Limited ġirketler üzerinde 

yapılan araĢtırma sonucudur.) kurumsallaĢmanın önemi konusunda bir farkındalığa 

sahip olmakla birlikte, henüz sistemi Ģirket yapıları içerisine tam olarak 

oturtamadıkları görülmektedir. Özellikle aile iliĢkilerini düzenlemeye yönelik 

kurumsallaĢma faaliyetleri Ģirketlerimizde istenilen noktaya ulaĢamamıĢtır (Çakıcı ve 

Özer, 2007: 104). Yapılan araĢtırmalarda göze çarpan bir diğer sorun ise aile 

Ģirketlerinin yönetim kadrosundaki liderler için bir emeklilik planının olmamasıdır. 

Bu kiĢiler ancak yaĢlılık, hastalık ve ölüm gibi sebeplerle Ģirketi devretmekte ve 

devir yine aileden kiĢilere yönelik olarak yapılmaktadır. Bu sebeple karar alma 

konusunda profesyonellerin etkinliği düĢük seviyelerde kalmaktadır. Alt 

departmanlarda profesyonel çalıĢtırılmasının tercih edilmesi ve yönetim kuruluna 

alanında uzman aile bireylerinin alınması tam olarak kurumsal bir yapı oluĢumunu 

desteklememektedir (Aydınlık ve Karagülle, 2006: 61 – 62). Aile iĢletmelerinin, 

sahibi ile olan duygusal bağının iĢletme iliĢkilerine yansıması kurumsallaĢmayı 

zorlaĢtırmaktadır (Çakıcı ve Özer, 2007: 90). Bir baĢka araĢtırmada katılımcıların % 

94‟ ü Ģirketlerinde kurumsallaĢma ve planlama sorunu olduğundan bahsetmektedir 

(Fındıkçı, 2008: 102). Dikkat çeken bir diğer nokta ise pek çok iĢletmenin 

kurumsallaĢmak istediğini belirtmesi fakat bunun sadece lafta kalması ve adım 

atılmamasıdır (Ulukan, 2005: 38).  

Günümüzde özellikle küçük iĢletmelerin halen misyon, vizyon ve strateji 

belirlemede sıkıntıları olması, büyüme planlarının olmayıĢı, kurumsal çevre 

etkileĢiminin önlenmesi, iĢletmede katılımcı yönetim politikalarının 

geliĢtirilememesi, tüm yetkilerin merkezde toplanmasından kaynaklı merkezileĢme 

sorunu olması ve profesyonellikten yoksunluğa sebep olan aile üyelerine yönelik 

kayırmacı politikalar sebebiyle battıkları veya yerinde saymaya devam ettikleri 

bilinen bir gerçektir. ĠĢ ile ailenin birbirinden ayrılamaması, aile iliĢkilerinin 

kurumsallaĢtırılmasında yaĢanan zorluklar, profesyonel istihdamını gereksiz görme 

Ģeklindeki önyargılar, görev ve iĢ tanımlarının, standartların ve kuralların boĢa 

zaman kaybı olarak görülmesi, alıĢkanlıkların bilimsel tekniklerin önüne geçirilmesi 

yukarıdakilere ek olarak belirtilebilecek sorunlar arasında sayılabilir (Bayer, 2005: 

131 – 140).  
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Önemli sorunlardan biri de iĢletme sahiplerinin kurumsal olmadığı halde 

firmalarının kurumsal olduğuna inanmalarıdır. Ayrıca bazı Ģirket sahiplerinin 

kurumsallaĢmanın firmayı tamamen profesyonellere bırakıp gitmek olarak algılaması 

dar boğazlara sebep olmaktadır. KurumsallaĢmanın önündeki engellerden bir diğeri 

de yönetsel ve organizasyonel sorunlardır. Bunun temelinde ise iĢ, iĢletme ve aile ile 

ilgili kuralların yazılı bir hale getirilmemesi vardır. Ġstihdam kriterlerinin 

belirlenmemesi, buna bağlı olarak iĢe alma ve iĢten çıkarma konularında sıkıntılar 

yaĢanması güzel bir örnek olarak gösterilebilir. Bunların yanında aile içi iliĢkilerden 

kaynaklanan sorunlar da bulunmaktadır. Bu sorunlar ailenin iç iĢleyiĢi, kültürü, 

üyeler arası anlaĢmazlıklar ve aile üyeleri için yapılan nepotizmden kaynaklanabilir 

(Çakıcı ve Özer, 2008: 44 – 45).  

Aile Ģirketlerinde büyüme ile birlikte gelen doygunluk ve zenginleĢme 

ailede çıkar çatıĢmalarının oluĢmasına sebep olmakta ve herkes Ģirketi kendi çıkarları 

doğrultusunda kullanmak istemektedir. Ayrıca doygunluğa ulaĢma kurucu ve 

üyelerin enerji ve motivasyonlarının yok olmasına neden olmaktadır. KurumsallaĢma 

ile birlikte Ģirkete kazandırılacak dinamizm bu durağanlığı bozabilecektir. ġirket 

kendi baĢına bir kurum kiĢiliğine sahip olacak, yeni yatırımlara ve farklı projelere 

girebilecek yenilikçi bir düzen oluĢturulabilecektir (Nayır, 2010: 20). 

“Mersin’de çoğunluğunu limited şirket şeklindeki KOBİ’lerin oluşturduğu 

bir araştırmada kurumsallaşma; yapı ve işleyişin kurallı hale getirilmesi, işletmenin 

süreklilik kazanması, performansın yükseltilmesi ve rekabet avantajının elde 

edilmesi, profesyonel yönetime geçilmesi, planlama ve denetim, şeffaflık ve hesap 

verebilirlik şeklinde altı başlıkta gruplanmış ve katılımcılara sorular sorulmuştur. Bu 

çalışmada kurumsallaşmanın önündeki engeller gelen yanıtlara göre tespit edilmeye 

çalışılmıştır. En önemli engel, uzman yönetici ve kadrolar ile çalışılacak yeterli 

finansal güce sahip olunamaması olarak tespit edilmiştir. Bunu takiben bilgi eksikliği 

ve yeterli eğitim ve danışmanlık hizmeti alınamaması, finansal, bilgisel, yönetimsel 

ve ölçeksel engeller ve ortamdaki belirsizlik katılımcıların kurumsallaşma sorunları 

üzerinde önemle durdukları noktalardır” (Çakıcı ve Özer, 2008: 48 – 52).  
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Buradan da anlaĢılacağı üzere kurumsallaĢma sadece kurumların sıkıntısı 

olarak görülmemelidir. Aynı zamanda bu kurumlara, meslek odalarının, eğitim 

kurumlarının ve devletin, kredi, eğitim, yasal düzenlemeler, bilgilendirme vb. yollar 

ile yardım etmesi ve destek vermesi gerekmektedir. 

Anlatılan kurumsallaĢamama sorunlarının yanında kurumsallaĢmanın da 

sebep olabileceği bazı olumsuzluklar bulunmaktadır. Öncelikle bu sürecin maliyetleri 

yüksektir. AĢırı fonksiyonelleĢme karar alma süreçlerini uzatabilir, tekrarlar artabilir 

ve iĢletme sistemi yavaĢlayabilir. ÇalıĢanların sadece kendi iĢlerine odaklanmaları 

hantallaĢmalarına sebep olabilir ve monoton bir iĢ ortamı oluĢabilir. ĠĢletme sahipleri 

bu sistemleĢme ile birlikte kapsamlı düĢünmeyi bırakabilir, kontrol azalabilir ve bu 

da çalıĢanların iĢi sahiplenme duygusunu köreltebilir (Ulukan, 2005: 35). 

Tüm bu anlatılanlar ıĢığında kurumsallaĢmayı üç kısma ayırmak 

mümkündür. Bunlar; Ģirket yönetiminin veya ailenin isteksizliğinden kaynaklı 

meydana gelen sorunlar, imkansızlıktan kaynaklanan sorunlar ve kurumsallaĢmanın 

meydana getirdiği sorunlar olarak sıralanabilir. 
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IV. BÖLÜM 

ĠÇ DENETĠM VE KURUMSAL AĠLE ġĠRKETLERĠNDE 

GERÇEKLEġTĠRĠLEN ĠÇ DENETĠM FAALĠYETLERĠ 

4.1. ĠÇ DENETĠM KAVRAMI 

Günümüz ekonomilerindeki küreselleĢme ile birlikte Ģirketlerdeki 

kurumsallaĢma ve denetim faaliyetleri, tüm iĢletme çevresine güvence sağlayan 

önemli bir faktör haline gelmiĢtir. Bu çevre içerisinde yatırımcılar, hissedarlar, 

çalıĢanlar, ülke ekonomisi, devlet vb. yer almaktadır. Özellikle 2000 yılı ve 

sonrasında gerçekleĢen büyük krizlerin oluĢumunda, önemli Ģirket yolsuzlukları ve 

iflaslarının yer alması, bağımsız ve etkin çalıĢan denetim birimlerinin 

oluĢturulmasını zorunlu hale getirmiĢtir. Bu krizler, herhangi bir ülkede oluĢan 

ekonomik krizin diğerlerine de sıçrayabileceğini ve ekonomileri sarsabileceğini tüm 

dünya ülkelerine kanıtlamıĢtır. Krizler sonrası alınan tedbirlere bakıldığında genel 

olarak denetim faaliyetlerine ağırlık verildiği görülmektedir. OluĢturulan yasalarda 

ve düzenlemelerde genel olarak Ģirket yönetim kuruluna bağlı bir iç denetim 

biriminin oluĢturulması istenmekte veya tavsiye edilmektedir. Tavsiyelerin yanında 

iç kontrol sisteminin ve risk yönetim sistemlerinin değerlemesinin yapılması pek çok 

yasal düzenlemede zorunlu koĢulmaktadır. Bu değerlemeyi yapacak departman ise iç 

denetim birimidir. Ülkemizde hazırlanan yeni TTK da iç denetim biriminin 

oluĢturulmasına bir zorunluluk Ģart koĢmamakla birlikte bazı maddelerde 

oluĢturduğu zorunluluklar bu birimin oluĢturulmasını desteklemektedir. 

4.1.1. Ġç Denetimin Tanımı 

Ġç denetim ağırlıklı olarak özel sektörde uygulanmakla birlikte ĢeffaflaĢma 

çabalarının artması ile kamu kurumlarında da önemli bir fonksiyon haline gelmiĢtir. 

Uluslararası Ġç Denetçiler Enstitüsü‟ nün yapmıĢ olduğu tanıma göre iç denetim,  
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“bir kurumun faaliyetlerini geliştirmek ve onlara değer katmak amacını 

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

kurumun risk yönetim, kontrol ve yönetişim süreçlerinin etkinliğini değerlendirmek 

ve geliştirmek amacına yönelik sistemli ve disiplinli bir yaklaşım getirerek kurumun 

amaçlarına ulaşmasına yardımcı olur”  

Ģeklinde ifade edilmektedir (IIA, 2012c).  

Tanımdan da anlaĢılacağı üzere Ģirkete hizmet etmek üzere kurulmuĢ, Ģirket 

faaliyetlerini inceleyen ve değerlendiren bağımsız bir değerleme fonksiyonudur 

(Adiloğlu, 2011: 5).  

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu 63. maddesinde ise iç 

denetim, “Kamu idaresinin çalışmalarına değer katmak ve geliştirmek için 

kaynakların ekonomiklik, etkililik ve verimlilik esaslarına göre yönetilip 

yönetilmediğini değerlendirmek ve rehberlik yapmak amacıyla yapılan bağımsız, 

nesnel güvence sağlama ve danışmanlık faaliyetidir” Ģeklinde tanımlanmaktadır. 

Yine madde 64‟ de “İç denetçi bu görevlerini, İç Denetim Koordinasyon Kurulu 

tarafından belirlenen ve uluslararası kabul görmüş kontrol ve denetim standartlarına 

uygun şekilde yerine getirir.” Ģeklinde bir açıklama yapılarak kamu iç denetçileri Ġç 

Denetim Koordinasyon Kurulunun gözetimine bırakılmıĢtır. 

4.1.2. Ġç Denetimin Tarihsel GeliĢimi 

Denetimin varlığı, M.Ö. 3500‟lü yıllara kadar uzanmaktadır. 

Mezopotamya‟da yapılan incelemelerde elde edilen kayıtlarda mali iĢlemleri içeren 

bulgular elde edilmiĢtir. Kayıtlar bir soruĢturma sistemi olarak yorumlanabilecek 

çeĢitli iĢaretler içermektedir. Kontroller ve görev dağılımının ortaya çıkıĢı da 

muhtemelen bu döneme rastlamaktadır (TÜBĠTAK, 2012b). Antik Roma ise 

memurların kendi kayıtlarını diğerlerinin kayıtları ile karĢılaĢtırdığı bir hesap sistemi 

oluĢturulmuĢtur. Bu hesap sorgusu “Audit” teriminin oluĢmasına temel hazırlamıĢtır 

(ġahin, 2007: 76). Denetim faaliyetleri eski zamanlara kadar uzanmakla birlikte iç 
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denetimin ilk olarak Ġtalyan ticaret merkezleri olan Milano, Venedik, Floransa gibi 

büyük Ģehirlerde uygulandığı görülmektedir. Ġç denetimler muhasebe kayıtlarının 

kontrol edilmesi Ģeklinde gerçekleĢtirilmektedir (Adiloğlu, 2011: 16). 

ABD‟ de ise ilk iç denetim çalıĢmaları kamu tarafından yürütülmüĢtür. 

1789‟ da ilk ABD parlamentosunda kabul edilen bir yasa ile Hazine Bakanlığı‟ nın 

kurulması ve bir kontrol ve denetçi atanması uygun görülmüĢtür. 19. yüzyılda ABD‟ 

deki iç denetçilere demiryolu ulaĢımı sektöründe rastlanmaktadır. Bu “gezici 

denetçiler” demir yolu satıĢ ofislerindeki tren seferlerine ait muhasebe kayıtlarının 

uygunluğunu kontrol etmekle görevlendirilmiĢlerdir. Profesyonel anlamda ilk 

denetimlere ise Almanya‟ daki Krupp Ģirketinde rastlanmaktadır. ġirket 1875 yılında 

bir denetim rehberi hazırlatmıĢ ve faaliyet ve uygunluk denetimlerine önem 

verilmiĢtir (Tanç, 2009: 20). 

Ġç denetimin dünya genelinde öneminin artmasına yardımcı olan bazı 

önemli düzenlemeler bulunmaktadır. ABD‟nin, Menkul Kıymetler ve Borsa 

Komisyonu‟nun 1933 ve 1934 tarihli Menkul Kıymetler Yasası ve Menkul 

Kıymetler Borsası Yasası‟ndaki yasal düzenlemelerinde ağırlıklı olarak muhasebe ve 

denetim konularına yer verilmiĢtir (Adiloğlu, 2011: 16). Ġkinci dünya savaĢı 

sırasındaki talep artıĢı ile birlikte batı ülkelerindeki iĢletmeler hızla büyümüĢtür. 

SavaĢ sonrasında, hızlı büyüme sonucu artan iĢletmeler arası rekabet, iĢletme 

yöneticilerini, iĢletmelerinde iç denetim departmanı kurmaya yönlendirmiĢtir. 

Dünyada ilk kez ABD‟ de iç denetçiler 1941 yılında örgütlenmiĢ ve Ġç Denetçiler 

Enstitüsü‟ nü kurmuĢlardır (Akpınar, 2010: 176). Uluslararası Ġç Denetim 

Enstitüsü‟nün (IIA) günümüzde 170.000‟ den fazla üyesi bulunmaktadır (IIA, 

2012a). Diğer yandan IIA‟nın kuruluĢundan sonra Avrupa‟da da Avrupa Ġç 

Denetçiler Konfederasyonu (ECIIA) oluĢturulmuĢtur. KuruluĢun Avrupa ülkelerinde 

ve Tunus, Fas, Cezayir vb. ülkelerde 12.500 civarında kayıtlı üyesi bulunmaktadır. Ġç 

denetim mesleğinin standartları bu iki örgüt tarafından belirlenmekte, iç denetimle 

ilgili araĢtırma ve geliĢtirme çalıĢmaları yapılmakta, toplantılar düzenlenmek 

suretiyle uluslararası bir iĢbirliği ile eĢgüdüm sağlanmaktadır. Bütün iç denetim 

profesyonelleri, IIA‟nın Etik Kurallarına ve Ġç Denetim Mesleki Uygulamalarına 

https://na.theiia.org/)
https://na.theiia.org/)
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Dair Uluslararası Standartlarına uymakla sorumludurlar. Bu uygulama, iç denetim 

mesleğinin, yetkin profesyoneller tarafından, mesleki düzenlemeler ile objektiflik, 

gerekli mesleki özen ve dönemsel kalite değerlendirmesini gerektiren davranıĢ 

kurallarına uygun yapılmasını sağlar (TÜBĠTAK, 2012b). IIA, 1947 yılında Ġç 

Denetçinin Sorumlulukları Bildirgesi‟ni ve 1989 yılında Ġç Denetim Standartlarını 

yayınlamıĢtır (Cumhuriyet Üniversitesi Ġç Denetim Birimi, 2012; Uzay, 1999: 35). 

1999 yılında ise “Ġç Denetim Mesleki Uygulama Çerçevesi” IIA tarafından 

oluĢturmuĢ ve kabul edilmiĢtir ve 2007 yılında revize edilmiĢtir (The IIA Research 

Foundation ve TĠDE, 2008).  

1977 yılında ana temasını iç kontrol konusunun oluĢturduğu, ABD‟de 

yapılan Watergate çalıĢmaları sonucunda oluĢturulan “Yabancı Yolsuzluk Kanunu” 

(Foreign Corrupt Practices Act) yürürlüğe girmiĢtir. Kanun 1980‟li yılların baĢında 

kontrol ortamı ve iç kontrol konusundaki çalıĢmaları önemli ölçüde yönlendirmiĢtir. 

1985 yılında Treadway Komisyonu hileli mali raporlama ile ilgili bir rapor 

yayınlayarak kontrol ortamı, davranıĢ ve yetki standartlarına vurgu yapmıĢtır. 

Komisyon iç kontrol konusu ile ilgili ortak bir anlayıĢ geliĢtirmek maksadı ile 

destekleyici kurumlara çağrıda bulunarak COSO (Committee of Sponsoring 

Organizations of the Treadway Commission) oluĢturulmuĢtur. COSO konu ile ilgili 

geniĢ kapsamlı ve pratik kriterler oluĢturmuĢtur (T.C. Maliye Bakanlığı, 2012). 

Treadway komisyonu tarafından 1987 yılında yayımlanan NCFF (National 

Commission on Fraudulent Financial Reporting) raporu ABD‟ deki finansal 

raporlama sistemini inceleyerek hileli finansal raporlamanın önlenmesine yönelik 

tedbirleri belirlemiĢtir (National Commission on Fraudulent Financial Reporting, 

1987). Amerikan Sertifikalı Muhasebeciler Enstitüsü‟nün yayınlamıĢ olduğu SAS no 

65 de bu etkiyi yaratan önemli düzenlemeler arasında yer almaktadır (Uzay, 1999: 

35). 

2001 yılında ABD‟ de oluĢan ve tüm dünyayı etkileyen Ģirket skandalları 

ABD‟ de Sarbanes – Oxley Yasası‟nın (SOX) oluĢturulmasına zemin hazırlamıĢtır. 

Yasada denetim konusunda önemli yaptırımlar bulunmakla birlikte iç denetimin 

Ģirket yönetimleri tarafından önemsenmesine ve uygulanmasına yönelik önemli 
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yaptırımlar getirilmiĢtir. Yasa iç denetimin dünya çapında önemsenmesini sağlayan 

bir kırılma noktası olmuĢtur. Yasaya uyum göstermeyen Ģirketlerin borsada iĢlem 

göremeyecek olması uluslararası Ģirketleri harekete geçirmiĢ ve Ģirketleri ABD‟ de 

faaliyet gösteren pek çok ülke de bu yasaya uyum sağlamak için çeĢitli yasal 

düzenlemeler oluĢturmuĢtur. 

Ülkemizde ise 1995 yılında kurulan Türkiye Ġç Denetim Enstitüsü (TĠDE), 

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu iç 

denetim faaliyetlerine yön veren kurum ve yasal düzenlemelerdir. Kamu 

faaliyetlerine yönelik iç denetim faaliyetleri konusunda yapılan ilk çalıĢmalar 

arasında Temmuz 2000 tarihinde Bankacılık Gözetimine ĠliĢkin Basel Komitesi 

tarafından yayınlanan “Bankalarda Ġç Denetim ve Bankacılık Gözetim Otoritesinin Ġç 

ve DıĢ Denetçiler ile ĠliĢkisi” adlı danıĢma belgesi gösterilebilir (ÇavuĢoğlu ve Duru, 

2007: 15). 

Tablo 12: Ġç Denetimin Zaman Ġçerisinde DeğiĢen Yapısı 

Süreç Ġç Denetimden Beklenen Faydalar 

1950'li Yıllar ĠĢletme varlıklarının korunması 

1960'lı Yıllar ĠĢletme verilerinin güvenilirliğinin denetlenmesi 

1970'li Yıllar Uygunluk denetiminin yapılması 

1980'li Yıllar ĠĢletme etkinliğinin denetlenmesi 

1990'lı Yıllar ĠĢletme amaçlarına ulaĢılması 

2000'li Yıllar ĠĢletmeye artı değer katma 

Kaynak: MemiĢ, 2008: 80. 

Anlatılan yasal düzenlemelerin yanında iç denetimin gösterdiği değiĢim 

eğilimi de önemsenmelidir. Tabloda da görüldüğü üzere iç denetim sürekli bir 
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değiĢim göstererek 2000‟li yıllardan itibaren tüm iĢletme yapısını ve faaliyetlerini 

kapsayan ve iĢletmeye değer katmayı hedefleyen bir yapı haline dönüĢmüĢtür. 

4.1.3. Ġç Denetimin Unsurları 

Yapılan tanımlar incelendiğinde iç denetim çalıĢmalarının ortak amacı, 

“kurum faaliyetlerini geliĢtirmek ve değer katmak, kaynakların ekonomik ve verimli 

kullanılmasını sağlamak, kurumun risk yönetim, kontrol ve yönetiĢim süreçlerini 

değerlendirmek ve geliĢtirmek ve böylece kurumun amaç ve hedeflerine ulaĢmasını 

sağlamak” Ģeklinde sıralanabilmektedir. Ġç denetim faaliyetlerinin bu amaçlara 

ulaĢabilmesi için 4 temel unsuru bünyesinde barındırması gerekmektedir. Bunlar 

(Adiloğlu, 2011: 9; Selimoğlu vd., 2011: 9); 

 Bağımsız ve tarafsız bir faaliyet olmalıdır, 

 Güvence ve danıĢmanlık faaliyetlerini kapsamalıdır, 

 Kurumu bir bütün olarak kabul etmeli ve denetim faaliyetlerini 

kurumun bütününe yaymalıdır, 

 Sistematik ve disiplinli bir yaklaĢımla yürütülmelidir. 

Bağımsızlık ve objektiflik unsuru Uluslararası Ġç Denetim Standartları 

Mesleki Uygulama Çerçevesi içerisinde “Ġç denetim faaliyetleri bağımsız olmalıdır 

ve iç denetçiler görevlerini yerine getirirken objektif davranmalıdırlar. Ġç denetim 

yöneticisinin (ĠDY), kurum içinde, iç denetim faaliyetlerinin sorumluluklarını yerine 

getirmesine imkan sağlayan bir yönetim kademesine bağlı olması gerekir. Ġç 

denetçilerin tarafsız ve ön yargısız bir Ģekilde davranması ve her türlü çıkar 

çatıĢmasından kaçınması gerekir.” Ģeklinde ifade edilmektedir. Ġç denetçinin, mevcut 

anda veya öncesinde yerine getirmekle sorumlu olduğu iĢleri değerlendirmesi ve 

güvence vermesi objektifliği bozucu etki yaratmaktadır. Bu tarz durumlarda bu 

görevlerin iç denetim faaliyeti dıĢındaki kiĢiler tarafından gözlemlenmesi ve kontrol 

edilmesi gerekmektedir (The IIA Research Foundation ve TĠDE, 2008: 19 – 20). 
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Güvence sağlama hizmeti ile anlatılmak istenen; kurumun risk yönetimi, 

kontrol ve yönetim süreçlerinin etkin bir Ģekilde iĢleyip iĢlemediğinin, üretilen 

bilgilerin doğru ve tam olup olmadığının, varlıkların korunup korunmadığının, 

faaliyetlerin mevzuata uygun bir Ģekilde gerçekleĢtirilip gerçekleĢtirilmediğinin 

incelenmesi ve Ģirket çevresine makul düzeyde bir güvence verilmesidir.  

DanıĢmanlık ise; idari sorumluluk üstlenmeksizin yürütülen, icrai konularla 

ilgili görüĢ, eğitim, analiz, değerlendirme, performans göstergelerinin tespiti, proje 

görevleri gibi idari faaliyetlere değer katmak, kolaylaĢtırmak, geliĢtirmek ve yol 

göstermek amaçlarıyla gerçekleĢtirilen faaliyetlerdir (ÇavuĢoğlu ve Duru, 2007: 16). 

Ġç denetimin temel amacı iĢletme faaliyetlerinin etkinlik ve verimliliğini 

arttırmak ve Ģirket faaliyetlerine katma değer yaratmaktır. Bu sebeple iç denetim; 

kurumun risk yönetim, kontrol ve kurumsal yönetim süreçlerini değerlendirmek ve 

Ģirketin hedeflerine ulaĢmasını sağlamakla yükümlüdür. Ġç denetim birimi Ģirket 

amaç ve hedeflerini, bunlara ulaĢmadaki Ģirket baĢarısını, Ģirket faaliyetlerini iyi 

değerlendirmek ve aksaklıkları üst yönetime bildirmekle sorumludur. Bunu 

yapabilmesinin temel Ģartı ise Ģirketi bütünsel bir yaklaĢımla gözlemlemesi ve 

değerlendirmesidir. 

Ġç denetim faaliyetleri sistemli ve disiplinli bir yaklaĢım içerisinde 

yürütülmelidir. Ġç denetim biriminin sistemli ve standart bir hale gelmesi için ise 

gerekli politika ve prosedürlerin oluĢturulması ve uygulanması gerekmektedir. 

Ayrıca iç denetçiler çalıĢmalarını Uluslararası Ġç Denetim Standartlarına ve Ġç 

Denetim Mesleki Uygulama Standartlarına uygun olarak yürütmelidir. Denetim 

faaliyetlerinde, denetim personelinin iç denetim faaliyetlerine iliĢkin uygulama 

standartlarına sürekli uymasını sağlamak ve onları bu yönde yönlendirmek için, daha 

kapsamlı, resmi ve yazılı politika ve prosedürlere sahip olmak Ģarttır (The IIA 

Research Foundation ve TĠDE, 2008: 20). 
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4.1.4. Ġç Denetimin Amaç, Önem, Kapsamı ve Faydaları 

Ġç denetim ilk zamanlarda dar ve sınırlı bir kapsamda yürütülürken, 

günümüzde yönetime yardım eden temel fonksiyonlardan biri haline gelmiĢtir. 

DeğiĢen piyasa koĢulları ile birlikte iç denetimin yapısında ve faaliyetlerinde de pek 

çok değiĢim yaĢanmıĢtır. Önceleri iĢlem ve hata odaklı olan iç denetim günümüzde 

süreç odaklı bir yapıya dönüĢmüĢ ve kuruma değer katma amacını güden bir birim 

haline gelmiĢtir (Uzun, 2012g). Bu süreç içerisinde de sürekli olarak evrimleĢmiĢtir.  

“1950’li yıllarda sadece işletme varlıklarının korunması amacı ile 

gerçekleştirilen iç denetim faaliyetleri, 1960’lı yıllarda işletme verilerinin 

güvenilirliğinin denetlenmesi, 1970’li yıllarda uygunluk denetiminin yapılması, 

1980’li yıllarda işletme etkinliğinin denetlenmesi, 1990’lı yıllarda işletme 

amaçlarına ulaşılması ve 2000’li yıllarda işletmeye artı değer katma amacını güden 

bir birim haline gelmiştir. Dünyadaki değişim ve globalleşme süreci işletme 

yapılarını ve faaliyetlerini önemli ölçüde etkilemektedir.” DeğiĢen iĢletme çevresi 

paralelinde iĢletme faaliyetlerinin de değiĢmesini zorunlu kılmaktadır. Günümüzde 

Ģirketler fırsatları iyi değerlendirdiğinde kolaylıkla büyümekte, uluslararası ve ulusal 

piyasalarda kolaylıkla rekabet üstünlüğü sağlayabilmektedir. Fakat bunun tam tersi 

bir senaryo da söz konusu olabilmektedir. Fırsatların veya tehlikelerin iyi 

gözlemlenememesi Ģirketleri iflas ve tasfiye sürecine sürükleyebilmektedir. Bu 

sebeple Ģirket iç denetim departmanı iĢletme içerisinde yukarıda da görüldüğü üzere 

her geçen zaman diliminde daha önemli ve önemsenmesi gereken bir birim haline 

gelmiĢtir. ĠĢletme amaç ve kapsamında yaĢanan bu sürekli değiĢimlerin temelinde 

yatan sebepler aĢağıda sıralanmaktadır (MemiĢ, 2008: 78 – 80). 

 “Organizasyonla ilgili değişiklikler: Daha fazla yetkilendirme ve 

sorumluluk üstlenme, bürokratik kademelerin azaltılması, katılımcı ve ekip 

çalışmasına dayanan bir yönetim anlayışının geliştirilmesi şeklinde 

sıralanabilmektedir. 

 Maliyet yapısıyla ilgili değişiklikler: Küçülme ve genel giderlerin 

kısılması, süreçlerin kolaylaştırılması, değer yaratmayan faaliyetlerin ortadan 
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kaldırılması, sistemlerin ve süreçlerin yeniden yapılandırılıp kolaylaştırılması, 

gereksiz işlerin azaltılması, yeni teknolojilerden yararlanılması, en iyi uygulama 

örneklerinin adapte edilmesi olarak sıralanabilmektedir. Bu yenilikler sayesinde 

kurumsal yapının oluşumu desteklenmektedir. 

 Kontrollerle ilgili değişiklikler: Geleneksel kontrol süreçlerinin 

yeniden dizayn edilmesi, kontrol sorumluluğunun merkezden daha büyük yetkilerle 

faaliyet düzeylerine kayması, çalışma birimlerinden kendi düzenlemelerini 

yapmalarının istenmesi olarak aktarılabilir. Böylece daha etkin işleyen bir kontrol 

mekanizması ve değerlemelerini bağımsız bir şekilde yerine getiren iç denetim 

birimleri oluşturulabilir.” 

Ġç denetim biriminin, amaçlarına ulaĢabilmesi için yerine getirmesi gereken 

bazı sorumlulukları bulunmaktadır. Bunlar (Güredin, 2007: 21);  

 “ĠĢletmenin finansal, muhasebesel ve diğer faaliyetleri ile ilgili 

kontrollerinin etkinliğini, yeterliliğini ve uygulanma baĢarısını gözlemleyerek 

değerlendirmek, oluĢturulan politika ve prosedürlerin uygulanmasını sağlamak ve 

geliĢtirilmesi için gerekli faaliyetleri yürütmek, 

 ĠĢletme faaliyetlerinin ve yapılan iĢlemlerin hazırlanan politikalara, 

planlara ve yönetmeliklere uygun Ģekilde gerçekleĢtirilip gerçekleĢtirilmediğini 

araĢtırmak, 

 Varlıkların yeterince korunup korunmadığını araĢtırmak, 

 Yönetimin sunduğu bilgilerin doğruluk ve güvenilirliğini incelemek, 

 Yetki ve sorumlulukların kaliteli ve uygun bir Ģekilde yerine getirilip 

getirilmediğini incelemek, 

 Faaliyetlerin geliĢtirilmesine yönelik alınacak önlemleri belirleyerek 

yönetime tavsiyelerde bulunmak (DanıĢmanlık yapmak)” Ģeklinde sıralanabilir. 

“Uluslararası İç Denetçiler Enstitüsü’ nün yaptığı iç denetim tanımına göre, 

iç denetim biriminin işletme içerisindeki amacı; şirket faaliyetlerini geliştirmek ve 

değer katmak, şirketteki faaliyetlerin doğru ve etkin bir şekilde yerine getirildiği ve 

dürüst bir yaklaşım ile beyan edildiği konusunda güvence vermek, yaptığı 

değerlendirmeler ve hazırladığı raporlar ile şirkete tavsiyelerde bulunarak 
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danışmalık hizmeti vermek, şirketin amaçlarına ulaşmasına yardımcı olmaktır. Birim 

gözden geçirilen faaliyetler ile ilgili analizler, tavsiyeler ve yorumlar yaparak 

yönetimin sorumluluklarını yerine getirmesine yardımcı olmaktadır. Bu amaçları 

yerine getirebilmek için ise risk yönetimi, kontrol ve yönetişim süreçlerini etkin bir 

şekilde değerlendirmek ve geliştirmek zorundadır. Bunlar da iç denetim 

faaliyetlerinin kapsamını oluşturmaktadır. İç denetim birimi, kontrol süreçlerinin 

etkinliğinin şirket amaç ve hedeflerine ulaşma sürecinde değerlendirilmesi ve 

geliştirilmesi amacıyla önerilerde bulunmaktadır. Risk yönetimi kapsamında; 

risklerin tanımlanması, risk yönetim sürecinin değerlendirilmesi ve risklerin 

önlenmesine yönelik tespitlerin yapılmasını sağlar. Kurumsal yönetim süreçlerinin 

değerlenmesini sağlayarak, etkin bir yönetişim yapısının oluşturulması için hizmet 

eder. İç denetim, şirket faaliyetlerini yönetimden farklı ve bağımsız bir bakış açısı ile 

değerlendiren önemli bir gözlem aracıdır” (Adiloğlu, 2011: 11 – 12 – 14).  

ġirketler büyüdükçe faaliyet alanları geniĢler ve karmaĢıklaĢır. Bu 

geniĢleme Ģirketin departmanlara ayrılmasını gerektirmektedir. Birbirinden bağımsız 

birim ve departmanlardan oluĢan iĢletmelerde, faaliyetlerin ve birim uygulamalarının 

kontrolünde iç denetim iĢletme yönetimine yardımcı olmaktadır. Geleceğe yönelik, 

iĢletmenin karĢılaĢabileceği riskleri önceden tespit ederek gerekli tedbirleri almak 

suretiyle iĢletme yönetimine danıĢmanlık hizmeti vermek ile görevlidir. Ġç denetim 

biriminin iĢletmeler açısından önemsenmesinin bir diğer nedeni ise yönetime doğru 

bilgi sağlama rolünü üstlenmesidir. ĠĢletme yönetimine iletilen bilgilerin yanlıĢ ve 

yanıltıcılığı alınacak yanlıĢ kararları ve Ģirket baĢarısızlıklarını beraberinde 

getirmektedir (MemiĢ, 2008: 76).  

Ġç denetim departmanları, iç kontrol sisteminin etkinliği ve yeterliliği, iĢ 

süreçlerinin uygunluğu ve Ģirket performansının amaçlara ulaĢma kalitesi hakkında 

yönetime bilgi sağlaması hususundaki sorumlulukları sebebiyle iĢletmelerde önemli 

bir yere sahiptir. ĠĢin doğru yapılmasının yanı sıra doğru iĢin yapılması konusunda 

görüĢ ve önerileri ile iç denetim faaliyeti Ģirket ve kurumlara katma değer sağlar. 

Bunların yanı sıra iĢ süreçlerinin etkinliği ve verimliliği, mali raporlama sisteminin 

güvenilirliği, yasa ve düzenlemelere uygunluk konularında kurum yöneticilerine, 
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ortaklara ve yatırımcılara makul bir güvence sağlamak amacıyla tasarlanan iç kontrol 

sistemini değerlendirir. Bu konudaki eksiklik ve sorunların çözümünü raporlar 

halinde yönetime bildirir. Görüldüğü üzere hata, hile ve suistimallerin, gelir ve varlık 

kayıplarının önlenmesinde iç kontrol sistemi ve iç denetim faaliyetinin etkinliği 

önemli rol oynamaktadır. Bu nedenle karlılık ve verimliliğin güvencesi iyi bir 

denetim sistemine sahip olmaktır (Uzun, 2012e). 

4.1.5. Ġç Denetim Biriminin Örgüt Ġçerisindeki Yeri 

Ġç denetim biriminin kurulmasının temel amacı Ģirket tepe yönetiminin 

istekleri doğrultusunda denetim hizmeti vermektir (Bozkurt, 2006: 33). Bu nedenle iç 

denetimin Ģirket içerisindeki rolü yönetim tarafından belirlenmektedir. Ġç denetim 

birimi, örgüt yapısı içerisinde doğrudan yönetim kuruluna bağlıdır ve düzenli olarak 

bu kurula rapor hazırlamakla görevlidir. Amacı yöneticilerin görevlerini yerine 

getirmelerini sağlamak ve yönetime hizmet etmektir (Haftacı, 2007: 148 – 149). 

Yönetim kuruluna bağlı olmayan bir iç denetim faaliyetinin bağımsızlık ve etkinliği 

azalmaktadır (Selimoğlu vd., 2011: 109). 

Uluslararası Ġç Denetim Standartlarına göre iç denetim birimi ve iç 

denetçiler, denetlenenlerin iĢbirliğini sağlayabilecek ve iĢlerini her türlü 

müdahaleden uzak bir Ģekilde yapabilecek Ģekilde üst yönetim, denetim komitesi ve 

yönetim kurulu tarafından desteklenmelidir. Örgütsel yapılanma içerisinde ideal olan 

iç denetim biriminin iĢlevsel olarak denetim komitesi ve yönetim kuruluna 

bağlanması, idari olarak ise kurumun baĢkanına bağlı ve sorumlu olmasıdır. Ġç 

denetim departmanı yöneticisinin doğrudan denetim komitesi ve yönetim kurulu ile 

iletiĢim sağlayabilmesi bağımsızlığı güvence altına alarak ilgili alanlarda iki taraflı 

iletiĢimin sağlanmasına olanak tanır. Ġç denetim departmanı yöneticisinin yılda en az 

bir kez denetim komitesi ve yönetim kurulu ile gerçekleĢtirilen faaliyetler konusunda 

toplantı yapması gerekmektedir (The IIA Research Foundation ve TĠDE, 2008: 71 – 

72). Ġç denetim biriminin idari yapılanma içerisinde icra baĢkanına bağlı olması 

birimin organizasyon içerisindeki statüsünü güçlendirir, bilgi ve belgelere ulaĢma 

konusunda kısıtlama yaĢanmasını engeller, iç denetim faaliyetlerinin Ģirket 
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içerisindeki bağımsızlığını arttırır ve birim yöneticisi bilgi paylaĢım toplantılarına 

katılabilir (Uyar, 2009: 76). 610 Nolu Uluslararası Denetim Standardı da iç 

denetimin örgüt içerisindeki bağlı olması gereken kademeyi ve iç denetim biriminin 

faaliyetlerini iyi bir Ģekilde yapabilmesi için oluĢturulması gereken yapıyı “Normal 

koşullarda, iç denetim, faaliyetlerinin sonuçlarını en üst yönetim kademesine 

raporlar ve işletmedeki diğer faaliyetlerden sorumlu değildir. İç denetim 

fonksiyonunun işletme içindeki görev alanı ile görev, yetki ve sorumlulukları mutlaka 

bir yönetmelikle belirlenmiş olmalıdır. Yönetim tarafından iç denetime yönelik 

konulan kısıtlama veya tehditler dikkatlice irdelenmelidir.” Ģeklinde ifade etmektedir 

(IFAC, 2012). Ġç denetim birimi ile ilgili politikaları oluĢturma, inceleme ve revize 

etme görevi ise denetim komitesine verilmiĢtir. 

Denetçinin üst yönetim ile geliĢtirdiği iyi iletiĢim iç denetim faaliyetlerinin 

daha kolay gerçekleĢtirilmesi açısından önemlidir. Bu iletiĢimi korumak ve 

geliĢtirmek hem üst yönetimin hem de iç denetim biriminin sorumluluğudur (ECIIA, 

2005: 42). ġirket yönetimi, ortakların iĢletmeye aktardığı fonları en iyi Ģekilde 

kullanarak Ģirketi amaçlarına ulaĢtırmakla görevli birimdir. Bu nedenle Ģirketi iyi 

yönetip yönetmedikleri, Ģirketin hedeflere ulaĢma konusundaki baĢarısı, kaynakların 

verimli kullanımı vb. konularda güvenilir bilgiye ihtiyaçları vardır. Ġç denetim birimi 

ise bu bilgiyi sağlamakla görevlidir (Uyar, 2009: 76).  

SAS 65‟te ise iç denetçinin örgüt içerisindeki yeri “İç denetçi yaptığı geniş 

kapsamlı denetimleri, denetim bulgularını ve gözetim sonuçlarını yeterli yetkiye 

sahip bir şirket görevlisine bildirmelidir. İç denetçinin yönetişimden sorumlu olan 

birime doğrudan erişimi sağlanmalı ve düzenli olarak raporlama yapılmalıdır. 

Yönetimden sorumlu kişilerin, iç denetçi istihdamı konusundaki kararları 

gözlemlenmelidir.” Ģeklinde aktarılmaktadır (AICPA, 2012).  
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ġekil 8: Yönetim Kurulu, Denetim Komitesi ve Denetim ĠliĢkisi 

 

Denetim komitesinin görevi Ģirket içerisinde yönetim kurulunun denetim ile 

ilgili sorumluluklarını yerine getirmektir. Bu nedenle komite, iç denetim 

faaliyetlerinin etkin ve verimli bir Ģekilde yürütülüp yürütülmediğini gözlemlemek 

ile sorumludur (Uyar, 2004: 75). Görüldüğü üzere denetim komitesi iç denetim ile 

yönetim kurulu arasındaki iletiĢimi sağlayan aracı birimdir. Ayrıca komite ortaklığın 

muhasebe sistemi, finansal bilgilerin kamuya açıklanması, bağımsız denetimi ve 

Ģirket iç kontrol yapısının iĢleyiĢ ve etkinliğinin gözetimi ile sorumludur. Ġç kontrol 

sisteminin iĢleyiĢ ve etkinliğinin gözetimi görevi iç denetime olan ihtiyacı ortaya 

koymaktadır. Denetim komitesinin iç denetim ve iç kontrole iliĢkin görev ve 

sorumlulukları aĢağıda maddeler halinde sıralanmaktadır (EĢkazan, 2003: 30 – 31); 

 Komitede, üyelerin doğrudan icrai görevlerle uğraĢmayan yönetim 

kurulu üyelerinin çoğunlukta olması tercih edilmelidir, 

 ÇalıĢma esasları ve çalıĢmalar yazılı hale getirilmelidir, 

 Finansal ve operasyonel faaliyetlerin gözetimi sağlanmalıdır, 

 Mali tabloların gerçeğe uygunluğu konusunda yönetime görüĢ 

bildirilmelidir, 

 Ġç ve dıĢ denetimlerin sağlıklı bir Ģekilde yürütülmesi sağlanmalıdır, 

 Hukuka uygunluk, ahlak kuralları, çıkar çatıĢmaları, kötü yönetim 

uygulamaları ve hileli iĢlemler konusunda Ģirket politikaları gözden geçirilmeli, 

gerekli durumlarda revize edilmelidir, 

Yönetim Kurulu 

Bağımsız Denetim Ġç Denetim 

Denetim Komitesi 
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 Uygulanan denetim çalıĢmaları vasıtasıyla kurumsal yönetim 

politikalarının uygunluğu gözlemlenmelidir, 

 Bağımsız denetçiler ve iç denetçiler ile toplantılar yaparak iç kontrol 

sisteminin yeterliliği konusunda görüĢülmelidir, 

 Denetçiler, yöneticiler ve yönetim kurulu arasında iletiĢim köprüsü 

kurulmasını sağlamalıdır. 

4.1.6. Ġç Denetimin Yerine Getirmekle Yükümlü Olduğu 

Sorumlulukları 

Ġç denetim faaliyetlerinin gerçekleĢtirilme amacı, örgüt içerisindeki 

muhasebe faaliyetlerini, mali karakterli faaliyetleri, üretim, pazarlama gibi diğer 

faaliyetleri incelemek, değerlemek ve yönetime bilgi sağlamaktır. Bu nedenle 

finansal denetimi, uygunluk ve faaliyet denetimlerini kapsamaktadır. Ġç denetim 

birimi, iĢletmenin bilgilerinin doğruluğunu ve güvenilirliğini, yönetim politika ve 

düzenlemelerine uygunluğu, varlıkların korunmasını, kaynakların ekonomik ve etkin 

kullanımını ve operasyonel amaç ve hedefleri inceler. Ġhtiyaçlara uygun olarak ta 

kontrollerin etkinliğini, iĢletme faaliyetlerini ve verimliliğini inceleyip Ģirket 

yönetimine rapor sağlar (Ak, 2004: 354; Akbıyık, 2005: 41). 

610 numaralı Uluslararası Denetim Standardı, iç denetim faaliyetleri 

kapsamında sürdürülen faaliyetleri dört baĢlık altında toplamaktadır. Ġç denetim 

faaliyetlerinin amacı, boyutu ve yapısı faaliyetlerin yürütüldüğü ortama ve örgüt 

yapısına göre değiĢim gösterebilmektedir (INTOSAI Professional Standards 

Committee, 2012). Ġç denetim faaliyetleri bu çalıĢmalardan birini, bir kısmını veya 

hepsini kapsayabilmektedir (AICPA, 2012).  

 Ġç kontrolün gözlemlenmesi: Güvenilir iç kontrol sistemlerinin 

kurulması iĢletme yönetiminin sorumluluğunda olup sürekli olarak desteklenmelidir. 

Yönetim tarafından, bu kontrollerin gözden geçirilmesi ve izlenmesi ile geliĢim 

yönünde önerilerde bulunması Ģeklinde, iç denetim bölümüne belirli sorumluluklar 

verilmiĢtir.  
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 Finansal ve operasyonel nitelikteki bilgilerin incelenmesi: Bu, 

bilgilerin tespit edilmesi, ölçülmesi, sınıflandırılması ve raporlanması için kullanılan 

yöntemlerin gözden geçirilmesi ve münferit kalemlerle ilgili ticari iĢlem 

bakiyelerinin ayrıntılı test edilmesi de dahil olmak üzere çeĢitli özel soruĢturmalar 

yapılmasını kapsar.  

 ĠĢletmenin finansal nitelikli olmayan kontrolleri de dahil faaliyetlerin 

etkinlik, etkililik ve verimliliğinin gözden geçirilmesi. 

 Kanunlar, yasal düzenlemeler ve diğer iĢletme dıĢı kurallar ile 

yönetimce konulmuĢ olan politika ve kurallara uygunluğunun gözden geçirilmesi.  

Finansal nitelikli bilgiler içerisinde muhasebe ile iliĢkili faaliyetler yoğun 

olduğundan bu faaliyetlerin etkinliğinin ölçülmesi ve bağımsız bir Ģekilde 

denetlenmesi önemlidir (Haftacı, 2007: 148). Uluslararası denetim standartları 

madde 610‟ da geçen maddelere ek olarak Ģirket yönetimine veya yönetim kuruluna 

istenilen özel konularda araĢtırma yapmak ve bağımsız denetçiler ile bilgi 

paylaĢımında bulunmak da görevler arasında sayılabilir (Bozkurt, 2006: 33). 

Bunların yanında iç denetçiler yapılan denetimlerde Ģirket ve faaliyetleri için 

oluĢabilecek risklerin profilini çıkararak, maruz kalınan veya bu riskin oluĢma 

ihtimaline yönelik iç kontrol ve risk yönetimi sistemlerini değerlendirmekle 

yükümlüdürler (Selimoğlu vd., 2011: 108).  

IIA ise yaptığı yeni tanımlama ile iç denetimin görevlerini; kurumun 

faaliyetlerini geliĢtirmek ve değer katmak, risk yönetim, kontrol, yönetiĢim 

süreçlerinin etkinlik ve verimliğini değerlendirmek ve bu faaliyetler ile ilgili güvence 

ve danıĢmanlık hizmeti vermek olarak belirlemiĢtir. Ġç denetim biriminin iĢletme 

faaliyetlerine değer katma fonksiyonunun temelinde, yönetime iyi bir iç kontrol 

sistemi oluĢturmada verdiği danıĢmanlık hizmeti, risk yönetim konusunda verilen 

danıĢmanlık faaliyetleri ve bunların düzenli olarak kontrol ve değerlendirmeye tabi 

tutulması bulunmaktadır. Böylece iĢletme kayıplara karĢı korunabilecek ve önlem 

alabilecektir (ElitaĢ, 2006: 147; Uzun, 2012e; Uzun, 2012d; Yenigün, 2008: 67). 



189 

 

Üst yönetim, risk yönetiminin bir parçası olarak iç kontrollerin çerçevesini 

belirlemekte ve riskler değiĢtikçe de bu çerçeveyi güncellemektedir (Akyel, 2010: 4-

6).  

“İç denetçiler, uygun risk yönetimi süreçlerinin bulunup bulunmadığını ve 

bu süreçlerin yeterli ve verimli olup olmadığını denetlerler. İç denetçiler, yönetimin 

risk süreçlerinin etkinlik ve verimliliğini inceleyip, rapor etmeli ve gerektiğinde 

iyileştirici önlemler alarak yönetime ve denetim komitesine yardımcı olmalıdır. İç 

denetçi kurum risk yönetimi sürecinde üst yönetimin beklentilerini öğrenmeli ve 

öğrendikleri bilgileri iç denetim faaliyeti ve denetim kurulunun yönetmeliklerine de 

yazmalıdırlar. İç denetimin risk yönetim sürecindeki rolünü tespit etme yönetimin 

görevidir ve yönetim, iç denetçilerden işlerin olağan akışı esnasında da kurum içi 

riskleri belirlemelerini ve değerlendirmelerini ister. Kurum, risk yönetim süreci 

oluşturmamışsa iç denetçi bu sürecin oluşması için yönetime tavsiyede bulunmalı ve 

yardımcı olmalıdır. İç denetçiler risk yönetimi sürecini oluşturabilir ya da bu süreci 

daha kolay hale getirebilirler fakat iç denetçilerin bu risklerle ilgili sorumluluk 

almamaları gerekmektedir” (The IIA Research Foundation ve TĠDE, 2008: 167-173).  

Ġç denetimin en önemli özelliği iç kontrol sisteminin etkinliğini 

incelenmesidir. Ġç denetimin, iç kontrol sisteminin yeterli olup olmadığını 

incelemesinin nedeni, sistemin, iĢletmenin amaç ve hedeflerine etkin ve ekonomik 

olarak ulaĢması konusunda yeterli güvenceye sahip olup olmadığının araĢtırılmasıyla 

ilgilidir (Eliuz, 2007: 27). 

ĠĢletme yönetimi, iĢletmesini amaçları doğrultusunda yönetebilmek için 

yönetim fonksiyonlarını yerine getirmede bir takım sistemlerden faydalanır. Bu 

sistemler sayesinde iĢletme ister büyük ister küçük olsun yönetebilme gücünü 

yitirmez, faaliyet sonuçlarını görerek gerekli tedbirler alabilir. Ġç kontrol sistemi bu 

sistemlerden biridir (Ömürbek ve Altay, 2011: 380). ġeffaflık ve hesap verilebilirlik 

kavramlarını içeren kurumsal yönetimin en önemli unsuru da bir iç kontrol 

sistemidir, sisteminin etkinliği ve verimliliğini değerlendirmek ise iç denetim 

fonksiyonuna aittir. Bu nedenle ülkemizde iç denetime olan ihtiyaç, kurumsal 

yönetim ile paralellik göstermektedir (Eliuz, 2007: 55). Ġç denetim, kurumsal 
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yönetimin bir parçasıdır ve risk yönetimini ve iç kontrolleri geliĢtirirken kurumsal 

yönetimi de güçlendirir (Göçen, 2010: 111). Bu konu kapsamındaki uygulama 

önerilerinin özü ise kurumsal yönetim sorunlarıyla ilgili yönetime veya denetim 

komitesine raporlar sunulmasıdır. Görevle ilgili tavsiyeleri, kadro planlarını, mali 

bütçelerdeki önemli değiĢiklikleri iç denetçi, üst yönetime yıl boyunca sunmalı, bu 

faaliyet raporlarıyla ilgili alınması gereken tedbirleri yönetime bildirmelidir. Ġç 

denetçinin görüĢleri usulsüzlük, hata, verimsizlik, israf gibi kurumu olumsuz 

etkileyebilecek durumlar olabilir. Bu gibi durumlar üst yönetime rapor edilmeli 

gerekli tedbirler alınmalıdır (TĠDE, 2012b). 

Bir iç denetim faaliyeti; risk yönetimi, kontrol ve yönetiĢim süreçlerinin 

tümünü kapsayacak Ģekilde iĢletme içerisinde konumlandırılmalı ve örgütü bir bütün 

olarak sistematik ve disiplinli bir yaklaĢım ile değerlendirmelidir. Bir iç denetim 

faaliyetinin Ģirket içerisinde danıĢmanlık, uygulayıcı, raporlama ve düzenli test etme 

ve kontrol olmak üzere dört tip rolü bulunmaktadır (Aykaç, 2005: 459; Selimoğlu 

vd., 2011: 107). 

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu madde 64 te ise iç 

denetçinin yapmakla yükümlü olduğu çalıĢmalar;  

a) Nesnel risk analizlerine dayanarak kamu idarelerinin yönetim ve kontrol 

yapılarını değerlendirmek, 

b) Kaynakların etkili, ekonomik ve verimli kullanılması bakımından 

incelemeler yapmak ve önerilerde bulunmak, 

c) Harcama sonrasında yasal uygunluk denetimi yapmak, 

d) Ġdarenin harcamalarının, malî iĢlemlere iliĢkin karar ve tasarruflarının, 

amaç ve politikalara, kalkınma planına, programlara, stratejik planlara ve performans 

programlarına uygunluğunu denetlemek ve değerlendirmek,  

e) Malî yönetim ve kontrol süreçlerinin sistem denetimini yapmak ve bu 

konularda önerilerde bulunmak,  

f) Denetim sonuçları çerçevesinde iyileĢtirmelere yönelik önerilerde 

bulunmak, 
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g) Denetim sırasında veya denetim sonuçlarına göre soruĢturma açılmasını 

gerektirecek bir duruma rastlandığında, ilgili idarenin en üst amirine bildirmek 

Ģeklinde sıralanmaktadır. 

Ġç denetim birimi Ģirket içerisinde iĢlevsel olarak denetim komitesine ve 

yönetim kuruluna bağlıdır. Bu nedenle iç denetim biriminin denetim komitesine karĢı 

yerine getirmesi gereken bazı görevleri bulunmaktadır. Birimin komiteye 

sunabileceği bu hizmetler (Uyar, 2009: 77); 

 Tüm denetim komitesi toplantılarına katılmak, 

 Toplantı tutanaklarını hazırlayarak gündeme koordine etmek, 

 Komite üyelerinin toplantıda ihtiyaç duyabileceği materyalleri 

toplayarak üyelere iletmek, 

 Yıllık toplantı gündemi içerisinde komitenin yönetmelikte belirtilen 

tüm sorumluluklarının yer almasını sağlayacak incelemeler yapmak, 

 Denetim sonuçlarına iliĢkin komiteye verilecek raporları hazırlamak, 

 Ġç denetim birimi faaliyetlerine iliĢkin öngörü ve sonuçları komiteye 

sunmak, 

 Komiteye iç kontrollerin uygun Ģekilde çalıĢmasını sağlayacak ve 

güvence verecek iç kontrol programının oluĢturulmasına yardımcı olmak, 

 Risk değerlemeye yönelik görüĢ bildirmek, 

 Komitenin yeni üyelerinin eğitimine yardımcı olmak, yeni geliĢme ve 

düzenlemeler hakkında bilgilendirmek ve güncel geliĢmeler ile ilgili bilgi toplayarak 

bilgilendirme toplantıları yapmak, 

 DıĢ denetçilerin baĢarısını değerlendirmek, 

 Komite baĢkanı ile sağlıklı bir iletiĢim platformu oluĢturmak, 

 ġirket faaliyetleri ile ilgili yıllık değerlendirmelerin yapılmasında 

komiteye yardımcı olmak olarak sıralanabilir. 
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4.1.7. Ġç Denetim Süreci 

Ġç denetim, rutin ve homojen bir meslek değildir. Ġç denetçiler, 

karĢılaĢtıkları durumlara ve iĢletme koĢullarına göre çok değiĢik denetim araçları ve 

metotları kullanabilirler. Burada sözünü ettiğimiz denetim yaklaĢımı veya 

metodolojisi denetim amaçlarına ulaĢmamıza yardım etmek üzere rehberlik ve 

kontrol sağlayan bir sürecin çatısı veya taslağını ifade etmektedir. Bir denetim 

yaklaĢımı, bir binanın iskeleti gibi denetim iĢinin kontrol edilmesini sağlayan bir 

taslak veya çerçeve sağlar (Yılancı, 2006: 119). 

Teknolojik değiĢim ve geliĢim süreci ile birlikte bilgi teknolojilerinin artan 

kullanımı günümüzde denetim faaliyetlerinin yapısını önemli ölçüde etkilemiĢtir. 

“Bilgi teknolojileri şirketlerin ticari faaliyetlerini elektronik olarak yönetmelerine ve 

finansal tablolarını gerçek zamanlı bir sistem üzerinde hazırlamalarına olanak 

sağlamaktadır. Gerçek zamanlı muhasebe sistemlerinin kullanımı ile birlikte finansal 

bilgilerin birçoğu ve denetim kanıtları elektronik ortamda denetçilerin eline 

ulaşabilmektedir. Bu sebeple denetim süreci, fiziki belgeleme ile yapılan 

muhasebenin geleneksel yöntemler ile denetiminden bilgisayar ile yapılan denetim 

yöntemlerine doğru yeni bir ivme kazanmıştır.” Teknolojik geliĢimler ve 

küreselleĢme iĢletmeler için yeni fırsatlar yaratabilmektedir. Fakat aynı zamanda 

yeni tehdit unsurları da oluĢmaktadır. “Bu sebeple denetim faaliyetleri de geleneksel 

yöntemlerden, risk odaklı denetim faaliyetlerine doğru bir gelişim süreci takip 

etmektedir. Risk odaklı iç denetim faaliyetlerinin yürütülmesi, geleneksel denetim 

yöntemlerinin kullandığı geçmişe dönük finansal verilerin incelenmesi anlayışının 

yanında işletmenin ileriye yönelik karşılaşabileceği risklerin de tahmin edilmesi 

anlayışını kazandırmaktadır. Bu anlayış risk yönetimi ve kurumsal yönetimin 

ayrılmaz parçasıdır. Risklerin tespiti, yönetilmesi ve denetlenmesi üzerine odaklanan 

bu yaklaşım kurumsal yönetimin önemli bir parçasıdır”. Ġyi yapılandırılmıĢ bir iç 

denetim faaliyeti Ģu süreci takip etmelidir: 

 Şirketin faaliyet alanı hakkında bilgi sahibi olunması ve ayrıntılı 

risk değerlendirmesi yapılması; “Denetçi süreci iyi yönetebilmek için aylık, üç aylık 
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ve yıllık mali tabloları düzenli analiz ederek sonuçları yönetim ve gerekli birimlerle 

paylaşmalı, sektör verileri ile karşılaştırmalı ve yönetim raporlarını inceleyerek 

düzenli bilgi toplantılarında verileri üst yönetim ve gerekli birimlerle paylaşmalıdır. 

İşletmenin strateji analizini yaparak stratejik planlama sürecini gözlemlemek için 

toplantılar tertip etmelidir. Düzenleyici kurum ve kuruluşların yayınladığı raporları 

üç ayda bir incelenerek üst yönetim bilgilendirilmelidir. Yönetim ve denetim komitesi 

ile birlikte, öncelikli sorunların, gelecek planlarının, güncel ve yasal konuların 

tartışıldığı periyodik görüşmeler yapılmalıdır” (Kurnaz ve Çetinoğlu, 2010: 7-8-97). 

Risk odaklı denetim olaylar olduktan sonra harekete geçmek yerine önceden 

önlem almak yaklaĢımını benimsemektedir. Bu sebeple Ģirketi ve Ģirket risklerini 

tanımanın en iyi yöntemi sürecin sürekli içerisinde yer almaktır. 

 İç denetimde planlama; Ġç denetçi, her yıl kontrollerin uygun ve etkin 

olduğunu değerlendirmek için görev planlaması yapar. Planını risk yönetimi ve 

kontrol süreçleri için genel bir görüĢ oluĢturmaya yetecek kapsamda yapar ve 

kontrollerin uygunluk ve etkinliğini değerlendirmek için yeterli bilgi toplar. Plan, 

değiĢikliklere adapte edilebilecek esneklikte olur. (Tokgöz, 2012: 347). Ġç denetim 

faaliyeti risk esaslı planlamaya dayandırılmalıdır. Denetim planı denetçiler için 

denetim sürecinde izlenecek yol haritası demektir. Planlar sürekli güncellenmeli ve 

her yıl yeniden revize edilmelidir. Çünkü bir sefer belirlenen ve sürekli uygulanan bir 

plan iç denetimin amacına uygun olmayacaktır. Denetim planı yazılı olarak 

hazırlanmalıdır (Uyar, 2009: 163). 

Ġç denetim planı; iç denetimin etkili, ekonomik ve verimli bir Ģekilde 

yapılmasını sağlamak amacıyla denetimin alanı ve konuları, ihtiyaç duyulan iĢgücü 

ve diğer kaynaklar ile eğitim faaliyetlerini içerecek Ģekilde, üst yönetici ve 

departman yöneticileriyle görüĢülerek hazırlanır. Ġç denetim departmanları tarafından 

hazırlanan denetim planı, denetime baĢlamadan önce üst yöneticiler tarafından 

onaylanır. Plan, gerektiğinde revize edilir, değiĢiklikler üst yöneticilerin onayı ile 

gerçekleĢir (Adiloğlu,2011: 77). 
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 İç denetimde ön çalışma ve bireysel çalışma planı: Ön çalıĢma ve 

bireysel çalıĢma planı adımları Ģunlardır: (Uyar, 2009: 166-167) 

 Ön çalıĢma(denetim amaçlarının belirlenmesi, bilgi toplama/ön 

araĢtırma ve açılıĢ toplantısı), 

 ÇalıĢma kağıtları ve formlar, 

 Potansiyel sorunlu alanların belirlenmesi, 

 Bireysel çalıĢma planının hazırlanması, 

Ön çalıĢma, denetim amaçlarının belirlenmesi, bilgi toplama-ön araĢtırma 

ve açılıĢ toplantısı safhalarından oluĢur. Ön çalıĢmanın amacı, iç denetçinin yapacağı 

bireysel denetim faaliyeti için gerekli bilgiyi elde etmesine yardımcı olmasıdır 

(Adiloğlu, 2011: 79). Elde edilen bilgiler ıĢığında denetimin amaçları kesinleĢtirilir. 

Daha sonra iç denetçi denetlenecek birim yöneticileri ve ihtiyaç duyulan personelin 

katılımıyla bir toplantı yapar. Kullanılacak çalıĢma kağıdı ve formların Ģekil ve 

içeriği belirlenir. Ġç denetçi ön çalıĢma kapsamında gerçekleĢtireceği denetim 

faaliyeti sonucunda ulaĢmak istediği amaçları net bir biçimde ortaya koyar ve bunları 

çalıĢma kağıdıyla kayıt altına alır. Ġç denetçi risk değerlemesi yaparak potansiyel 

sorunlu alanları belirler. Bu alanların belirlenmesinde ilk adım denetlenecek birimin 

temel süreçlerinin ortaya konulmasıdır. Bu amaçla birimin iĢ süreçleri, süreçler 

arasındaki iliĢkiler saptanır. Son olarak da denetçi bireysel çalıĢma planı hazırlar 

(Uyar, 2009: 167). Bireysel çalıĢma planında; denetimin amaç ve hedefleri, 

denetimin kapsamı; bilgilerin elde edilmesi, analizi ve değerlendirilmesine iliĢkin 

yöntemler ve denetim kapsamına alınan yöntemler ve denetim kapsamına alınan 

birim veya süreçlere iliĢkin uygulanacak denetim testleri ile bir çalıĢma planı 

oluĢturulur (Adiloğlu, 2011: 80). 

 İç denetimde saha çalışması: Denetim testlerinin uygulanması, 

bulguların elde edilmesi ve önerilerin geliĢtirilmesi, bulguların denetlenen birimlerle 

paylaĢılması ve kapanıĢ toplantısı adımları takip edilir. Denetim testi, denetim 

kapsamına alınmasına karar verilen hususlarla ilgili olarak idarece var olduğu 

belirlenen kontrollerin, gerektiği gibi çalıĢıp çalıĢmadığının süreçler, kayıtlar ve 

belgeler üzerinden incelenmesidir. Denetim testlerinin uygulanması sürecinde 
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bireysel çalıĢma planında belirlenen testler gerçekleĢtirilir. Denetim testinin 

uygulanmasında kullanılabilecek bazı araĢtırma teknikleri Ģunlardır: Yeniden 

hesaplama/uygulama, gözlem, doğrulama, görüĢme, yayımlanmıĢ rapor veya 

çalıĢmaların değerlendirilmesi, sunulan hizmetlerden bir vatandaĢ olarak yararlanma, 

anket, analitik inceleme (Uyar, 2009: 168). 

Ġç Denetim Faaliyeti, kurumun yönetiĢimi, faaliyetleri ve bilgi sistemleriyle 

ilgili risklerine iliĢkin kontrollerin yeterliliğini ve etkinliğini, aĢağıdakileri 

kapsayacak Ģekilde değerlendirir (Tokgöz, 2012: 351): 

 Mali ve operasyonel bilgilerin güvenilirliği ve verimliliği, 

 Faaliyetlerin ve programların etkinlik ve verimliliği, 

 Varlıkların korunması, 

 Kanun, düzenleme, politika, prosedür ve sözleĢmelere uyum, 

 Kurumun stratejik hedeflere ulaĢması. 

Yönetimin belirlediği hedef ve amaçlara ulaĢmada ortaya çıkabilecek 

riskleri yönetmek için kontroller tasarlanır. Hedeflerin amaçların ve ilgili kontrollerin 

değerlendirilmesi için de önceden belirlenmiĢ standartlara gereksinim olur (Tokgöz, 

2012: 352). Denetim sonucunda saptanan hususlar önem derecesine göre 

sınıflandırılır ve bilgi formuna iĢlenir. Ġç denetçi denetim testlerinin uygulanması 

sonucunda elde ettiği bulguları yeterli kanıtıyla destekler ve bu bulguları 

değerlendirerek öneriler geliĢtirir. Bulguların oluĢturulması sonrasında denetçi, 

denetim bulgularını kapanıĢ toplantısında görüĢülmek üzere bir yazı ekinde 

denetlenen birime gönderir. Denetçi ile denetlenen birim denetim bulguları üzerine 

görüĢür ve sonuçları bir tutanağa bağlar (Uyar, 2009: 169). 

 İç denetimde raporlama: denetçinin bulduğu önemli farklar ve bunlar 

hakkındaki yorum ve tavsiyelerini yönetime iletmesi için kullanılan araç, iç denetim 

raporudur. Bir iĢletmedeki iç denetim bölümü, denetim faaliyetlerini üst yönetim 

adına gerçekleĢtirmesi nedeniyle iç denetim raporunun verileceği tarafın iĢletme 

yönetimi olacağı açıktır (Adiloğlu, 2011: 84). 26226 numaralı, 12 Temmuz 2006 

tarihli “Ġç Denetçilerin ÇalıĢama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin” 43. 
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maddesi uyarınca “iç denetçi, ulaştığı görüşü, görüşe ulaşamamışsa bunun nedenini 

raporunda açıkça belirtir. Raporlar, kamu iç denetim raporlama standardına uygun, 

yeterli kanıta dayalı ve tutarlı olarak düzenlenir”. Ġç denetçi raporunu, idarenin 

görüĢlerini (Maliye Bakanlığı) de ekleyerek cevaplarıyla birlikte iç denetimin 

kapsamı, denetimde tespit edilen riskler, risklerin olası etkileri, risklerin ortadan 

kaldırılmasına veya en aza indirilmesine yönelik önerileri içeren rapor özetini de 

ekleyerek üst yöneticiye sunar (Uyar, 2009: 172). ĠDY, raporunu yılda bir kez kurula 

ve üst yönetime sunar. Sunacağı görüĢ için (Tokgöz, 2012: 349-350); 

 Kullandığı değerlendirme kriteri ya da kontrol çerçevesini, 

 GörüĢe konu olan kapsamı, 

 Kontrol sorumluluğunun kimlerde olduğunu belirtir. 

Raporun görüĢ kısmı; 

 Pozitif güvence (iç kontrollerin yeterli, etkin vb bulunduğu), 

 Negatif güvence (önemli bir kontrol eksikliği vb bulunmadığı), 

 ġartlı görüĢ (kontrol zaafiyetlerinin kalıcı/ önemli olduğu, belirli saha 

hariç kontrollerin yeterli olduğu vb.) Ģeklinde olabilir. 

Rapor kritik kontrol sorunları için iyileĢtirme önerileri içermelidir. 

 Ġç Denetim Sonuçlarının Değerlendirilmesi ve Ġzlenmesi; Ġç 

denetim faaliyetleri sonucu denetçi tarafından önerilen düzeltici iĢlem ve tavsiyeler 

ilgili raporda belirtilen süre içerisinde denetlenen birim tarafından yerine getirilir. 

Düzeltici iĢlemlerin gerçekleĢtirilmesinin belli bir süre gerektirmesi durumunda, bu 

husus denetim raporuna verilen cevapta belirtilir ve periyodik geliĢmeler ilgili 

birimce iç denetim birimine bildirilir. Denetim tamamlandıktan sonra, iç denetim 

bölümü tarafından yapılan denetimin değerlendirilmesine yönelik olarak denetlenen 

birimlere anket çalıĢması yapılabilir (Adiloğlu, 2011: 92 – 93). 
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4.1.8. Ġç Denetim Faaliyetleri Kapsamında Uygulanan 

Denetim Türleri 

Ġç denetim denildiğinde ilk olarak akla iç kontrol faaliyetlerinin incelenmesi 

gelmektedir. Ġç denetim biriminin öncelikli görevi iç kontrol faaliyetlerinin kontrol 

ve gözetimini yapmak, iç kontrol sisteminin etkinliğini ve iĢlerliğini değerlendirmek 

ve varsa sorunları tespit ederek yönetime raporlar halinde sunmaktır. Ayrıca 

sorunların çözümü ile ilgili tavsiye vermek de birimin ana sorumlulukları içerisinde 

yer almaktadır. IIA‟nın ilk yapmıĢ olduğu tanımlamalarda da özellikle iç denetimin 

bu vasfına vurgu yapılmaktadır. Bunun yanında değiĢen ve karmaĢıklaĢan iĢ dünyası 

ve Ģirket yapıları iç denetimin tanımında ve sorumluluklarında da değiĢimi zorunlu 

hale getirmiĢtir. ġirketler büyüdükçe kontrol zorlaĢmıĢ ve bu kontrolü Ģirket sahipleri 

ve yönetim adına yapacak sistemlere duyulan ihtiyaç artmıĢtır. Bu sebeplerle de iç 

denetim Ģirketler açısından hızla önem arz eden bir faktör haline gelmiĢtir. Ġç 

denetimin artan önemi ile birlikte iç denetim faaliyetlerinin yapısı ve sorumlulukları 

da geliĢmiĢtir. IIA‟ nın son tanımı ile birlikte iç kontrol ile ilgili sorumlulukların 

yanında “risk yönetim ve yönetişim süreçlerinin etkinliğini değerlendirmek ve 

geliştirmek amacına yönelik sistemli ve disiplinli bir yaklaşım getirerek kurumun 

amaçlarına ulaşmasına yardımcı olmak” sorumluluğu da iç denetim departmanının 

görev ve sorumluluk alanı içerisine yerleĢtirilmiĢtir (IIA, 2012c). Ayrıca yapılan yeni 

tanım iç denetimin temel eylemlerini güvence ve danıĢmalık hizmeti olarak 

nitelendirmektedir. Ġç denetimin tanımı, iç denetim faaliyetlerinin kontrol, risk 

yönetimi ve yönetiĢim süreçleri olmak üzere üç ana kısımda gerçekleĢtirileceğini 

ifade etmektedir. Bu üç faaliyetin değerlemesinin yapılabilmesi, yönetime güvence 

ve danıĢmanlık hizmeti sunulabilmesi için uygulanması gereken denetim türleri ise 

sekiz ana baĢlıkta sınıflandırılmıĢtır. Bunlar (Yılancı, 2006: 115); 

 Uygunluk denetimleri, 

 DanıĢma eylemleri, 

 Bilgi teknolojisi ile ilgili denetimler, 

 Ġç kontrol denetimleri, 

 Hile denetimleri, 
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 Faaliyetsel ve yönetim denetimleri, 

 Risk yönetimi, 

 Kurumsallık ile ilgili denetimlerdir. 

Bahsedilen denetim türlerini birbirinden ayrı düĢünülmemelidir. Her 

denetim türü diğeri ile iç içedir ve çoğu zaman birbirini tamamlayıcı niteliktedirler.  

4.1.8.1. Uygunluk Denetimleri 

ĠĢletmenin finansal iĢlemlerinin ve faaliyetlerinin, iĢletme üst yönetimi, 

yasama organı veya devlet yetkili kuruluĢları tarafından belirlenmiĢ yöntemlere, 

kurallara ve mevzuatlara uygun olarak gerçekleĢtirilip gerçekleĢtirilmediğinin 

incelenmesi sürecine uygunluk denetimi denmektedir. Uygunluk denetiminin 

yapılmasındaki temel amaç, uygulamadaki politika, prosedür ve kurallara 

uygulayıcıların ne derecede uyduklarını değerlendirmektir (Bozkurt, 2006: 28; 

DurmuĢ ve TaĢ, 2008: 14). Bu değerlendirme sayesinde, iĢletme oluĢturulan 

kuralların etkililiğini, kurallara çalıĢanların uyma derecelerini ve uygulamadaki 

aksaklıkları değerlendirerek önlemler alabilmektedir. 

ġirketler, içyapılarındaki düzeni sağlamak için çalıĢanlarının uymaları 

gereken kuralları belirlemelidir. Uygunluk denetimi iĢletme yönetimi tarafından 

yaptırılabileceği gibi yasa koyucu kurumlar, SPK, Kamu Gözetim Kurumu ve 

Meslek Odaları tarafından da gerçekleĢtirilebilmektedir (Bozkurt, 2006: 28; 

Selimoğlu vd., 2011: 8; Yılancı, 2006: 116). ĠĢletme yönetimi tarafından yürütülen 

uygunluk denetimi iĢletmenin iç denetçileri tarafından yapılmaktadır. Yapılacak 

uygunluk denetimlerinin baĢarısı; 

 Ġç denetçinin konu ile ilgili yetenekliliğine, 

 ĠĢletme içerisinde iyi bir belge dosyalama sisteminin varlığına ve 

 Ġyi bir raporlama sisteminin oluĢturulmasına bağlıdır. 

Uygunluk denetimi kapsamında iç denetçiler tarafından ilk olarak 

iĢletmenin; devletin veya yetkili kurumların oluĢturduğu kurallara, mevzuat ve 
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yönetmeliklere uyum ve uygunluğu incelenmektedir. Sonrasında ise Ģirket tarafından 

oluĢturulan politika, prosedür, anlaĢma, yönetim kurulu kararları, Ģirket içi 

yönetmelik, tüzük ve Ģirket ana sözleĢmesinde yer alan kurallara çalıĢanların ve 

yönetimin uygun davranıp davranmadığı incelenmektedir (DurmuĢ ve TaĢ, 2008: 14; 

Yılancı, 2006: 116 – 117).  

ġirket içerisinde iç denetçiler tarafından gerçekleĢtirilen uygunluk 

denetimlerine örnek olarak aĢağıdaki uygulamalar gösterilebilmektedir; 

 ġirket muhasebe kayıtlarının usule uygun tutulup tutulmadığının 

incelenmesi, 

 Dosyalama sisteminde evrak kayıt düzeninin incelenmesi, 

 Ödeme sistemi içerisinde ödemelerin yetkili kiĢiler tarafından yapılıp 

yapılmadığının incelenmesi, 

 ĠĢletme içerisinde muhasebe kayıtlarının finansman veya mali iĢler 

müdürlüğünün yayınladığı yönergelere ve muhasebe el kitaplarına uygun olarak 

yapılıp yapılmadığının incelenmesi. 

“Uluslararası İç Denetim Standartları Uygulama Önerileri çalışanların 

yasalara ve işletme kurallarına uyumunu sağlamak amacı ile işletmelerin “Mevzuata 

Uyum Programları” oluşturmaları gerektiğini ifade etmektedir. Bu programın 

işletmeye, personelin kasti olmayan kanun ihlallerini önlemek, yasa dışı faaliyet ve 

işlemleri tespit etmek ve personelin kasti kanun ihlallerini caydırmak konusunda 

yardımcı olacağı düşünülmektedir. Kurumun, personel ve bağlı kuruluşlarının 

uymaları gereken, suçu ve usulsüzlükleri engelleyebilecek mevzuata uyum standart 

ve usulleri tespit etmesi gerekmektedir. Bu standartlar oluşturulurken aşağıdakilere 

dikkat edilmelidir; 

 İşletme tarafından yasaklanan işlem ve faaliyetlerin açıkça belirtildiği 

yazılı iş davranış politikaları oluşturulmalıdır.  

 Oluşturulan politikalar işletme personeline işletme ile ilgili tüm 

konularda kılavuzluk edebilmelidir. 
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 Mevzuata uyum programından sorumlu olan kişileri tanımlayan bir 

örgüt şeması oluşturulmalıdır. 

 Açık, basit ve adil iş davranış politikaları oluşturulmalıdır. Böyle 

hazırlanmış politikalar, çalışanların etik olmayan ve yasalara aykırı işlere girme 

riskini azaltmaktadır. Ayrıca personel el kitaplarında kullanılan dil de kolay ve 

anlaşılır olmalıdır. 

 Yapılan teşvik ve ödüllendirmelerin yasalara aykırı durumlara sebep 

olmamasına dikkat edilmelidir. 

 Çok uluslu küresel şirketlerin evrensel mevzuata uyum programları 

hazırlaması gerekmektedir. Fakat bu program mahalli koşulları, kanunları ve 

düzenlemeleri yansıtacak şekilde düzenlenmelidir.” 

“Kurum standartları duyurmak ve uyumu sağlamak için çalışan, temsilci ve 

acentelerin cezayı gerektiren işlemlerini tespit etmek amacıyla izleme ve denetim 

sistemleri tasarlamalı, şirket içi ihbar sistemleri oluşturmalı ve bu sistemleri herkese 

duyurmalıdır. Program, iş davranış kurallarını ihlal edenlere yönelik caydırıcı cezai 

yaptırımlardan oluşan bir disiplin sistemini içermelidir. Bu cezalar, yapılan suçun 

niteliğine göre uyarı, ücret kaybı, geçici uzaklaştırma, nakil veya iş akdinin feshi gibi 

uygulamalardan oluşabilmektedir. Ayrıca iç denetim departmanı tarafından 

oluşturulan denetim planları yazılı malzemelerin etkin ve verimli olup olmadığını, 

çalışanların duyuru ve bildirimleri alıp almadığını, tespit edilen ihlaller için gereken 

işlemlerin yapılıp yapılmadığını, disiplinin adil ve tarafsız uygulanıp 

uygulanmadığını, ihbarcılara karşı misilleme yapılıp yapılmadığını ve mevzuata 

uyum biriminin sorumluluklarını yerine getirip getirmediğini tespit etmek amacına 

yönelik uygulamalar da dahil, kurumun mevzuata uyum programı ve prosedürlerinin 

incelenmesi ve gözden geçirilmesini de içermelidir. İç denetçiler tarafından yapılan 

değerlendirmelerde, programın suçu önleme konusunda yetersiz kaldığı veya bu 

konuda mevzuata uyum programı personelinin ihmali tespit edilirse gerekli birimler 

uyarılarak programda revizyon yapılması sağlanır ve ihmale sebep olan personel 

cezalandırılır” (The IIA Research Foundation ve TĠDE, 2008: 231 – 240). 
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4.1.8.2. DanıĢma Eylemleri 

Uluslararası Ġç Denetim Standartları Mesleki Uygulama Çerçevesinde ise 

danıĢmanlık hizmetleri; “herhangi bir idari sorumluluk üstlenmeden, bir işletmenin 

faaliyetlerini geliştirmek ve değer katmak amacını güden, niteliği ve kapsamı müşteri 

işletme ile birlikte belirlenen istişari faaliyetler ve bunlarla bağlantılı diğer 

hizmetler” olarak belirtilmektedir. Usul ve yol gösterme, tavsiyede bulunmak, iĢleri 

kolaylaĢtırmak ve eğitim vermek danıĢmanlık faaliyetlerine örnek olarak 

gösterilebilmektedir (The IIA Research Foundation ve TĠDE, 2008: 50). DanıĢmanlık 

hizmeti, Ģirket üst yönetiminin ihtiyaçları doğrultusunda iç denetçinin incelemelerde 

bulunması ve gerekli bilgi, tavsiye ve önerileri iĢletme üst yönetimine sunmasıdır 

(Ceyhan, 2010: 23). Ġç denetimin danıĢmanlık iĢlevi; yazılı anlaĢmalarla tanımlanan 

resmi görevlerden daimi veya geçici yönetim komiteleri veya proje ekiplerinde yer 

almak gibi danıĢmanlık hizmet ve etkinliklerine kadar farklı ve değiĢik kapsamlarda 

olabilmektedir (The IIA Research Foundation ve TĠDE, 2008: 49).  

Tanımında da belirtildiği gibi iç denetim, güvence ve danıĢmanlık 

hizmetlerinden oluĢmakta ve bu iki unsur birbirlerini tamamlayıcı özellikler 

taĢımaktadır. Ġç denetim faaliyetleri risk yönetimi, kontrol ve kurumsal süreçler ile 

ilgili iĢletme faaliyetlerini geliĢtirmek ve değer katmak amacıyla birçok danıĢmanlık 

faaliyetini yürütmekte, ayrıca iĢletme yönetiminin ek araĢtırma ve bilgi taleplerini 

cevaplamaya yönelik iĢletmeye danıĢmalık hizmetleri vermektedir (Yılancı, 2006: 

119). Görüldüğü üzere iç denetçiler danıĢmanlık faaliyetlerini normal veya rutin 

çalıĢmalarının bir parçası olarak ya da iĢletme yönetiminin taleplerine yönelik olarak 

yürütebilmektedir (The IIA Research Foundation ve TĠDE, 2008: 50). Denetim 

hizmetlerinin birçoğunun hem güvence hem de danıĢmanlık rolü vardır. DanıĢmanlık 

hizmetleri genellikle güvence hizmetlerinin doğrudan sonucu olarak ortaya çıkmakta 

ve iç denetimin katma değer sağlayıcı yönünü zenginleĢtirmektedir (Ceyhan, 2010: 

23). Bu görevleri üstlenmesi sebebiyle iç denetim birimine yönetim yardımcısı 

sorumluluğu verilmektedir. Risk yönetimi, kurumsal süreçler ve kontrol faaliyetleri 

birbiri ile bütünleĢik sistemler olduğundan, bu sistemler ile ilgili kolaylaĢtırıcı ve 

çare bulmaya yönelik hizmetler, birimin yönetime karĢı üstlendiği danıĢmanlık 
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görevini yerine getirmesini sağlayacaktır (Yılancı, 2006: 119). Ġç denetçiler, 

danıĢmanlık hizmetini verdikleri üst yönetim ile görevin hedefi ve kapsamı hakkında 

fikir birliği içerisinde olmalıdırlar. DanıĢmanlık görevinin iĢletme açısından değeri, 

faydaları ve muhtemel olumsuzluklarına iliĢkin çekinilen konular yönetime veya 

hizmeti alana bildirilmelidir (The IIA Research Foundation ve TĠDE, 2008: 54). 

DanıĢmanlık faaliyetleri geniĢ bir alanı kapsamakla birlikte birkaç örnek 

vermek konunun daha iyi aktarılmasına yardımcı olabilir. Ġç denetim faaliyetlerinin 

en önemli ve en eski görevi iç kontrol sistemini değerlemek, geliĢtirmek ve 

aksaklıkları yönetime rapor etmektir. “Bu önemli görevin yerine getirilmesinde 

danıĢmanlık faaliyetlerinin görevi ne olabilir?” sorusunun cevabı konunun 

anlaĢılabilmesi için önemlidir. Ġç denetim faaliyetleri çerçevesinde verilen 

danıĢmanlık hizmetleri iĢletme yönetimi ve yönetim kurulunun iç kontrol sistemini 

geliĢtirme çabalarını kolaylaĢtırmakta ve örgütsel değiĢikliklerin sistem üzerindeki 

etkileri hakkında önerilerde bulunarak yönetime destek olmaktadır (ECIIA, 2005: 

22). Ġç denetimin; kontrol, risk yönetimi ve yönetiĢim ile ilgili danıĢmanlık 

görevlerinin yanında yönetimin istediği özel araĢtırmalar konusunda da yönetime 

danıĢmanlık yapma görevi bulunmaktadır. Bu konu ile ilgili bir örnek vermek 

gerekirse; iĢletme yönetimi, iĢletmeye ait bir fabrikayı kapatmadan önce iç 

denetçilerden fabrikayla ilgili ayrıntılı analiz yapmalarını isteyip, bilgi, görüĢ ve 

önerilerini üst yönetime sunmalarını talep edebilir (Ceyhan, 2010: 23). 

Uluslararası Ġç Denetim Standartları Mesleki Uygulama Çerçevesi 

danıĢmanlık hizmetlerini görevsel açıdan dört ana baĢlıktan oluĢan bir 

sınıflandırmaya tabi tutmuĢtur. Bunlar (The IIA Research Foundation ve TĠDE, 

2008: 51); 

 Resmi DanıĢmanlık Görevleri: PlanlanmıĢ ve yazılı bir anlaĢmaya tabi 

olan danıĢmanlık görevleridir. 

 Gayri Resmi DanıĢmanlık Görevleri: Daimi komitelere katılmak, 

sınırlı süreli projelere, belirli bir proje veya amaca yönelik toplantılar ve olağan bilgi 

alıĢveriĢi gibi faaliyetlerden oluĢmaktadır. 
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 Özel DanıĢmanlık Görevleri: Bir birleĢme ve devralma ekibine veya 

sistem dönüĢtürme ekibine katılmak. 

 Acil Durum DanıĢmanlık Görevleri: Felaketler veya olağanüstü 

durumlarda faaliyetlerin sürdürülmesi veya toparlanmasına yönelik oluĢturulan 

ekiplere katılmak ya da özel bir talep veya acil bir iĢi bitirmeye yardımcı olmak için 

geçici olarak destek vermek amacıyla oluĢturulan ekiplere katılmak. 

Ġç denetçiler sayılan danıĢmanlık görevlerini kabul ederken veya yerine 

getirirken bağımsızlık ve objektif davranmaya özen göstermeli ve bu özelliklerini 

korumalıdırlar. Ġç denetçiler özellikle danıĢmanlık görevinden sonraki bir yıl 

verdikleri danıĢmanlık ile ilgili güvence hizmeti vermemeye özen göstermelidir. 

Ayrıca yönetimin sorumluluklarının, danıĢmanlık hizmeti adı altında uygunsuz veya 

kasıtsız olarak iç denetim departmanı tarafından üstlenilmesine engel olunmalıdır. Ġç 

denetçinin iĢletmeye verdiği denetim dıĢı danıĢmanlık görevlerine yönelik 

oluĢturulan bir takım sınırlamalar bulunmaktadır. Bu sınırlamalar (The IIA Research 

Foundation ve TĠDE, 2008: 52 – 60); 

 ĠĢletme iç denetçileri bağımsız olmalı ve objektifliğini tehlikeye 

sokabilecek durumlardan kaçınmalıdır. 

 Ġç denetçiler kendi yaptıkları iĢleri denetlememelidirler. 

 Ġç denetçiler, yönetsel faaliyetlerden ve bu faaliyetlere yönelik karar 

verme yetkilerinden uzak tutulmalıdır. 

4.1.8.3. Ġç Denetim Faaliyetleri Kapsamında GerçekleĢtirilen 

Hile Denetimleri 

Hile, Ģirket yöneticilerinin, yönetim kurulunun, Ģirket personelinin veya 

Ģirket dıĢı üçüncü kiĢilerin kasıtlı olarak gerçekleĢtirdiği, adil veya yasal olmayan 

yollar ile Ģirket üzerinden menfaat sağlamak amacı ile gerçekleĢtirilen ve aldatma 

amacı içeren davranıĢ ve faaliyetler bütününü ifade etmektedir (SPK, Seri: X, No: 

22, 2006: 24). Ġç Denetim Mesleki Uygulama Standartları Terimler Sözlüğü‟nde hile; 

sahtekârlık, emniyeti kötüye kullanma ile nitelendirilebilecek hukuk dıĢı fiiller olarak 
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tanımlanmıĢtır (TĠDE, 2012a). Denetim literatüründe iĢletme veya denetçiler 

açısından ortaya çıkan sorun ve aksaklıkların birçoğunun temelinde hile ve hata 

olmak üzere iki temel faktör bulunmaktadır. Bu iki faktör arasındaki temel fark hile 

eyleminin bilinçli olarak yapılması ve kasıt unsurunu içermesidir. Ġç denetçiler, 

yapılan hile denetimleri esnasında kötü niyetli olsun veya olmasın iĢletme açısından 

zararlı olabilecek tüm hareketleri önlemek ile yükümlüdürler. Bu sebeple yönetime 

bağlı çalıĢan ve yönetimin iĢletme içerisindeki gözetim mekanizması 

konumundadırlar (Dabbağoğlu, 2009: 112).  

Suistimal eylemi, kurum içinden ya da dıĢından kiĢilerce iĢletmeye yarar 

sağlamak veya zarar vermek amacıyla yapılabilir (TĠDE, 2012b). Kurumun yararına 

tasarlanan suiistimallere kanunlar, yönetmelikler veya sözleĢmelere aykırı, 

yasaklanmıĢ ticarî faaliyetler, vergi kaçırma eylemleri örnek olarak gösterilebilir. 

Kurumun zararına gerçekleĢtirilen suiistimaller ise bir kiĢinin veya baĢka bir 

kurumun yararına yapılır. RüĢvet veya benzeri yasa dıĢı ödemelerin kabul edilmesi, 

kuruma teslim edilmeyen mallar veya hizmetler için ödeme talep edilmesi gibi 

durumlar bunun örnekleri arasında yer almaktadır. 

SAS 99 denetçilerin “finansal tablolarda önemli aksaklıkların bulunması 

riskini” değerlendirmelerini tavsiye etmektedir. Hile incelemesi sürecinde denetçi ilk 

olarak defter ve kayıtlardan elde edilen bilgileri analiz eder. Hile eyleminin komplike 

yapısı sebebiyle yeterli eğitime sahip olmayan denetçiler, Ģüpheli bir durumla 

karĢılaĢtıklarında konunun uzmanına baĢvurmalıdırlar. Denetçilerin hile denetimleri 

esnasında tüm hileleri ortaya çıkarmak gibi bir zorunlulukları yoktur. Tüm 

denetçilerin hile ile ilgili yerine getirmekle yükümlü olduğu eylemler; bu denetimleri 

usule uygun gerçekleĢtirmek, gerekli mesleki özeni göstermek ve objektif davranarak 

tüm denetim sonuçlarını yönetime iletmektir. Ġç denetçinin görevi yeterli derecede 

güvenceyi yönetime sağlayabilmektir (AltıntaĢ, 2010: 152 – 154). Risklerin 

azaltılması, kontrol sistemlerinin etkili biçimde geliĢtirilmesine yardımcı olunması, 

hata, hile ve yolsuzluğun tespiti ve önlenmesi güçlü bir denetimle olur ve bu durum 

iĢletmeye ek bir değer kazandırır (Ocaklı, 2010: 83). Hilenin eyleminin en kolay 

gerçekleĢtirildiği ve saklanabildiği Ģirket departmanı muhasebedir. Ġç denetçiler 
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muhasebe bilgi ve kayıtlarının, doğru ve güvenilir olup olmadıklarını araĢtırmak, 

kayıt ve belgelerdeki hata, hile ve yolsuzluk ihtimallerini incelemelerinde göz 

önünde bulundurmak zorundadır (UlutaĢ, 2007: 52). 

Ġyi bir iç kontrol sistemi, çalıĢanlar ve üçüncü kiĢiler tarafından yapılan hata 

ve hileleri etkili bir Ģekilde engelleyebilir. Fakat üst yönetim tarafından yapılan 

hileleri iç kontrol sistemi ile engellemek zordur. Üst yönetim tarafından yapılan hileli 

fiiller ancak denetçinin tecrübesi, mesleki Ģüphe ve özeni sayesinde ortaya çıkabilir. 

Bu nedenle denetçi üst yönetimin içinde bulunduğu ortamı iyi bilmeli ve 

değerlendirmelerinde dikkatli olmak durumundadır. Yönetim kurulu, denetim 

komitesi ve Ģirket sahibi tarafından desteklenen iç denetim departmanı denetçileri, 

Ģirket yönetimini ve Ģirket çalıĢanlarını iyi tanıdığından hileli eylemlerin ortaya 

çıkarılmasında avantajlıdırlar (Ocaklı, 2010: 29). 

Ġç denetçiler, kurumun faaliyetlerinde ortaya çıkan olumsuzluklarda iç 

kontrol sisteminin yeterliliğini ve etkinliğini inceleyip değerlendirerek, suiistimalin 

önlenmesine yardımcı olmaktan sorumludur. Bir iç denetçi herhangi bir 

usulsüzlükten veya yasa dıĢı hareketten Ģüphelendiğinde, bu durum kurum içinde 

uygun kiĢi ve birimlere bildirmelidir. SoruĢturma bittiğinde ise elde edilen bulgu ve 

bilgileri üst yönetime rapor halinde sunmalıdır (TĠDE, 2012b). 

Hile denetimleri, iç denetçinin mesleki Ģüphecilik yaklaĢımı ile hareket 

etmesi ile baĢlamaktadır. Ġç denetçiler herhangi bir yolsuzluktan Ģüphelendiklerinde 

yolsuzluğun yapılıp yapılmadığını ortaya çıkarmak amacıyla yolsuzluk soruĢturması 

baĢlatmalıdırlar. Yolsuzluk soruĢturması sürecinde, yolsuzluğu yaptığından 

Ģüphelendikleri kiĢileri, kullanılan teknikleri ve suç ortaklıklarını belirlemeleri 

gerekmektedir. Ayrıca yapılan denetimler sonucunda bu tür olayları gelecekte 

önlemek için yönetime ve denetim komitesine önleyici sistemler önermelidirler. 

Yapılan denetimlerde önemli bir yolsuzluk tespit edilirse üst yönetime, denetim 

komitesine ve yönetim kuruluna derhal bildirilmelidir (ġengür, 2005: 96). Ġç denetçi 

raporunda yolsuzluğu, sebeplerini ve bir daha oluĢmaması için gereken önlemleri 

açık bir Ģekilde belirtmeli ve yönetime tavsiyeler ve yol haritaları sunmalıdır. Gerekli 

önlemler alınmadığı takdirde veya hile eylemine bilinçli olarak iĢletme yönetimi ve 
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iç denetçiler tarafından göz yumulduğu durumlarda iĢletme, iflas, mali yaptırımlara 

uğrama, ulusal borsalar tarafından listeden çıkarılma gibi iĢlemlere maruz kalabilir 

(Müjdeci, 2005: 33). 

4.1.8.4. Ġç Denetim Faaliyetleri Kapsamında GerçekleĢtirilen 

Bilgi Teknolojisi Denetimleri 

Teknolojideki değiĢim ve geliĢim iĢletmeleri, kendi finansal durumlarını ve 

gösterdikleri geliĢmeleri yorumlayan, muhasebe bilgisi kullanan tüm ortakların karar 

verme sürecine yardımcı olduğu bütünleĢik bir yapıya dönüĢtürmüĢtür (ĠbiĢ, 2002: 

135). Teknolojik geliĢimler ve muhasebenin bu geliĢimlere adaptasyonu, denetim 

faaliyetlerinde de yeni bir akımı baĢlatmıĢ ve denetim faaliyetleri dijital ortamlarda 

da gerçekleĢtirilmeye baĢlanmıĢtır.  

Günümüzde birçok iĢletmenin muhasebesel faaliyetleri, oluĢturulan çeĢitli 

muhasebe programları ve sistemleri aracılığı ile bilgisayarlı ortamlarda 

sürdürülmektedir. Bu programlara MĠKRO, ETA, LUCA, NETSĠS vb. örnek 

gösterilebilmektedir. Bu programlar ve sistemler bilgilerin daha rahat depolanmasını 

sağlamakta, hızlı eriĢime imkan tanımakta ve verileri bütünsel sonuçlara çevirmede 

muhasebeci ve denetçilere kolaylıklar sağlamaktadır. Denetçi istediği bilgileri toplu 

ve hızlı elde edebilmekte ve bilgilerin ve bu bilgilerin depolandığı sistemlerin 

denetimlerini daha kolay gerçekleĢtirebilmektedir. Fakat denetçinin bilgisayar 

kullanılan muhasebe sistemleriyle ilgili olarak bilgi iĢlem olgusunu dıĢlamayan yani 

bilgisayarı bir kara kutu olarak görmeyen bir yaklaĢım benimsemesi gerekmektedir. 

Bu nedenle denetçi, denetiminde kullanacağı teknikleri ayrıntılı bir Ģekilde iĢlevsel 

bir plana oturtmalı ve bir yöntem oluĢturmalıdır. OluĢturacağı yöntem ise baĢka 

denetçilerin anlayıp uygulayabileceği bir nitelikte olmalıdır (Erdoğan, 2006: 144). 

Ġç denetim, bilgi teknolojileri ve biliĢim sistemleriyle önemli bir iliĢki 

içindedir. Bu iliĢkinin ortaya çıkmasında etkili olan faktörlerden ilki iĢletmedeki bilgi 

sistemlerinin hatalı ve hileli iĢlemlere maruz kalma olasılığıdır. Ġkinci sebep ise 

iĢletmelerin, iĢ süreçlerinin her aĢamasında iç denetim faaliyetleri gibi teknolojiden 
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ve biliĢim sistemlerinden yararlanmasıdır (Tanç, 2009: 46). Ġç denetim faaliyetleri 

kapsamında gerçekleĢtirilen bilgi teknolojileri ve biliĢim sistemleri denetimleri aynı 

zamanda hile denetimlerine, iç kontrol yapısının değerlendirilmesine, finansal ve iç 

kontrol ortamındaki risklerin değerlendirilmesine yardımcı olmaktadır (Adiloğlu, 

2011: 21).  

Bilgi sistemleri denetimlerinin amacı bilgisayar sistemleri ve bilgi 

teknolojileri üzerindeki kontrollerin yeterli olup olmadığının belirlenmesidir (ġengür, 

2005: 96). Bilgi güvenliğinin sağlanabilmesi için, bilgi sistemleri üzerinde güçlü 

kontroller olması gerekmekte, kontrol zayıflıkları iĢletmenin finansal kayıtları 

üzerinde büyük risklere neden olabilmekte (Tok, 2010: 42-43) üst yönetimin yanlıĢ 

kararlar vermesine neden olarak iĢletmeyi maddi zararlara hatta iflasa 

sürükleyebilmektedir (Ceyhan, 2010: 15-16). Ayrıca etkin kurumsal stratejilerin 

geliĢtirilebilmesi ve Ģirketin kurumsal bir yönetim anlayıĢına sahip olabilmesi için 

bilgi teknolojileri önemlidir (Tanç, 2009: 46).  

Ġç denetçiler bilgi sistemleri üzerindeki kontrolleri incelerken aĢağıdaki 

soruların cevaplarını iyi değerlendirmelidirler (ġengür, 2005: 97): 

 ĠĢletme yedeklenmiĢ dosyalarını koruyor mu?  

 Dosyalara eriĢim sınırlandırılmıĢ mı?  

 Dosyalara eriĢim kimlerle sınırlandırılmıĢ?  

 Kullanılan bir arĢivleme sistemi var mı?  

 Donanım arıza ve kayıplarına karĢı alınmıĢ önlemler var mı?  

 Acil durumlar için yedek sistem bulunduruluyor mu?  

 Veri tabanına girebilmek için Ģifre mevcut mu? Bu Ģifreler düzenli 

aralıklarla değiĢtiriliyor mu?  

 Kullanıcılar belirlenerek ayrı ayrı Ģifreler verilmiĢ mi?  

 Virüs ve çeĢitli saldırılara karĢı önlemler alınmıĢ mı?  

 Veri tabanına girebilen eski firma çalıĢanları var mı? 

Uluslararası Ġç Denetim Standartları Enstitüsü “Uluslararası Ġç Denetim 

Standartları Mesleki Uygulama Çerçevesinin Uygulama Önerileri” kısmında 
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Bilgisayar Destekli Denetim Teknikleri (BDDT) ile ilgili gerekli kuralları ve ilkeleri 

saptamıĢtır.  

“BDDT’ ler; genelleştirilmiş denetim yazılımı, yardımcı program, test 

verileri, uygulama yazılımı izleme (tracing) ve eşleme (mapping) ve denetim uzman 

sistemleri gibi pek çok tipte araç ve teknikten oluşmaktadır. BDDT’ leri için 

kullanılabilecek bazı denetim prosedürleri; 

 İşlem ayrıntıları ve bakiyelerine ilişkin testler, 

 Analitik inceleme prosedürleri, 

 Bilişim Sistemleri (BS) genel kontrollerinin uyum testleri, 

 BS uygulama kontrollerinin uyum testleri, 

 Sızma (penetration) testi olarak sıralanabilmektedir. 

BDDT’nin kullanacağı ayrıntılı işlem dosyaları gibi veri dosyaları, 

genellikle, sadece kısa bir süre saklanmaktadır; bundan dolayı, denetçi, ilgili 

verilerin denetim için gerekli olan süre boyunca saklanması için gerekli 

düzenlemeleri yapmalıdır. Denetimin kurumun üretim ortamı üzerindeki etkilerini 

asgari düzeye indirmek için, kurumun BS olanakları, programları/sistemi ve 

verilerine erişimle ilgili düzenlemeler, erişime ihtiyaç duyulan zamandan çok önce 

yapılmalıdır. Denetçi, üretim programları veya sistemlerinde oluşan değişikliklerin 

BDDT’ lerin kullanımı üzerinde yapabileceği etkiyi değerlendirmelidir. Ayrıca uygun 

planlama, tasarım, test etme, işleme ve belge incelemesi yoluyla, BDDT’ lerin 

bütünlüğü, güvenilirliği, faydalılığı ve güvenliği hakkında makul seviyede bir 

güvence sağlamalıdır. BDDT’ lerin veri analizinde kullanılmak üzere bilgi elde 

etmek için kullanıldığı durumlarda denetçi, verilerin elde edildiği bilişim 

teknolojileri (BT) ortamının ve bilişim sisteminin bütünlüğünü teyit etmelidir. 

Denetçi, verilerin sahibi olan kurumun istediği ve ilgili mevzuatın öngördüğü gizlilik 

ve güvenlik düzeyini dikkate almalıdır. Denetçi, BDDT’ lerin bütünlüğü, 

güvenilirliği, faydalılığı ve güvenliğinden sürekli emin olmak için uygun prosedürler 

uygulamalı ve bu prosedürlerin sonuçlarını kaydetmelidir. Standart BDDT’ lerin 

kullanılıp kullanılmayacağının belirlenmesinde dikkate alınması gereken faktörleri; 
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 Denetçinin bilgisayar bilgisi, uzmanlığı ve tecrübesi, 

 Uygun BDDT’ lerin ve BS olanaklarının bulunup bulunmadığı, 

 Manuel tekniklere kıyasla BDDT’ leri kullanmanın etkinliği ve 

verimliliği, 

 Zaman kısıtı, 

 Bilişim sistemi ve bilgi teknolojisi ortamının bütünlüğü, 

 Denetim risklerinin düzeyi olmak üzere altı başlıkta sıralamaktadır. 

Uygulama aşamasına hazırlık sürecinde denetçinin yapması gereken 

faaliyetler ise; 

 BDDT’ lerin denetim hedeflerini belirlemek, 

 Kurumun BS olanakları, programları/sistemi ve verilerinin 

kullanılabilirliği ve erişilebilirliğini tespit etmek, 

 Uygulanacak prosedürleri (örneğin istatistiksel örneklem, yeniden 

hesaplama, teyit/doğrulama, vb.) tanımlamak, 

 Çıktı ihtiyaçlarını tanımlamak, 

 Personel, BDDT’ ler ve işleme ortamı (kurumun BS olanakları veya 

denetim BS olanaklar›) gibi kaynak ihtiyaçlarını tespit etmek, 

 Kurumun BS imkanları, programları/sistemi ve ilgili dosya tanımları 

da dahil verilerine erişimin sağlanması, 

 Kullanılacak BDDT’ ler ile ilgili hedefler, üst düzey akış şemaları ve 

işletim talimatları da dahil dokümanların hazırlanması olarak sıralanabilmektedir. 

Bir İç Denetçinin BDDT çalışmalarını başlatabilmesi ve denetim 

bulgularının güvenilirliğini sağlayabilmesi için ilk aşamada yapması gerekenler 

aşağıda sıralanmaktadır; 

 Uygunsa, kontrol toplamları arasında bir mutabakat çalışması 

yapmalıdır, 

 Çıktıların makul olup olmadığını incelemelidir, 

 BDDT’ lerin mantığını, parametrelerini veya ilgili diğer özelliklerini 

incelemelidir, 
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 İlgili kurumun, BDDT’ lerin bütünlüğüne katkıda bulunabilecek genel 

BS kontrollerini (örneğin, program değişiklik kontrolleri ve sisteme, programa 

ve/veya veri dosyalarına erişim) incelemelidir” (The IIA Research Foundation ve 

TĠDE, 2008: 127 – 131). 

4.1.8.5. Ġç Kontrol Sisteminin Değerlendirilmesi 

Ġç denetim, finansal tabloların denetiminden daha geniĢ kapsamlı olup 

uygunluk denetimi ve faaliyet denetiminin toplamıdır. Ġç denetim biriminin 

gerçekleĢtirdiği iç kontrol sistemi denetimleri ise iĢletmede bulunan iç kontrol 

sisteminin etkinliğini ve verimliliğini denetleme faaliyetlerini kapsamaktadır (Biçer, 

2006: 105). Ġç denetçiler, değerlendirmeleri ve tavsiyeleriyle iç kontrol sisteminin 

etkinliğini sürekli denetimler yolu ile inceleyerek sistemin geliĢtirilmesinde ve 

verimliliğinin arttırılmasında yönetime destek sağlamaktadırlar. ĠĢletme yönetimi, iç 

kontrol sisteminden ayrı düĢünülmesi imkansız olan bir iç denetim birimi oluĢturmak 

ve iç kontrol sisteminin etkinliğini izlemek ile yükümlüdür (Akyel, 2010: 5). 

Denetim ve kontrol kavramları herkes tarafından aynı algılanmasına rağmen 

farklı anlamlar taĢımaktadırlar. Kontrol, denetime göre daha geniĢ kapsamlıdır. 

Kontrol faaliyetler esnasında gerçekleĢirken, denetim geçmiĢ zaman içindeki 

iĢlemleri konu alır ve inceler. Etkili kontrol ve kontrol sistemi bulunmazsa etkili 

denetimden de söz edilemez. Bu iki kavram birbirinden farklı anlamlara gelmesine 

rağmen birbirini tamamlayıcı niteliktedir. Kontrol ve denetim kavramları arasındaki 

farklar (Eski, 2006: 20); 

 “Denetim iĢ sürecinden bağımsız ve uzman kiĢiler tarafından 

yapılırken, kontrol sistem içinde ve sürece dahil olan personel tarafından yapılır,  

 Kontrol devamlı bir faaliyettir, denetim ise belirlenen zaman 

aralıklarında gerçekleĢir, 

 Kontrol eĢ zamanlı gerçekleĢirken, denetim geçmiĢe dönük faaliyetleri 

kapsar, 
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 Kontrolde iĢletmeden bağımsız olmak gerekmez fakat denetim de 

bağımsız olmak gerekmektedir.” Ģeklinde sıralanabilir. 

“İşletmenin bilançosunda yer alan varlıkların nakde çevrilebilir 

varlıklardan oluşması için çok etkili bir iç denetim faaliyetinin olması gerekmektedir. 

Sistemin etkinliği, hataların ve eksikliklerin çıkmasını engeller veya en aza indirir. 

Kısaca denetim ve iç kontrol, işletmenin her departmanında meydana gelme olasılığı 

bulunan risklerin gözlemlenmesi ve kontrol edilmesiyle ilgilidir. İç kontrol, iç 

denetim sürecinde yer alır ve denetimde önemli bir yere sahiptir. İç denetçiler, iç 

kontrol sisteminin etkinliğini ve yeterliliğini değerlendirerek riski en aza indirmekle 

sorumludurlar. Kontrol sisteminin düzenlenmesi de iç denetçileri ilgilendirmektedir. 

Denetim yapan kişiler işletmedeki iç kontrol yapısını inceleyerek kontrol riskinin 

değerlendirilmesi için temel oluşturmaktadırlar” (Eski, 2006: 20-21). 

Uygulamada bir iç denetim faaliyetinin gerçekleĢme süreci aĢağıdaki 

safhalardan oluĢmaktadır; 

 “Denetlenecek firmanın iç kontrol sisteminin değerlendirilmesi, 

 İç denetim faaliyetine başlamadan önce belirlenmiş programa göre 

ihbarlı veya ihbarsız kasa, menkul kıymet, alacak senetleri, çek kasası ve stokların 

sayılarak envanter çıkarılması, 

 Çalışma dosyası ve çalışma kağıtlarının hazırlanması, 

 Denetlenecek işletmenin geçmiş dönem iç denetim tam ve ara 

raporlarının incelenmesi ve geçmiş dönem dış denetim raporunun incelenerek 

karşılaştırma yapılması, 

 İç denetim faaliyetinin planlanması, 

 İç kontrol sisteminin tanınması ve değerlendirilmesi sonucunda elde 

edilen bulgulara göre kullanılacak denetim tekniklerinin belirlenerek, iç denetim 

programının hazırlanması, 

 İç denetim programının uygulanması, 

 Tespit edilen aksaklıkların yöneticilere bildirilmesi, 

 Yöneticilerle aksaklıkların giderilmesi konusunda toplantı yapılması 

ve bu toplantıda bulguların birlikte değerlendirilmesi, 
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 Denetim raporunun hazırlanması, tespit ve önerilerin belirlenmesi”. 

“Denetçi planlama aşamasında iç denetimin yapılacağı işletmeyi tanıyarak 

riskleri belirler. Daha sonra muhasebe ve iç kontrol sisteminin yapısına ilişkin 

testleri uygulayarak kontrol riskini belirler. Denetçi işletmenin iç kontrol sisteminin 

etkinliğini ölçmek amacıyla yaptığı değerlendirmeden sonra belgelerinin 

doğruluğunu araştırmak üzere maddilik testlerini uygular ve tespit etmiş olduğu 

riskleri de göz önüne alarak çalışmalarının güvenilirliğini belirlemek üzere ortaya 

çıkaramama riskini belirler. Daha sonra bu bulguları bir araya getirip 

yorumlayarak mesleki yargısını oluşturduğu denetim raporlarını sunar”. 

Denetim planlaması: “Denetçilerin faaliyetlerine ne şekilde ulaşacağıyla 

ilgili planlamanın yapılmasıdır. Amaç denetim konusunu denetim alanlarına 

ayırarak denetçilerin denetim alanlarına dağıtılması ve görevlendirilmesidir. Her bir 

denetim alanında uygulanması gereken yöntem ve işlemleri belirleyerek denetim 

faaliyetlerini zamanlamaktır”. 

İç kontrol sisteminin incelenmesi: “İç kontrol sisteminin incelenmesi 

denetçilere denetlenecek olan işletme bölümlerinin nasıl çalıştığını ve diğer 

bölümlerle ne tür ilişkiler içerisinde olduğu hakkında bilgi verir”. 

İç kontrol sisteminin gözden geçirilmesi: “Kontrol testleri, iç kontrol 

süreçlerinin etkinliğinin ve verimliliğinin değerlendirilmesinde kullanılan testlerdir. 

Kontrol riskinin belirlenmesinde kanıt teşkil ederler. Bu değerlemede uygulanan 

kontrollerin maddi hataları gidermede ne derece etkin oldukları sınanmaktadır”. 

İç kontrol sisteminin incelenmesi: “Bu değerlendirme işletmenin tanınması 

aşamasından başlayarak mesleki yargının oluşmasına kadar geçen süredeki 

faaliyetleri kapsar. Kontrolün test edilmesi aşamasında denetim faaliyetlerini 

destekleyici kanıtlar toplamak amacıyla çeşitli denetim süreçleri uygulanır. Bu 

süreçler denetçinin denetlenen alanlarla ilgili bilgi sahibi olmasını sağlar. Denetçi 

bu yöntemler sayesinde kanıt toplarken elde ettiği bulguları inceleyip 

değerlendirebilir”. 
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İç denetimde belgelendirme: “Denetçi denetim planını yapmak ve kontrol 

risk düzeyini belirlemek için iç kontrol yapısını tanımaya çalışır. Mali tablolara 

etkisi olabilecek her işlem, kayıt, belge ya da hesap denetçi tarafından incelenir. İç 

denetçilerin ulaştıkları bütün bilgilerin kaydedilmesi gerekmektedir”. 

Kapanış toplantısı: “Rapor hazırlanmadan önce iç denetçiler denetim 

sonuçları ve tavsiyelerini yönetim kademesi ile tartışmalıdır. Bu tartışma ve gözden 

geçirmelerin amacı denetlenen faaliyetlerde ortaya çıkan belge ve bulguların yanlış 

anlaşılmamasını veya yanlış yorumlanmamasını sağlamaktır”. 

Raporlama: “Raporlama yapılacak kişinin her şekilde iç denetimin 

organizasyonel statüsünü güçlendirecek, iç denetimin bağımsızlığını zayıflatmayacak 

bir konumda olması gerekmektedir. İç denetim, yönetimine faaliyetlere ilişkin 

eleştiri, yorum ve önerilerini iç denetim raporuyla ulaştırır. Raporlamalar doğru, 

tarafsız ve yapıcı bir şekilde sunulmalıdır. Hatalı veya eksik raporların hataları 

giderildikten sonra tekrar sunulması gerekmektedir” (Açıkgöz, 2007: 56 – 57; 

UlutaĢ, 2007: 61 – 79). 

Yöneticiler, iç kontrollerin kalitesi hakkında bilgiyi, iç kontrol yapısının bir 

parçası olarak oluĢturulan iç denetim biriminin raporlarından edinebilirler. Ġç 

denetim iç kontrollerle ilgili olarak yönetime bilgiler sağlar ve değerlendirme 

yaparak önerilerde bulunur. Ġç denetim birimleri iĢletme faaliyetlerini geliĢtirici 

imkanlar sağlamasından dolayı iç kontrolün önemli bir unsurunu oluĢturur (Akyel, 

2010: 6-7). 

4.1.8.6. Ġç Denetimin Risk Yönetimi Sistemi Değerlemeleri 

Ġç denetim, iĢletmenin faaliyetlerini düzenleyerek iĢletmeye değer katmak 

için bağımsız ve güvenilir danıĢmanlık faaliyetinde bulunan sistemdir. ĠĢletmeyi, 

sistematik ve disiplinli bir yaklaĢım ile değerlendirir ve iĢletmenin bir risk yönetimi 

anlayıĢı ile denetim ve yönetim hedeflerini baĢarmasında etkin bir rol oynamaktadır 

(Tunç, 2010: 55). Ayrıca iç denetim, risk yönetimi ve iç kontrol süreçlerinin 
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kurumun karĢı karĢıya olduğu tüm risklerin belirlenmesi, tanımlanması ve bu 

risklerin ortadan kaldırılmasıyla ilgili yeterliliğini de kapsamaktadır (Günbey, 2008: 

78). Ġç denetçiler açısından, riskin ne olduğu ile ilgili tutarlı bir yaklaĢım 

bulunmamasına rağmen risk kavramını eskiden beri kullanmaktadırlar. Özellikle iç 

denetim planlaması aĢamasında kurumlarındaki yüksek riskli alanlara odaklanmaya 

çalıĢmaktadırlar (Tanç, 2009: 121). 

Günümüzde iç denetimin öneminin gitgide artmasıyla birlikte bu faaliyetler 

risk yönetimiyle bir arada düĢünülür hale gelmiĢtir. Bunun sebebi iç denetimin, 

yönetsel ve operasyonel risklerin doğru yönetilmesinin bir güvencesi olarak 

düĢünülmesi ve temel bir risk yönetim aracı olarak önemli bir fonksiyonu da yerine 

getirmektedir. Risk yönetimi, sadece finansal riskler olarak algılanmamalıdır. 

ĠĢletmelerin karĢılaĢtığı yönetim, operasyonel ve süreç riskleri de risk yönetimin 

kapsamına girmektedir (Günbey, 2008: 81).  

“Risk yönetim sürecinde ilk aşama, risklerin tanımlanması ve risklerin 

büyüklüğünün, öneminin ve gerçekleşme olasılığının değerlendirerek önceliklerin 

belirlenmesidir. İşletmede büyük zarara yol açabilecek ve gerçekleşme olasılığı bu 

doğrultuda yüksek olabilecek riskler öncelik sırası yüksek olan riskler olarak kabul 

edilirken, düşük zarara yol açabilecek riskler ise öncelik sırası düşük olan riskler 

olarak kabul edilmektedir. Tanımlanan risklerin işletmeyi ne ölçüde etkileyeceği ve 

meydana gelebilecek zararın maddi boyutlarının neler olabileceğinin belirlenmesi 

gerekmektedir. Riskler tanımlandıktan sonra, bu riskleri azaltmak veya önleyebilmek 

için bir risk yönetimi sistemi oluşturulmalı ve bu doğrultuda çalışmalar yapılmalıdır. 

Risklerin azaltılması veya önlenmesi için oluşturulan standart ve prosedürler iç 

denetçiler tarafından gözden geçirilmeli, gerekli olduğu taktirde geliştirme amacına 

yönelik olarak tavsiyelerde bulunulmalıdır. Tüm risklerin tespit edilmesi ve 

azaltılması için uygun öneriler geliştirmek etkin bir iç denetim sisteminin en önemli 

görevlerinden biridir. Risk yönetimi sürecinde iç denetçiler aşağıdaki konularda 

inceleme yapmalıdır” (ġengür, 2005: 12 – 15): 

 “İşletmenin karşı karşıya olduğu tüm risklerin tanımlanması, önem 

sırasına konulması ve kabul edilebilir bir risk seviyesinin belirlenmesi,  
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 Saptanan risklerin azaltılması için gereken önlemlerin belirlenmesi ve 

uygulanması,  

 Risk yönetim süreçlerinin denetim sonuçları hakkında üst yönetime 

düzenli rapor sunulması, 

 Risk yönetim süreçlerinin işletmenin yapısına, kültürüne, 

büyüklüğüne, yönetim şekline ve hedeflerine uygun olması,  

 Risk yönetiminde kullanılan metotların faaliyet konusuna uygun 

olması,  

 Risk izleme faaliyetlerinin ve raporlamasının yeterliliği ve 

zamanlamasının uygun olması,  

 İşletmenin risk yönetim süreçlerinin etkinliğinin değerlendirilmesi”. 

Ġç denetçiler, risk yönetimi süreçlerini değerlendirirken gerçekleĢtirdikleri 

denetimler ve katıldıkları projeler ile ilgili iĢletmenin risk profilini çıkarır, maruz 

kalınan ya da kalınma ihtimali olan risklere karĢın iç kontrol sistemleri ile risk 

yönetim sistemlerini değerlendirirler. Ġç denetçiler tarafından risklerin azaltılması 

veya engellenmesi için oluĢturulan standartlar, dönemsel olarak iç denetçiler 

tarafından gözden geçirilmeli ve gerekli görüldüğü taktirde geliĢtirme amacına 

yönelik tavsiyelerde bulunulmalıdır. Çünkü etkin bir iç denetimin en önemli 

görevlerinden biri iĢletmedeki tüm riskleri tespit ederek azaltılması veya önlenmesi 

yolunda uygun öneriler geliĢtirmesidir (Yıldız, 2008: 93). 

4.1.8.7. YönetiĢim Faaliyetlerinin Kurumsal Yönetim 

AnlayıĢı Kapsamında Ġç Denetim Birimi Tarafından 

Değerlendirilmesi 

Kurumsal yönetim anlayıĢına göre iç denetim; iĢletmenin değerini arttırmak 

ve iĢletmeye verimlilik sağlamak amacıyla yapılan bağımsız, tarafsız güvence ve 

danıĢmanlık hizmetlerini içeren faaliyetler bütünüdür. Ġç denetim, disiplinli bir 

Ģekilde iĢletmenin hedeflerine ulaĢmasında katkı sağlamakta ve daha etkin bir 

kurumsal yönetim anlayıĢında etkin bir rol oynamaktadır (Abdioğlu, 2007: 122). 
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KüreselleĢme süresince, ekonomik koĢullardaki dengesizlikler, rekabet koĢulları ve 

teknolojik geliĢmeler tüm iĢletmelerde iyi bir kurumsal yönetimi ve iç denetim 

sistemlerinin kurulmasını zorunlu hale getirmiĢtir. Ġç denetim, bağımsızlığa sahip bir 

mekanizma olarak faaliyette bulunduğu için kurumlarda yönetsel açıdan hesap 

verilebilirliğin yerleĢmesine de önemli ölçüde katkı sağlamaktadır (Ceyhan, 2010: 

133-134). 

Ġç kontrol sistemi ise iĢletmelerde kurumsal yönetimin uygulamalarının 

önemli bir parçasını oluĢturmaktadır. ġirket içinde ortaya çıkan hilenin tespit 

edilmesinde iç kontrol sistemi önemli rol oynamaktadır. ĠĢletmeler, iç kontrol 

mekanizmasını ve bu hizmetleri iĢletme dıĢından temin ediyorsa hata ve hilelerin 

tespitinde zorluklar ortaya çıkmaktadır. Ġç kontrolü içeriden temin eden iĢletmeler ise 

hata ve hileyi daha kolay tespit edebilmektedirler. Buna bağlı olarak iç kontrol, 

iĢletme ortamını gözlemlemekte ve ortaya çıkabilecek olumsuzlukları en aza 

indirerek kuruma değer katmaktadır. Ġç denetim fonksiyonu kurumsal yönetimin bir 

parçasıdır ve risk yönetimi ile iç kontrol sistemlerini geliĢtirirken bağlantılı olarak 

kurumsal yönetim faaliyetlerini de güçlendirmektedir (Göçen, 2010: 111). 

“İç denetim faaliyeti, aşağıdaki amaçların gerçekleştirilmesi amacıyla 

kurumsal yönetime yönelik gerekli tavsiyelerde bulunmalıdır; 

 Kurum içerisinde gerekli etik değerlerin oluşturulması ve 

geliştirilmesi, 

 Etkili bir kurumsal performans yönetimi ve hesap verebilirlik, 

 Risk ve kontrol bilgilerinin kurumun gerekli alanlarına etkili bir 

şekilde iletilmesi, 

 Yönetim kurulunun, denetim kurulunun, iç ve dış denetçilerin ve üst 

yönetimin faaliyetleri arasında eşgüdüm sağlamak ve bunlar arasında gerekli 

bilgilerin etkili bir şekilde iletimini gerçekleştirmek. 

Kurumsal yönetim anlayışı içinde denetim komitesinin işlevleri 

incelendiğinde; 
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 Planlama işlevi, denetim komitesinin işletmenin denetim ve muhasebe 

süreçlerinin izlenmesi ihtiyacından ortaya çıkmaktadır. Plan, finansal sonuçların 

düzenli olarak kontrol edilmesini gerektirir. Ayrıca plan, çalışanların hukuka uygun 

işlem yapmasına olanak sağlamaktadır. Bu nedenle denetim komitesinin faaliyet 

planı, işletmede yapılan denetimin amaç ve hedeflerinin ve yıllık denetim planının 

gözden geçirilmesini kapsamaktadır. 

 İzleme işlevi, iç denetim komitesinin, finansal raporlamalar, işletme 

içi çıkar çatışmaları, hileli ve hatalı işlemlerin denetimi, BT sistemleri, işletmenin 

çalışanlarına verdiği ikramiyeler gibi konuları yakından izlemesidir. İşletme 

yönetiminden bağımsız birinin işletmeyi ve işletme çalışanlarını yakından izlemesi 

kuruma pek çok yarar sağlamaktadır. Örneğin, dış denetim harcamaları azalır ve 

etkili bir iç denetimin oluşturulmasına katkı sağlar. 

 Raporlama işlevi, denetim kurulunun doğrudan doğruya yönetime 

rapor vermesidir. Denetim komitesi raporunda, yönetim kurulunun dikkatinin; 

finansal muhasebe politikaları ve ilgili sektör muhasebe uygulamaları, iç ve dış 

denetçilerin raporları, hukuk danışmanının önemli uyuşmazlıklara ilişkin raporları, 

işletmenin finansal ilişkilerini gözden geçiren özel inceleme raporları vb. konulara 

yöneltilmesini sağlayan bilgiler yer almaktadır” (Abdioğlu, 2007: 123 – 144 – 145). 

Ġç denetim elemanları, iĢletmenin iç kontrol sisteminin etkinliği ve 

yeterliliği ile performans kalitesi hakkında yönetime bilgi sağlanması konusunda bir 

takım sorumluluklar üstlenmektedirler. Ancak uygulamada çeĢitli sorunlar ortaya 

çıkabilmektedir. Uygulamada iç denetimin kurum içi organizasyon içinde 

bağımsızlığının sağlanamaması, uygulama usul ve esaslarının uluslararası 

standartlara uygun olmaması, iç denetçilerin yetkinliklerine sahip iç denetçi sayısının 

henüz yeterli olmayıĢını karĢılaĢılan sorunlar olarak ifade edebiliriz. Uygulamada 

karĢılaĢılan bu sorunların giderilmesine yönelik bugün yasal düzenlemeler yapılmıĢ 

ve yapılmaktadır (Uzun, 2012g). 
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4.1.8.8. Mali Tablo Denetimleri 

Bu denetim türü iĢletmenin faaliyetleri sonucunda oluĢan bilançoyu, gelir 

tablosunu ve nakit akım tablosuyla dağıtılmamıĢ karları kapsar. Mali tablolar 

denetimi, hazırlanmıĢ olan finansal tabloların Genel Kabul GörmüĢ Muhasebe 

Ġlkelerine ve vergi mevzuatı hükümlerine uygunluğunu tespit etme amacı taĢır. 

Finansal tablolar denetimini genellikle bağımsız denetçiler yürütmekle birlikte iç 

denetçilerde hile ve hata riskine karĢı tedbir almak amacıyla yönetimin talebi üzerine 

bu denetimleri gerçekleĢtirmektedirler. Denetim raporları yönetime, finansal tablo 

analistlerine ve kamu organlarına sunulmaktadır (Açıkgöz, 2007: 5). 

“Mali tablolar denetiminde önceden saptanmış olan ölçütlerin temeli, genel 

kabul görmüş muhasebe ilkelerine dayanır. Bunların dışında ise ülkelere göre 

farklılık gösteren yasal düzenlemelerde ölçüt olarak kullanılmaktadır. Denetçiler için 

mali tabloların doğru ve dürüst içerik taşıyıp taşımadığı ise önemlidir. Mali tablolar 

denetiminin içerdiği özellikler aşağıdaki gibidir; 

 Bu denetimdeki amaç, işletmenin mali tablolarına güvenilirlik 

kazandırmak ve mali tablolardaki yanlış beyanları ortaya çıkarmaktadır. 

 Mali tabloları denetleyen denetçinin, işletmeden bağımsız bir kişiliğe 

sahip olması gerekmektedir. 

 Denetçiler tek tek var olan hatalar üzerinde durmazlar, mali tabloyla 

ilgili bir bütün olarak tek bir görüş oluştururlar. 

 Denetçi mali tabloların güvenilirliği hakkındaki görüşünü mantıklı bir 

temele oturtmaktadır. Bu mali tabloların %100 güvenilir olduğu anlamına gelmez” 

(Bozkurt, 2006: 27-28).  

4.1.8.9. Faaliyet Denetimi 

Her iĢletme kaynaklarını etkin ve verimli Ģekilde kullanarak bir takım 

amaçlara ulaĢmak ister. Faaliyet denetimi, iĢletmelerin kaynaklarının iĢletme 

faaliyetleri bakımından etkin ve verimli bir Ģekilde kullanıp kullanmadığının 
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ölçülmesidir. Bu iĢleme bir nevi performans ölçümü de denilebilir. Değerleme ve 

ölçüm sonucunda iĢletme faaliyetlerinin geliĢtirilmesi için yönetime bir takım 

tavsiyelerde bulunulur. ĠĢletmenin satın almadan pazarlama bölümüne kadar ki tüm 

birimlerine ait sonuçlar faaliyet denetiminin kapsamını oluĢturmaktadır. Finansal 

tablo denetimlerini genel olarak bağımsız denetçiler yürütürken faaliyet denetimleri 

iĢletme iç denetçilerinin görev alanına girmektedir. Faaliyet denetimlerinin amacı 

iĢletmenin daha etkili ve verimli bir Ģekilde çalıĢmasını sağlamaktır (Açıkgöz, 2007: 

6). 

Faaliyet denetiminde denetçilerden tarafsız gözlemde bulunması ve belirli 

faaliyetlerin ayrıntılı analizini yapması beklenir. Faaliyet denetiminde, faaliyet 

sonuçları verimlilik standartlarıyla karĢılaĢtırılır ve örgütün önceden belirlenmiĢ 

amaç ve hedeflere ulaĢıp ulaĢmadığı ölçülür. Denetimin kapsamı, örgütün tamamı 

veya bir bölümü, bir Ģubesi veya üretim, finans, pazarlama gibi bir fonksiyonu 

olabilir (Kepekçi, 2004: 3-4). 

Faaliyet denetiminde denetçi, iĢletmenin amaçlarına ne derece ve nasıl 

ulaĢtığıyla ilgilenir. Faaliyet denetimi sonucunda yönetime, inceleme yaptığı 

bölümün faaliyetlerinin iyileĢtirilmesi konusunda çeĢitli önerilerde bulunur. Bu 

denetim türünde karĢılaĢılan en büyük zorluk ise, faaliyetlerin etkinlik ve 

verimliliğinin nesnel olarak saptanmasıdır. Çünkü faaliyet denetiminde temel 

alınacak standartlar için kesin olarak belirlenen bir ölçüt bulunmamaktadır. Denetçi 

ölçüt olarak bütçeleri, baĢarı ölçütlerini, oranları ve sektör ortalamalarını kabul 

etmektedir (Adiloğlu, 2011: 20). Faaliyet denetiminde olması gereken durumlarla 

ilgili ölçütlerin saptanması ise büyük ölçüde soyut ve öznel bir nitelik taĢımaktadır. 

Bu nedenle denetçi bu durumda mevcut baĢarının dolaysız bir Ģekilde ölçülüp 

raporlanmasını değil bu baĢarının iyileĢtirilmesi için gerekli öneri ve tavsiyelerini 

belirtme yolunu seçecektir (Uyar, 2009: 11). 
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4.1.9. Aile ġirketlerinde Ġç Denetim 

Ġç denetim kavramı çeĢitli Ģekillerde tanımlanmıĢtır. Bu tanımlardan Ġç 

Denetçiler Enstitüsü (IIA) tarafından yapılan tanıma göre “iç denetim, bir kurumun 

faaliyetleri geliĢtirmek ve onlara değer katmak amacını güden bağımsız ve objektif 

bir güvence ve danıĢmanlık faaliyetidir. Ġç denetim, kurumun risk yönetim, kontrol 

ve yönetiĢim süreçlerinin etkinliğini değerlendirmek ve geliĢtirmek amacına yönelik 

sistemli ve disiplinli bir yaklaĢım getirerek kurumun amaçlarına ulaĢmasına yardımcı 

olur.” denilmektedir. Ġç denetim bir kurumda yürütülen faaliyet ve iĢlemlerin 

yönetimden farklı ve tarafsız bir gözle değerlendirilmesi Ģeklinde özetlenebilir (Güler 

ve Akgün, 2010: 51). 

Günümüz rekabet ortamında aile iĢletmelerinin ayakta kalabilmelerinin 

temel koĢullarından biri doğru yönetim ve kurumsallaĢma kültürünün kazanılması ile 

mümkündür. KurumsallaĢma kültürünün kazanılmasında iç kontrol ve iç denetim 

uygulamalarının önemi oldukça büyüktür. Aile iĢletmelerinde iç kontrol ve iç 

denetim faaliyetlerinin etkinliği iĢletmenin gelecek kuĢaklara ulaĢtırılmasında ve 

sürdürülebilirliğin sağlanmasında oldukça öneme sahip bir faaliyet olarak karĢımıza 

çıkmaktadır (Özdil ve Kara, 2010: 47). Aile iĢletmeleri için önemli olan, suistimal ve 

yolsuzluk temelli olan kayıpları önlemektir. Bunun sonucu, genelde iç denetimden 

beklenen, olaylara bu açıdan yaklaĢmalarıdır. Halbuki esas olan yolsuzlukları 

engelleyecek iç kontrolleri oluĢturmak ve iç denetim iĢlevi aracılığı ile iç kontrollerin 

yeterliliğini ve yetkinliğini sağlayıp, devam ettirmektir. Sağlam bir yönetim ve 

denetim yapılanması oluĢturmanın baĢlangıcı, bağımsız ve objektif bir iç denetim 

iĢlevini oluĢturmakla baĢlar. Aile Ģirketlerinin, büyümelerini sağlayacak dıĢ 

finansörler (halka açılma veya kredi ile) ilk iĢ olarak iç denetim fonksiyonuna ve 

kurumsal yönetiĢim seviyesine bakacaklardır. Ancak, bu Ģekilde Ģirketlerin kurumsal 

ve sağlam mali yapıda olmaları olasılığı artar (Toygar, 2006: 637). 
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Tablo 13: Denetim ve Aile ġirketleri 

  
KurumsallaĢma Düzeyleri Yüksek Aile 

ġirketleri 

KurumsallaĢma Düzeyi 

DüĢük Aile ġirketleri 

Denetim Noktaları 

Hammadde ve Yarı Mamul Alımında,  

Kritik AĢamalarda,  

Girdilerin Çıktılara DönüĢtüğü Noktada 

Girdilerin Çıktılara 

DönüĢtüğü Noktalarda 

Denetim Araçları 

Performans Değerleme,  

Gözlemler,  

Standartlar,  

Prosedürler ve Kurallar,  

ĠĢ AkıĢ ġemaları 

Standartlar,  

Prosedürler,  

Kurallar ve Gözlemler 

Denetleyen KiĢiler 

Firma Sahibi,  

Aile Üyeleri,  

Ġlgili Birim Yetkilileri ve Uzmanlar 

Firma Sahibi ve Aile Üyeleri 

 

 

 

 

 

Denetleme Zamanı Sürekli Belirli Periyotlarda 

Kaynak: MeĢe, 2005: 37. 

Küçük ve orta ölçekli aile Ģirketlerinde giriĢimcinin tüm iĢletme faaliyetleri 

hakkında bilgi sahibi olması ve küçüklüğün getirdiği avantajlar nedeniyle denetim 

alanları üzerinde etkinliği kolaylıkla sağlaması mümkündür. Bu fonksiyonun etkin 

olabilmesi için denetim sırasında kullanılan ölçütlerin iĢletme faaliyetlerine 

uygunluğunun sağlanması ve denetimin iĢ akıĢını yavaĢlatmaması gereklidir. 

KurumsallaĢma düzeyleri yüksek aile Ģirketlerindeki denetim fonksiyonu ile ilgili bir 

baĢka konu da objektif esaslara dayanan performans değerlemenin varlığıdır. ĠĢlerin 

icra edilmesi sırasında bilgi, beceri ve deneyimlerin kullanılma istek ve baĢarısı 

performansın belirlenmesinde temel kriterdir. Bu sistem ile çalıĢanların 

değerlenmeleri ve elde edilen bilgiler doğrultusunda veya iĢletmeden 

uzaklaĢtırılmaları mümkün olur. Sonuç olarak iĢletmelerin ulaĢmak istedikleri 

amaçlar planlama fonksiyonu tarafından amaçlara ulaĢma derecesi ise denetim 

fonksiyonu tarafından belirlenir (Bilgin, 2007: 69-70). 

Etkin bir iç denetim sistemi iĢletmelere oldukça önemli katkıda 

bulunmaktadır. “İç denetim sisteminin işletmelere sağladığı faydaları; güvenilir 
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bilgilerin sağlanması, işletme varlıklarının ve kayıtlarının korunması, verimliliğin 

arttırılması ve belirlenmiş politikalara bağlılığı özendirme şeklinde ana başlıklar 

halinde ifade edebiliriz. Faaliyetlerin etkin ve verimli bir biçimde yürütülebilmesi 

için etkin ve verimli bilgilere ihtiyaç vardır. İşletmenin fiziki varlıkları çalınabilir ya 

da bu varlıklara istem dışı zarar verilebilir. Bu gibi durumların önlenmesi için uygun 

kontroller yapılmalıdır. Faaliyetlerin ve kaynakların verimsiz kullanımını önlemek 

yani verimliliği arttırmak için işletmede uygun kontroller gerçekleştirilmelidir. 

Saptanmış amaçlara ulaşabilmesi için işletmede çalışanlar bir amaç birliği içinde 

hareket ederek, kendilerine verilen yazılı ve yazısız kurallara ve politikalara uygun 

davranmalıdırlar. Etkin bir iç denetim sisteminin olmadığı işletmelerde ise aşağıda 

sıralanan eksiklikler görülmektedir; 

 Görevlerin ayrılığında eksiklikler, 

 Varlıkların fiziksel korumasında zayıflıklar, 

 Bağımsız gözlemlerde zayıflık, 

 Yetersiz yetkilendirme, 

 Varılan kontrollere gereken önemi vermeme, 

 Yetersiz muhasebe sistemi”. 

ĠĢletmelerde önemli zararlara neden olabilecek bu olumsuzlukların 

engellenmesi veya ortadan kaldırılması için etkin bir iç denetim sisteminin aile 

iĢletmelerinde oluĢturulması gerekmektedir. Aile iĢletmelerinde etkin bir iç denetim 

sisteminin oluĢturulmasında dikkate alınması gerekli temel ilkeler Ģunlardır: 

 Görevlerin ayırımı: “Görevlerin ayırımı ilkesinin amacı kasti ve kasti 

olmayan hataların önlenmesi ve yapılmış bulunan hataların mümkün olduğu kadar 

erken ortaya çıkarılmasıdır. Bunun sağlanabilmesi için bir kıymet hareketine neden 

olunması, kıymet hareketinin kayıtlara alınması ve bu kıymet hareketi sonucu 

edinilen varlıkların korunma altına alınması görevlerinin farklı kişilerin ve 

bölümlerin sorumluluğuna verilmesi gerekir”. Örneğin; satın alma ile ilgili bir 

kıymet hareketi için satın alma ticaret bölümü personeli tarafından teslim alınan 

malların muhasebe kayıtlarına aktarılması, muhasebe bölümü personeli tarafından; 

malların korunması ambar bölümü personeli tarafından yapılmalıdır. 
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 Kıymet hareketlerinin yetkilendirilmiş olması: “Her işlem mutlaka 

yetkili kişiler tarafından ve yetkileri dahilinde yürütülmelidir. Kişilere verilen 

yetkiler genel ve özel olabilir. Genel bir politika kapsamında yürütülen yetkiler genel 

niteliktedir. Liste fiyatında belirlenen artış işleminin gerçekleştirilmesi genel bir 

yetkiye örnektir. Özel bir alım veya ödeme için gerekli olan yetki ise özel nitelikli bir 

yetkidir”.  

 Uygun bir belgeleme ve muhasebe kayıt düzeninin var olması: 

“Etkin bir kontrolün yapılabilmesi uygun bir belgeleme düzeninin varlığını 

gerektirir. Kıymet hareketine neden olunması ve muhasebe kayıtlarına geçirilmesi 

belge ile gerçekleştirilir ve sorumluluk belge üzerinde izlenir. Kıymet hareketinin 

muhasebe defterlerine ve kayıt ortamına kaydedilmesi sırasında kaydı yapan her 

bölüm kaydını bir belgeye dayandırmalıdır. Belgeler ve kayıtlar kaybolan belgelerin 

hesabının sorulabilmesi için sıra numaralı olmalı, kıymet hareketi meydana geldiği 

anda ya da çok kısa bir süre içinde hazırlanmalıdır”. 

 Fiziki korunma: “Varlıkların ve muhasebe kayıtlarının fiziki olarak 

korunması için her türlü fiziksel önlem alınmalıdır. Yangına karşı korunmalı kasalar, 

iyi bir ambarlama düzeni, mekanik ve elektronik muhasebe araçları fiziksel 

korunmaya yardımcı araçlardır”. 

 Bağımsız mutabakat: “İç denetim sistemi unsurlarının uygun olarak 

çalıştırılıp çalıştırılmadığını saptamak için bağımsız iç mutabakatların yapılması 

zorunludur. Bu mutabakatlar o muhasebe kaydının yapılmasından sorumlu olan 

kişilerin dışındaki kişiler tarafından, belirli aralıklarla ve önceden haber verilmeden 

yapılmalı ve mutabakat sonucu ortaya çıkan uyumsuzluklar yönetime 

raporlanmalıdır” (Güner, 2006: 422 – 425). Belirli bir büyüklüğe ulaĢmıĢ aile 

iĢletmeleri yukarıda açıklanan etkin bir iç denetim sistemi oluĢturma yollarına ek 

olarak iç denetim bölümlerini kurmalıdırlar. 

Ġç denetim elemanları, kuruluĢun iç kontrol sisteminin etkinliği ve yeterliliği 

ile performans kalitesi hakkında yönetime bilgi sağlanması hususunda sorumluluklar 

üstlenmektedirler. Ancak uygulamada çeĢitli sorunlar bulunmakta ve iç denetimden 

beklenen katma değer sağlanamamaktadır. Uygulamaya bakıldığında, iç denetimin 

kurum içi organizasyon içinde bağımsızlığının sağlanamaması, uygulama usul ve 
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esaslarının uluslararası standartlara uygun olmaması, iç denetçilerin yetkinliklerini 

akredite eden sertifikasyona sahip iç denetçi sayısının henüz yeterli olmayıĢını 

karĢılaĢılan sorunlar olarak ifade edebiliriz (Uzun, 2012f: s. 3). 

4.2. ĠÇ DENETĠMĠLE ĠLGĠLĠ ULUSAL VE 

ULUSLARARASI DÜZENLEMELER 

4.2.1. Ülkemizde Yasalar ve Mevzuatlar Çerçevesinde Ġç 

Denetim  

Ülkemizde iç denetim her geçen gün geliĢen ve kendini ispat etmeye 

baĢlamıĢ bir olgudur. Önemi arttıkça yasal düzenlemeler içerisinde de yeri artmakta 

ve uygulanması için gerekli önlemler alınmaktadır. Bu konuda ülkemizde yapılmıĢ 

en önemli yasal düzenlemeler konunun ilerleyen kısımlarında beĢ ana baĢlık altında 

aktarılacaktır. 

4.2.1.1. Bankacılık Kanunu’nda ve BDDK’nın 

Yönetmeliklerinde Ġç Denetim Ġle Ġlgili Düzenlemeler 

Ülkemizde iç denetim ve risk yönetimi ile ilgili uygulamalar Basel 

prensipleri ile uyum sağlamak amacıyla ilk olarak 4389 sayılı Bankalar Kanunu ile 

oluĢturulmuĢtur. Kanunun 9/4. maddesinde “Bankalar, işlemleri nedeniyle 

karşılaştıkları risklerin izlenmesi ve kontrolünü sağlamak amacıyla faaliyetlerinin 

kapsamı ve yapısıyla uyumlu, esasları ve usulleri kurumca çıkarılacak 

yönetmeliklerle belirlenecek etkin bir iç denetim sistemi ve risk kontrol ve yönetim 

sistemi kurmakla” sorumlu tutulmuĢtur. Bankalar kanunundaki bu düzenlemeye 

uygun olarak BDDK da 2001 yılında 24312 sayılı Bankaların Ġç Denetim ve Risk 

Yönetimi Sistemleri Hakkında Yönetmeliği yürürlüğe sokmuĢtur. Yönetmelik 

bankalarda riskleri izlenmesini ve kontrolünü sağlayacak iç denetim ve risk yönetim 

sistemlerine iliĢkin ilke, esas ve usulleri belirlemeyi amaçlamaktaydı. Bu yönetmelik 
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ile birlikte bankalar bu sistemleri oluĢturmak, idame ettirmek ve geliĢtirmek ile 

görevlendirilmiĢ ve sorumlu tutulmuĢtur (Yurtsever, 2008: 84). Bu kanun ve 

düzenleme iç denetimin bankalarda uygulanmasına yönelik olarak alanında ilk 

olduğundan önem arz etmektedir. Fakat eksikleri ve dilinin sade olmayıĢı, iç denetim 

görev ve sorumluluklarına yönelik tam bir netlik oluĢturamamıĢ olması gibi 

nedenlerden dolayı bu yasa ve yönetmelik yürürlükten kaldırılmıĢtır.  

5411 sayılı bankacılık kanununun 23. maddesinde “İç kontrol, risk yönetimi 

ve iç denetim sistemlerinin ilgili mevzuata uygun olarak tesis edilmesi, işlerliğinin, 

uygunluğunun ve yeterliliğinin sağlanması, finansal raporlama sistemlerinin 

güvence altına alınması, banka içindeki yetki ve sorumlulukların belirlenmesi 

yönetim kurulunun sorumluluğundadır.” denilerek bu mekanizmaların oluĢturulması 

ve iĢler hale getirilmesinden yönetim kurulu sorumlu kılınmıĢtır. Yine aynı kanunun 

24. maddesinde yönetim kurulunun denetim ve gözetim faaliyetlerini yerine 

getirmesi için denetim komitelerinin oluĢturulması zorunlu hale getirilmiĢtir. Yasada 

denetim komitesinin iç denetim ile ilgili görevleri; “yönetim kurulu adına bankanın 

iç kontrol, risk yönetimi ve iç denetim sistemlerinin etkinliğini ve yeterliliğini, bu 

sistemler ile muhasebe ve raporlama sistemlerinin bu Kanun ve ilgili düzenlemeler 

çerçevesinde işleyişini ve üretilen bilgilerin bütünlüğünü gözetmek, yine Kanun 

kapsamında ana ortaklık niteliğindeki kuruluşlarda, konsolide denetime tabi 

kuruluşların iç denetim işlevlerinin konsolide olarak sürdürülmesini ve eşgüdümünü 

sağlamak, iç kontrol, risk yönetimi ve iç denetim alanlarında oluşturulan birimlerden 

düzenli raporlar almak ve bu raporlardaki önemli hususları yönetim kuruluna 

bildirmek” Ģeklinde aktarılmaktadır (Türkiye Bankalar Birliği, 5411 sayılı Bankacılık 

Kanunu, Kurumsal Yönetim BaĢlığı, mad. 24). 

Özellikle 2008 Küresel Finansal Krizi ile birlikte ABD‟de batan büyük 

bankalar ve beraberinde sigorta kuruluĢlarının ve finans kuruluĢlarının batıĢı iç 

denetim sistemlerinin önemini bankacılık faaliyetleri kapsamında daha üst seviyelere 

taĢımıĢtır. Bankalarda iç denetim sistemi oluĢturulması ile amaçlanan, banka 

faaliyetlerinin yasalara ve bankanın oluĢturduğu kural ve politikalara uygun Ģekilde 

yürütüldüğü ve iç kontrol ve risk yönetim sistemlerinin etkinlik ve yeterliliği 
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hususunda üst yönetime güvence sağlamaktır. Ġç denetimini bu amaçlara 

ulaĢabilmesi için tüm banka faaliyet ve birimleri dönemsel ve riske dayalı olarak 

inceleme ve denetime tabi tutulur. Eksikli, hata ve suistimallere yönelik incelemeler 

yapılır ve kaynakların etkin ve verimli kullanımını sağlamaya ve suiistimalleri 

önlemeye yönelik görüĢ ve önerilerde bulunulur. Tüm bunların yanında üst yönetime 

iletilen bilgi ve raporların doğruluğu ve güvenilirliği değerlendirilir (BDDK, 2012, 

Bankaların Ġç Sistemleri Hakkında Yönetmelik, Mad. 21). 

BDDK‟ nın yayınlamıĢ olduğu bağımsız denetim ilkelerine yönelik 

yönetmelikte iç kontrol sisteminin bulunması gerektiği ifade edilmektedir. 

Bankaların iç denetim ve risk yönetimi sistemleri hakkında yönetmelik, iç kontrol 

sistemini ve iç denetimi geniĢ bir Ģekilde ele almıĢtır (Uyar, 2009: 94). Ġç denetim ve 

iç denetimi ilgilendiren sistemlerin kuruluĢu ile ilgili düzenlemeler 5411 sayılı 

kanunun 29. ve 30. maddelerinde düzenlenmektedir. 29. madde “Bankalar, maruz 

kaldıkları risklerin izlenmesi, kontrolünün sağlanması, faaliyetlerinin kapsamı ve 

yapısıyla uyumlu ve değiĢen koĢullara uygun, tüm Ģube ve konsolidasyona tâbi 

ortaklıklarını kapsayan yeterli ve etkin bir iç kontrol, risk yönetimi ve iç denetim 

sistemi kurmak ve iĢletmekle yükümlüdürler.” Ģeklinde bir açıklama yaparak 

bankaların kurmakla yükümlü oldukları iç sistemleri açıklığa kavuĢturmuĢtur. Bunun 

yanında yasada iç denetim konusunda banka üst yönetimi ve denetim komitelerine 

iliĢkin birçok uygulama ve düzenleme oluĢturulmuĢtur (Uyar, 2009: 94). Bu 

sistemlerin varlığı ve etkin Ģekilde çalıĢması riskleri azaltmakta ve suiistimalleri 

önlemektedir. Madde 32 ise iç denetim biriminin kurulmasını zorunluluk haline 

getirmiĢtir, iç denetim çalıĢmalarının kimler tarafından nasıl gerçekleĢtirileceği gibi 

konular açıklanmakla birlikte iç denetim çalıĢmaları kapsamında gerçekleĢtirilecek 

faaliyetler yasada açıklanmamıĢtır. 

Ġç denetim biriminin verebileceği danıĢmanlık hizmetleri ise 5411 sayılı 

yasanın 33. maddesinde “yeni ürünler ve hizmetler veya politika ve uygulama 

usulleri” olarak belirtilmiĢtir. 
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4.2.1.2. Türk Ticaret Kanunu’nda Ġç Denetim 

Günümüzde sürekli devam eden bir değiĢim içerisinde yaĢıyoruz. Sürekli 

değiĢen çevre koĢulları bazı değiĢiklikleri ve yeni uygulamaları da beraberinde 

getirmektedir. 6102 ve sonrasında düzeltilmiĢ hali olarak çıkarılan 6335 sayılı 

yasalar ülkemiz ticari hayatının bu değiĢen koĢullara daha kolay adapte olmasını 

sağlamak adına çıkarılmıĢ önemli yenilik hareketleridir. Ġki kanun arasında büyük 

farklar olmamak ile birlikte 6335 sayılı TTK yürürlükte olan ve uygulanan yasal 

düzenlemedir. Konu iç denetim açısından incelendiğinde iki kanun arasında herhangi 

bir farklılık ve değiĢiklik yoktur. Yapılan değiĢiklikler iç denetim kısmını 

kapsamamaktadır (Anonim, 2012a). 

Yeni çıkarılan TTK‟nın denetim ile ilgili olan kısımları genel bir 

incelemeye tabi tutulduğunda iç denetimin, yönetim kurulunun temel görevleri 

arasında yer aldığı rahatlıkla anlaĢılabilir (Erkan, 2012: 188). OluĢturulan yeni 

yasada iç denetim birimi veya sisteminin kurulmasına yönelik açık bir ifade 

bulunmamakla birlikte yasanın 366. maddesinin ikinci fıkrası “Yönetim kurulu, 

işlerin gidişini izlemek, kendisine sunulacak konularda rapor hazırlamak, kararlarını 

uygulatmak veya iç denetim amacıyla içlerinde yönetim kurulu üyelerinin de 

bulunabileceği komiteler ve komisyonlar kurabilir” ifadesi ile iç denetim fonksiyonu 

yerine getirmek amacı ile denetim komitelerinin kurulabileceği ifade edilmiĢtir 

(ASMMMO, 2011: 83; Cömert, 2012; Erkan, 2012: 188). Fakat bir zorunluluk 

oluĢturulmamıĢ, isteğe bağlı bir uygulama getirilmiĢtir. Uluslararası Ġç Denetim 

Standartlarında iç denetim biriminin, örgütsel yapılanma içerisinde iĢlevsel olarak 

denetim komitesi ve yönetim kuruluna bağlanması, idari olarak ise kurumun 

baĢkanına bağlı ve sorumlu olması gerektiğini vurgulamaktadır (The IIA Research 

Foundation ve TĠDE, 2008: 71 – 72). Denetim komitesinin görevi Ģirket içerisinde 

yönetim kurulunun denetim ile ilgili sorumluluklarını yerine getirmektir. Bu nedenle 

komite, iç denetim faaliyetlerinin etkin ve verimli bir Ģekilde yürütülüp 

yürütülmediğini gözlemlemek ile sorumludur (Uyar, 2004: 75). Görüldüğü üzere 

denetim komitesi iç denetim ile yönetim kurulu arasındaki iletiĢimi sağlayan aracı 

birimdir. Yasanın 366. maddesi ile bankalar ve halka açık Ģirketler için zorunlu olan 
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denetim komitesinin tüm Ģirketler için kurulabileceğini açıklamaktadır (Erkan, 2012: 

190). 

Yasanın yönetimin devri baĢlıklı 367. maddesi iĢletmelerde kurulacak iç 

kontrol sisteminin biçimsel tanımını yapmıĢtır; “Yönetim kurulu esas sözleşmeye 

konulacak bir hükümle, düzenleyeceği bir iç yönergeye göre, yönetimi, kısmen veya 

tamamen bir veya birkaç yönetim kurulu üyesine veya üçüncü kişiye devretmeye 

yetkili kılınabilir. Bu yönetmelik şirketin yönetimini düzenler; bunun için gerekli olan 

görevleri, tanımlar, yerlerini gösterir, özellikle kimin kime bağlı ve bilgi sunmakla 

yükümlü olduğunu belirler. Yönetim kurulu, istem üzerine pay sahiplerini ve 

korunmaya değer menfaatlerini ikna edici bir biçimde ortaya koyan alacaklıları, bu 

iç yönerge hakkında, yazılı olarak bilgilendirir. Yönetim, devredilmediği takdirde, 

yönetim kurulunun tüm üyelerine aittir.” yasa metni anonim Ģirketlerde iĢletme 

yönetiminin yetki ve sorumluluk iliĢkisinin ve bu pozisyonlarda bulunan kiĢilerin 

görev tanımlarının yapılmasını gerekli görmektedir. Kılınabilir ifadesi ise 

zorunluluktan çok ihtiyarilik anlamı taĢımaktadır (Cömert, 2012). 

Yasada gözle görülür ve açık bir ifade ile iç denetim biriminin kurulması 

konusunda bir zorunluluk yoktur. Fakat çeĢitli maddelerde açıklanan ve yönetimin 

yetki ve sorumluluğuna bırakılan finans denetimi, finansal planlama, risk teĢhisi ve 

risk yönetimi vb. faktörler iç denetim biriminin oluĢturulmasını gerekli kılmaktadır 

(Arslan, 2011: 27). Yasanın Devredilemez Görev ve Yetkiler baĢlığı altında 375. 

maddesinin c fıkrasında “Muhasebe, finans denetimi ve şirket yönetimin gerektirdiği 

ölçüde, finansal planlama için gerekli düzenin kurulması” ifadesi bu görevleri yerine 

getirebilecek bir birim veya bölümün kurulmasına iĢaret etmektedir. Bu fıkrada 

belirtilen finansal denetim düzeninin kurulması ile kastedilen konu Ģirket 

faaliyetlerinin ve iĢlemlerinin denetlenmesine yönelik bir iç denetim sisteminin 

oluĢturulmasını öngörmektedir. ġirket ister büyük isterse küçük olsun, içerisinde 

muhasebe departmanından tamamen bağımsız, uzmanlardan oluĢan iç denetim 

birimine muhakkak ihtiyaç duyulmaktadır. ġirket finansal denetimi, mali bilgilerin 

ve tabloların güvenilirliği açısından önemlidir. Bu nedenle anonim Ģirketlerin 

denetiminde sadece bağımsız denetim firmalarında yararlanılması yetersiz 
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görülmektedir. Gelen firmanın müĢteri yoğunluğu ve Ģirket hakkındaki yüzeysel 

bilgisi iyi bir değerlendirme yapmasını önleyebilmektedir. Fakat Ģirket bünyesinde 

kurulan bir iç denetim sistemi iĢletmeyi etkin bir Ģekilde denetleyebileceği gibi 

bağımsız denetçinin de iĢletme hakkındaki yüzeysel bilgisini tamamlayıcı etki 

yapabilmektedir. Böylece bağımsız denetim raporlarının güvenilirliği 

arttırılabilmektedir (ASMMMO, 2011: 85; Erkan, 2012: 189). 

Ticaret Kanunu‟nun 378. maddesi de risk yönetimi ve tespiti ile ilgili 

hükümleri içermektedir. Bilindiği üzere günümüzde iç denetim biriminin önemli 

görevlerinden biride risk değerlemesi ve risk yönetim sürecinin değerlemesini 

yapmaktır. Madde risk yönetimi ile ilgili “Pay senetleri borsada işlem gören 

şirketlerde, yönetim kurulu, şirketlerin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye 

düşüren sebeplerin erken teşhisi, bunun için gerekli önlemler ile çarelerin 

uygulanması ve riskin yönetilmesi amacıyla, uzman bir komite kurmak, sistemi 

çalıştırmak ve geliştirmekle yükümlüdür. Diğer şirketlerde bu komite denetçinin 

gerekli görüp bunu yönetim kuruluna yazılı olarak bildirmesi hâlinde derhal kurulur 

ve ilk raporunu kurulmasını izleyen bir ayın sonunda verir.” Ģeklinde bir açıklama 

yapılmıĢtır (ASMMMO, 2011: 86). Bu açıklama anonim Ģirketlerde uygulanması 

zorunlu olan kurumsal yönetim ilkelerinin bir yansımasını oluĢturmaktadır. Yasada 

bu uygulamanın sadece halka açık Ģirketlere getirilmesi eleĢtiri almıĢtır. Zaten 

sermaye piyasasının oluĢturduğu mevzuatlarda yer alan ve uygulanan bir konunun 

tekrar TTK‟ ya sokulması gereksiz olarak görülmüĢtür. Fakat bu uygulamanın belirli 

büyüklüğün üzerindeki Ģirketler için denetim komitesi maddesi ile birlikte 

düzenlenmesi ülkemizde kurumsallaĢmayı önemli ölçüde arttıracağı düĢünülmektedir 

(Cömert, 2012). Yasada açıklanan komite amacı risklere odaklanmak, böylece Ģirket 

yönetim kademesinin, yönetim kurulunun ve genel kurulun oluĢabilecek risklere 

karĢı teyakkuzda olmasını sağlamaktır. Risk teĢhisi ve yönetimi geleceğe yönelik 

olduğundan komite sorumlulukların merkezinde olmaktadır (Erkan, 2012: 191). 

Yeni TTK erken uyarı sistemi oluĢturulmasını önemle vurgulamakta ve 

denetçileri bu konuda özel olarak görevlendirmektedir. Yasanın 398 – 402 – 403. 

maddelerinde denetim raporlarının hazırlanması ve oluĢturulması ile ilgi kısımlarda 
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konu ile ilgili açıklamaları yapmaktadır. Erken teĢhis komitesi üyeleri, yönetim 

kurulu üyeleri arasından belirlenebileceği gibi üçüncü kiĢiler arasından da 

seçilebilmektedir. Komite özellikle denetçinin gerekli gördüğü durumlarda halka 

açık iĢletmelerde derhal kurulmak zorundadır (ASMMMO, 2011: 91 – 95; Erkan, 

2012: 191). 

Görüldüğü üzere yasada iç denetim ile ilgili açık bir yasal düzenleme 

olmamasına rağmen bu sistemin iĢletmelerde zorunlu olarak kullanılmasını 

gerektiren yasal düzenleme maddeleri bulunmaktadır. 

4.2.1.3. 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu 

ve Ġç Denetçilerin ÇalıĢma Usül Ve Esasları Hakkındaki Yönetmelik 

Bağımsız bir Ģekilde yürütülen iç denetim kamu mali ve yönetim ve 

kontrolün önemli unsurlarından biridir. 5018 sayılı kanun öncesinde kamu 

idarelerinde teftiĢ kurulları Ģeklinde yönetilen iç denetimin günümüzde vasıflarının 

ve görevlerinin artması ile birlikte konu ile ilgili yasal bir düzenlemenin 

oluĢturulması zorunlu hale gelmiĢtir. 5018 sayılı Kamu Yönetimi ve Mali Kontrol 

Kanunu sorumlulukların belirlenmesi, görev paylaĢımının yapılması, kurumsal 

yönetimin kamu kurumlarında uygulanabilir hale gelmesi için iç kontrol 

sistemlerinin kurulması ve iĢler hale gelmesini sağlayan iç denetim mekanizmaları 

oluĢturma ihtiyacı duymuĢtur (Uyar, 2009: 148). 

5018 sayılı kanunda 63. Maddesinde iç denetim, “Kamu idaresinin 

çalışmalarına değer katmak ve geliştirmek için kaynakların ekonomiklik, etkililik ve 

verimlilik esaslarına göre yönetilip yönetilmediğini değerlendirmek ve rehberlik 

yapmak amacıyla yapılan bağımsız, nesnel güvence sağlama ve danışmanlık 

faaliyetidir.” Ģeklinde tanımlanmaktadır. Bu tanımdan da görüldüğü üzere iç 

denetimin amaçları (Bayar, 2003: 58); 

a) Ġdare görevini yerine getiren birimlerin yaptıkları harcamaların, mali 

iĢlemler ile ilgili kararların ve tasarrufların yasalara uygunluğunu incelemek, 
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b) Ġdari birimler tarafından yapılan harcamaların amaçlara, politikalara, 

kalkınma planına, programlara, stratejik planlara ve performans programlarına 

uygunluğunu izlemek ve denetimini yapmak,  

c) Denetim sonucu elde edilen bulgular ile idarenin geliĢtirilmesi ve 

kaynakların daha etkin ve verimli kullanılması için önerilerde bulunmak,  

d) Hatalı iĢlemlerin tespit edilmesi durumunda, bu iĢlemlerin düzeltilmesini 

sağlamak,  

e) Yapılan denetimler sonucu doğan sorumlulukları ve bunların 

soruĢturulmasını istemek ve sağlamak olmak üzere 5 maddede açıklanabilmektedir. 

Yukarıdakilere ek olarak benzer konular Ġç Denetçilerin ÇalıĢma Usül ve 

Esasları Hakkındaki Yönetmeliğin 5. Maddesinde benzer bir Ģekilde anlatılmaktadır. 

Yönetmelik, iç denetim biriminin amacını “kamu idarelerinin faaliyetlerinin amaç ve 

politikalara, kalkınma planına, programlara, stratejik planlara, performans 

programlarına ve mevzuata uygun olarak planlanmasını ve yürütülmesini; 

kaynakların etkili, ekonomik ve verimli kullanılmasını; bilgilerin güvenilirliğini, 

bütünlüğünü ve zamanında elde edilebilirliğini sağlamak” olarak belirlemiĢtir. Bu 

amaçlara ulaĢabilmek için iç denetim biriminin yerine getirmesi gereken görevler ise 

“kamu idarelerinin varlıklarının güvence altına alınması, iç kontrol sisteminin 

etkinliği ve risklerin asgarîye indirilmesi için kamu idaresinin faaliyetlerini olumsuz 

etkileyebilecek risklerin tanımlanması, gerekli önlemlerin alınması, sürekli gözden 

geçirilmesi ve mümkünse sayısallaştırılması” olarak belirlenmiĢ ve birimin bu 

konularda yönetime önerilerde bulunması istenmiĢtir (Ġç Denetçilerin ÇalıĢma Usül 

ve Esasları Hakkındaki Yönetmelik, 2006, Mad. 5). Ġç denetim, yönetmelikte de 

belirtildiği üzere kamuya yönelik nesnel bir güvence hizmeti sağlamaktadır. Bunun 

yanında, iç denetim birimi; risk yönetimi, kontrol ve yönetim süreçlerinin 

geliĢtirilmesinde idarelere (kamu idareleri) yardımcı olmak, bağımsız ve tarafsız bir 

danıĢmanlık hizmeti sağlamakla sorumludur. “Nesnel güvence sağlamak” ifadesi ile 

anlatılmak istenen;  

“a) Kurum içerisinde etkin bir iç denetim sisteminin var olduğuna dair 

güvence vermek, 
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b) Kurumun; risk yönetimi, iç kontrol sistemi ve işlem süreçlerinin etkin bir 

şekilde işlediğine dair güvence sağlamak, 

c) Üretilen bilgilerin doğruluğuna ve tamlığına, varlıklarının korunduğuna 

dair kurum içi ve dışına güvence sağlamak, 

d) Faaliyetlerin; etkili, ekonomik, verimli ve mevzuata uygun bir şekilde 

gerçekleştirildiğine dair yeterli güvence sağlamak” Ģeklinde aktarılabilir (Ġç 

Denetçilerin ÇalıĢma Usül ve Esasları Hakkındaki Yönetmelik, 2006, Mad. 5). 

Ġç denetçilerin nitelikleri, Ġç Denetim Koordinasyon Kurulu tarafından 

belirlenmektedir. Belirlenen koĢulları taĢıyan adaylar Ġç Denetim Koordinasyon 

Kurulu koordinatörlüğünde, Maliye Bakanlığınca iç denetim eğitimine tâbi tutulur. 

“Kamu kuruluşlarında görev yapacak iç denetçiler, bakanlıklar ve bağlı idarelerdeki 

üst yöneticilerin teklifi üzerine Bakan, diğer idarelerde üst yöneticiler tarafından 

sertifikalı adaylar arasından atanır ve aynı usûlle görevden alınır. İç denetçilerin 

kamu idareleri itibarıyla sayıları, çalışma usul ve esasları ile diğer hususlar İç 

Denetim Koordinasyon Kurulunca hazırlanarak, Maliye Bakanlığının teklifi üzerine 

Bakanlar Kurulunca çıkarılacak yönetmelikle belirlenir”. Yasa, kamu idarelerinde iç 

denetimin yalnızca iç denetçiler tarafından yapılabileceğini ifade etmektedir. Ayrıca 

yasadaki “kamu kuruluşlarının yapısı, özellikleri ve personel sayısı dikkate alınarak 

doğrudan kurumun üst yöneticisine bağlı iç denetim birimi başkanlıkları kurulabilir” 

ifadesi denetçinin direkt olarak üst yönetime bağlı olmasını ve bağımsızlık yetisini 

kazanmasını sağlamaktadır. Bununla birlikte mad. 64, bu bağımsızlığı tescillemekte 

ve “iç denetçiye görevi dışında herhangi bir iş verilmesini yasaklamaktadır ve 

birimin hazırladığı raporların direkt olarak üst yöneticiye iletilmesini” koĢula 

bağlamaktadır. “Hazırlanan raporlar üst yönetim tarafından değerlendirilerek 

gerekli bilgiler ilgili birimlere ve mali hizmetler birimine teslim edilmektedir. 

Raporlar en geç iki ay içerisinde üst yönetim tarafından İç Denetim Koordinasyon 

Kuruluna iletilmek zorundadır. İç denetçiler görevlerini İç Denetim Koordinasyon 

Kurulunun belirlediği kriterlere ve uluslararası kabul görmüş kontrol ve denetim 

standartlarına uygun ve uyumlu bir şekilde gerçekleştirmek zorundadırlar” (5018 

sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, Mad. 64 – Mad. 65). 
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Bir kamu iç denetçisinin yerine getirmekle yükümlü olduğu görevler 

aĢağıda maddeler halinde sıralanmaktadır (Ciğerci, 2007: 82; ÇavuĢoğlu ve Duru, 

2007: 2; Ġç Denetçilerin ÇalıĢma Usül ve Esasları Hakkındaki Yönetmelik, 2006, 

Mad. 7; 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, Mad. 64). 

 Nesnel risk analizlerine dayanarak kamu idarelerinin, yönetim ve 

kontrol yapılarını değerlendirmek, 

 Risk değerlendirme ve risk yönetim metotlarının, uygun öneriler 

kapsamında değerlendirilmesini sağlamak ve uygulanma ve etkinlik düzeylerinin 

değerlendirmesini yaparak önerilerde bulunmak, 

 Kamu idaresinin iç kontrol yapısını incelemek ve etkinliğini 

değerlendirmek, 

 Kaynakların etkili, ekonomik ve verimli kullanılması bakımından 

araĢtırmalar yaparak sonuçlara göre önerilerde bulunmak,  

 Etkinlik ve verimliliğin sağlanması için kamu idaresinin performans 

değerlendirmesini yapmak, 

 Harcama sonrasında yasal uygunluk denetimi yapmak, 

 Ġdarenin harcamalarının, mali iĢlemlere iliĢkin karar ve tasarruflarının, 

amaç ve politikalara, kalkınma planına, programlara, stratejik planlara ve performans 

programlarına uygunluğunu gözlemlemek ve değerlendirmek,  

 Mali yönetim ve kontrol süreçlerinin sistem denetimini yapmak ve bu 

konularda önerilerde bulunmak, 

 Denetim sonuçları çerçevesinde iyileĢtirmelere yönelik önerilerde 

bulunmak, 

 Denetim sırasında veya denetim sonuçlarına göre soruĢturma 

açılmasını gerektirecek bir duruma rastlandığında, ilgili idarenin en üst amirine 

bildirmek,  

 Üst yöneticilerin önerilerinden de faydalanarak kamu idarelerinin 

yıllık iç denetim programlarını hazırlamak, 

 Üretilen bilgiler ile kamuoyuna açıklanan her türlü rapor, istatistik ve 

mali tabloların doğruluğu, güvenilirliği ve zamanlılığının sınanması,  
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 Elektronik bilgi sistemi ve e-Devlet hizmetlerinin yönetim ve sistem 

güvenilirliğinin gözden geçirilmesi iç denetim biriminin yerine getirmekle yükümlü 

olduğu sorumlulukları arasında sıralanmaktadır. 

“Kamu idarelerinde iç denetçilerin uyguladıkları denetim türleri ise 

toplamda beş ana başlıkta toplanmaktadır. Bunlar; mali denetim, performans 

denetimi, uygunluk denetimi, sistem süreç denetimi ve bilgi teknolojisi denetimi 

olarak sıralanabilmektedir. Uygunluk Denetimi; bir kurumun yaptığı işlem ve 

faaliyetlerin belirlenen yöntem, kural, kanun ve yönetmeliklere uygun olarak 

gerçekleştirilip gerçekleştirilmediğini denetlemektir. Mali Denetim; kurumun mali 

tablolarında yansıttığı bilgilerin doğruluk ve güvenilirliğini ölçen, kurumun gelir, 

gider, varlık ve kaynaklarının ve tüm hesaplarının bir biriyle uyumlu olup olmadığını 

kontrol eden denetim türüdür. Performans Denetimi; kurumun ve kurum 

yöneticilerinin görevlerini yerine getirme başarısını, kullanılan fiziki, mali ve beşeri 

kaynakların etkin, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılıp kullanılmadığını 

değerlendiren denetim türüdür. Sistem Denetimi; denetlenen birimin faaliyetlerinin 

ve iç kontrol sisteminin; organizasyon yapısına katkı sağlayıcı bir yaklaşımla analiz 

edilmesi, eksikliklerinin tespit edilmesi, kalite ve uygunluğunun araştırılması, 

kaynakların ve uygulanan yöntemlerin yeterliliğinin ölçülmesi suretiyle 

değerlendirilmesidir. Özetle, mali yönetim konusundaki eksikliklerin tespiti ve 

eksiklikleri giderme konusunda yönetimin başarısının değerlendirilmesidir” 

(ÇavuĢoğlu ve Duru, 2007: 3; Ġç Denetçilerin ÇalıĢma Usül ve Esasları Hakkındaki 

Yönetmelik, 2006, Mad. 8; ġensoy, 2006: 253). 

4.2.1.4. Sermaye Piyasası Kurulu’nun Ġç Denetim Ġle Ġlgili 

Düzenlemeleri 

Denetim komitesi, iç denetim departmanı ile üst yönetim arasındaki 

iliĢkileri yürüten organdır. Özellikle 2001 krizi ile birlikte baĢlayan ve tüm dünyayı 

etkisi altına alan kurumsallaĢma hareketi ile birlikte denetim komiteleri ve bu 

komitelere bağlı ve komitenin gözetimi altında olan iç denetim ve iç kontrol 
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yapılarının kurulması zorunlu hale gelmiĢtir. Sermaye Piyasası Kurulu‟nun (SPK) 

2002 yılında yayınladığı tebliği ile ülkemizde ilk uygulaması hisse senetleri borsada 

iĢlem gören Ģirketlerde baĢlayan denetim komitesi uygulaması daha sonra BDDK‟nın 

düzenlemesi ile birlikte bankalarda da uygulanmaya baĢlamıĢtır. Denetim Komitesi 

üyelerinin; mali raporların anlaĢılır, Ģeffaf ve güvenilir olmasının sağlanması, risk 

yönetim sürecinin izlenmesi, iç kontrollerin değerlendirilmesi, iç denetimin etkili 

kullanımı, bağımsız denetimin gözetimi ve bağımsız denetim kuruluĢunun seçimi 

konularında rol ve sorumlulukları bulunmaktadır (Uyar, 2009: 93; Uzun, 2012b).  

SPK, 2003 yılında “Kurumsal Yönetim Ġlkelerini” yayınlayarak halka açık 

Ģirketlerin bu ilkelere uymasını istemiĢ, uymaması halinde ise uymama nedenlerini 

halka açıklamasını talep etmiĢtir. Bu ilkelerin 4. kısmının 5.6. maddesinde “finansal 

ve operasyonel işlerin sağlıklı bir şekilde yürütülmesi ve gözetimi için şirketlerin 

denetimden sorumlu bir komite oluşturmalarını zorunlu” hale getirmiĢtir. 5.6.1. 

bendinde ise “iç denetçinin raporlarını bu komiteye vereceğini” bildirmiĢtir. Buna ek 

olarak 5.6.4 bendinde “Komite, iç kontrol sisteminin işleyişi ve etkinliğinin 

gözetimini yapar.” Ģeklinde bir ifade yer almaktadır. Komitenin, bu iĢleyiĢ ve 

etkinliği yerine getirmesini sağlayacak birim iç denetim departmanıdır. SPK, bu 

madde ile iç denetim departmanının kurulma gerekliliğine yönelik üstü kapalı bir atıf 

yapmıĢtır. Denetim komitesi, ilkelerin 5.6.7. bendinde belirtilen “şirket muhasebesi, 

iç kontrol sistemi ve bağımsız denetimiyle ilgili ortaklığa ulaşan şikayetleri 

inceleme” görevleri yapmakla yükümlüdür. Komitenin, bu konular ile ilgili inceleme 

raporu isteyeceği birim ise iç denetim departmanıdır. 

Sermaye Piyasası Kurulu‟nun, iç denetim ile ilgili bir diğer önemli tebliği 

ise 2006 yılında yayınladığı Seri: X, No: 22 Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim 

Standartları Hakkında Tebliğdir. Tebliğde, iç denetim fonksiyonuna önemli görevler 

yüklenmiĢtir. “İç denetim faaliyetinin, yapılacak denetimlere önemli etkileri 

bulunmaktadır. İç denetim biriminin yapmış olduğu çalışmalar, bağımsız denetim 

prosedürlerinin içeriğini, zamanlamasını ve kapsamını belirlemede önemli bir kriter 

olarak görülmektedir. Bağımsız denetçi, iç denetim biriminin tarafsızlığına ve 

bağımsızlığına kanaat getirir ve bu birimin ürettiği bilgilerin doğruluğuna inanır ise 
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yapılacak denetimin zaman, kapsam ve maliyeti azalmakta ve bağımsız denetçinin işi 

kolaylaşmaktadır. Bağımsız denetçi özellikle finansal tablolardaki önemli yanlışlık 

riskini değerlendirebilmek için, iç denetim faaliyetlerini yeterince kavradıktan sonra 

bağımsız denetim plan ve prosedürlerini sağlıklı bir şekilde belirleyebilmektedir” 

(SPK, Seri: X, No: 22, s. 120, Mad. 4 – 5). Bağımsız denetçi, iç denetim 

departmanına güvenebilmek için öncelikle bir ön değerlendirme yapar ve sonrasında 

makul seviyede kanıt toplayarak uygunluğu test eder. 

SPK‟nın Seri: X, No: 22 tebliğinin 27. Kısım, 1. Bölümünde mad. 3 te iç 

denetim biriminin gerçekleĢtirdiği iç denetim faaliyetleri; 

a) “Muhasebe ve iç kontrol sistemlerinin gözden geçirilmesi: Yeterli 

muhasebe ve iç kontrol sistemlerinin kurulması işletme yönetiminin sorumluluğunda 

olup, sürekli özen ve dikkat gerektiren bir faaliyettir. Bu çerçevede söz konusu 

sistemlerin gözden geçirilmesi, işlerliklerinin kontrol edilmesi ve geliştirilmesine 

yönelik çalışmaların yapılması da iç denetimin görev tanımı içinde yer alır. 

b) Finansal bilgiler ile faaliyet bilgilerinin incelenmesi: Bu süreç, finansal 

bilgilerin belirlenmesi, ölçülmesi, sınıflandırılması ve raporlanması için kullanılan 

prosedürler ile işlemlere, kayıtlara ve prosedürlere ilişkin detay testleri de içeren 

münferit kalemlerin özellikle araştırılması amacıyla kullanılan yöntemlerin gözden 

geçirilmesini kapsar. 

c) İşletmenin finansal nitelikli olmayan kontrolleri de dahil olmak üzere, 

faaliyetlerinin etkinliği ve yeterliliğinin gözden geçirilmesi ve  

ç) Kanunlar, diğer yasal gereklilikler ve düzenlemeler ile işletme yönetimi 

politikaları, kuralları ve diğer iç gerekliliklere uyumun gözden geçirilmesi, 

faaliyetlerinden birini veya bir kaçını kapsar.” Ģeklinde ifade edilmektedir. 

SPK‟ nın bir diğer önemli uygulaması ise 2003 yılında yayınlanan, aracı 

kuruluĢlarda uygulanacak iç denetim sistemine iliĢkin esasları belirleyen tebliğdir. 

Tebliğ, bu kuruluĢların, karĢılaĢtıkları risklerin izlenmesi ve kontrolün sağlanması 

için iç denetim biriminin kurulmasına yönelik düzenlemeler içermektedir. Bu tebliğ 

ile birlikte aracı kuruluĢların tümü, bünyelerinde iç denetim birimi ve iç kontrol 

sistemi oluĢturmak zorundadır. Özellikle iç kontrol politika ve prosedürlerinin 
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yönetim kurulu kararı ile yazılı hale getirilmesi gerekmektedir (SPK, 2003a, Mad. 1 

– 4 – 5). 

4.2.1.5. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun (EPDK) Ġç 

Denetim Ġle Ġlgili Düzenlemeleri 

“EPDK; 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu (2001), 4646 sayılı Doğal 

Gaz Piyasası Kanunu (2001), 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu (2003), 5307 sayılı 

Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu (2005) ile verilen görevleri 

yerine getirmek ve yetkileri kullanmakla yükümlü kuruluştur. Kuruluşun amacı; 

yukarıda sayılan Kanunlara uygun olarak enerji piyasasında faaliyet gösteren 

şirketlerin üretmiş olduğu elektrik, doğal gaz, petrol ve LPG' nin; yeterli, kaliteli, 

sürekli, düşük maliyetli ve çevreyle uyumlu bir şekilde tüketicilerin kullanımına 

sunulması için, rekabet ortamında özel hukuk hükümlerine göre faaliyet 

gösterebilecek, mali açıdan güçlü, istikrarlı ve şeffaf bir enerji piyasasının 

oluşturulması ve bu piyasada bağımsız bir düzenleme ve denetimin sağlanmasıdır. 

EPDK’nın görevleri; enerji piyasasındaki rekabeti dengelemek, belirli yaptırımlar 

yolu ile tarifeleri dengede tutarak tüketici haklarını korumak, bu piyasada iş yapacak 

firmaları kontrol etmek, denetlenmelerini sağlamak ve lisans işlemlerini yapmak, 

ürün kalitesinin korunmasına yardımcı olmak ve piyasanın düzenlenmesi olarak 

sayılabilmektedir” (EPDK, 2012b).  

Konu kapsamında EPDK‟dan bahsedilmesinin nedeni, bu piyasada faaliyet 

gösteren Ģirketlerin birçoğunun halka açık anonim Ģirket olmasına rağmen hisse 

çoğunluğunun aile, aile grupları veya tüzel kiĢiler elinde olmasıdır. Hisse 

çoğunluğuna sahip olmak, Ģirketin yönetiminde söz sahibi olmak anlamına 

gelmektedir. Aile Ģirketlerinin kuruluĢ Ģekilleri baĢlığında da anlatıldığı üzere aile 

Ģirketi aileden iki kiĢi veya daha fazla kiĢi tarafından kurulabilmektedir. Ayrıca tüzel 

kiĢilik sahibi kurumların (iki veya daha fazla aile Ģirketi) da kurmuĢ olduğu Ģirketler 

aile Ģirketi kapsamında incelenebilmektedir. Sebeplerden de anlaĢılacağı üzere 

ülkemizdeki iç denetim uygulamalarına etki eden yasal düzenlemelerden ve bu 
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düzenlemelerin aile Ģirketlerine etkisinden bahsederken EPDK‟ nın iç denetim 

hususundaki yaptırımlarından da bahsetmek gerekmektedir.  

EPDK‟da yapılacak denetimler, kurumun oluĢturduğu yönetmelikler 

çerçevesinde yürütülmektedir. Bu yönetmeliklerde, iç denetim birimine direkt atıfta 

bulunulmamakla birlikte iç denetim faaliyetlerini zorunlu hale getiren yaptırımlar söz 

konusudur. “Faaliyetlerinin mevzuata uygunluğu, hata ve hilelerin önlenmesi ve 

ortaya çıkarılması denetlenenin sorumluluğuna bırakılmıştır. Firmalar 

yaptıracakları özel denetimleri, sürekli denetimi üstlenmiş bağımsız denetim 

kuruluşlarına veya kendi bünyelerinde oluşturdukları iç denetim birimlerine 

yaptırabilir”. Denetlenen; “hesap, işlem ve mali tabloları ile iç kontrol sistemlerini 

denetime uygun ve hazır hale getirmekle” sorumlu tutulmaktadır (EPDK, 2003a; 

EPDK, 2003b, Mad. 7; Mad. 7; EPDK, 2011, Mad. 8 – 12; EPDK, 2012a, Mad. 7). 

Enerji Piyasasında Faaliyet Gösteren Gerçek ve Tüzel KiĢilerin Bağımsız Denetim 

KuruluĢlarınca Denetlenmesi Hakkında Yönetmelik‟in 13. maddesi “bağımsız 

denetim hizmeti veren denetim firmasının denetlenen firmaya denetim yaptığı dönem 

içerisinde iç denetim destek hizmeti vermesini” yasaklamaktadır. Bu Yönetmelik 

uyarınca yapılacak bağımsız denetimlerde, bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan 

hallerde, “2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve bu Kanuna dayanılarak 

çıkartılan Bağımsız Denetime ilişkin mevzuat hükümleri ile uluslararası denetim 

standartları” uygulanır (EPDK, 2011, Mad. 24). Gerekli görülen hallerde “kurum 

personeli, yetkili kuruluşlarca yürütülen denetimlerin her aşamasına iştirak 

edebilir”. Bu durumda söz konusu denetim, kurum personelinin koordinasyonunda 

yürütülür (EPDK, 2012a, Mad. 12).  

Yönetmelik maddeleri incelendiğinde iç denetim departmanının yerine 

getirmekle sorumlu olduğu yükümlülüklerin yönetime bırakıldığı ve yönetimin tüm 

bu zorunlulukları yerine getirmesi gerektiği ifade edilmektedir. Yönetimin, bunları 

tek baĢına gerçekleĢtirebilecek zamanı olmamaktadır. Kanun ve yönetmelikler, 

yönetimin, bu sorumlulukları yerine getirebilecek sistemleri oluĢturması ve EPDK‟ 

ya karĢı bu konularda güvence verilmesi için yönetim kurullarını baskı altına 
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almaktadır. Yönetim kurulları ve üst yönetimlerin yerine, bu sorumlulukları 

üstlenebilecek en uygun birim iç denetim departmanıdır.  

4.2.2. Ġç Denetim Faaliyetleri Ġle Ġlgili Uluslararası 

Düzenlemeler 

4.2.2.1. Uluslararası Ġç Denetim Standartları 

Dünya genelinde iç denetim standartları ve bu konudaki uygulama önerileri 

Uluslararası Ġç Denetçiler Enstitüsü tarafından oluĢturulmakta, geliĢtirilmekte ve 

güncellenmektedir. Ayrıca, ECIIA da iç denetim standartları ile ilgili çalıĢmalar 

gerçekleĢtirmektedir (DoğmuĢ, 2010: 37). Fakat en kapsamlı çalıĢmalar, Uluslararası 

Ġç Denetçiler Enstitüsü tarafından yürütülmektedir. Enstitü, 1941 yılında ABD‟ nin 

New York Ģehrinde kurulmuĢtur. Enstitünün görevi, iç denetim standartlarının ve 

meslek etik kurallarının belirlenmesi, geliĢtirilmesi ve güncellenmesidir. Enstitünün 

dünya genelinde 90.000 üyesi bulunmakta ve üyelerine iç denetim, iç kontrol, IT 

denetimi vb. konularda yardımcı olmaktadır (Alptürk, 2008: 443). 

Ġç denetim mesleği ile ilgili ilk standart, 1978 yılında yayınlanan “Ġç 

Denetim Mesleği Uygulama Standartları” dır (Alptürk, 2008: 295; Uzay, 1999: 40). 

Uluslararası Ġç Denetim Enstitüsü (The Institute of Internal Auditors (IIA)) 1999 yılı 

Haziran ayında iç denetim mesleğine ve mesleğin icracılarına bir düzen getirmek 

amacıyla Mesleki Uygulama Çerçevesini oluĢturmuĢtur (The IIA Research 

Foundation ve TĠDE, 2008: 3). 2001 yılındaki büyük Ģirket iflasları ile meydana 

gelen güven karmaĢası sebebiyle enstitü standartları yeniden revize etmiĢtir (Yılancı, 

2006: 89). Uluslararası Ġç Denetim Enstitüsü tarafından yayınlanan Uluslararası Ġç 

Denetim Standartları, yapılan değiĢiklikler sonucunda son hali ile 1 Ocak 2004 

tarihinden itibaren uygulamaya koyulmuĢtur (Adıgüzel, 2011: 10). Fakat geliĢen ve 

değiĢen koĢullar ile birlikte standartlarda güncelleme yapılması gereği hissedilmiĢ ve 

2007 yılında “Mesleki Çerçeve” revize edilmiĢtir (The IIA Research Foundation ve 
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TĠDE, 2008: 1). OluĢturulan bu standartlara tüm iç denetçiler uymak ile zorunlu 

tutulmuĢtur (Türkiye Ġç Denetim Enstitüsü Müzesi, 2012).  

Ġç denetim standartlarının oluĢturulmasındaki amaç (Adıgüzel, 2011: 10; 

Karcıoğlu ve Yanık, 2010: 231; The IIA Research Foundation ve TĠDE, 2008: 3 – 4; 

TÜBĠTAK, 2012a;Yılancı, 2006: 89); 

 Ġç denetim ile ilgili olan, iç denetim çalıĢmalarını yürütmek veya 

uygulanmasını sağlamakla yükümlü tüm kuruluĢlara iç denetim faaliyetlerinin rolünü 

ve sorumluluklarını aktarmak, 

 Yürütülen iç denetim faaliyetlerinin yönlendirilmesi ve 

değerlendirilmesi için temel kural ve standartları belirlemek, 

 Ġç denetim çalıĢmalarının katma değerini arttıracak ve bunu teĢvik 

edecek bir çerçeve oluĢturmak, 

 Ġstenilen bilgiye, doğru ve zamanında ulaĢmayı kolaylaĢtıran bir 

sistem oluĢturulmasını sağlamak, 

 Uygun bir performans değerlemesinin yapılabilmesi için zemin 

oluĢturmak, 

 Kurumsal süreç ve faaliyetleri geliĢtirmek ve canlı tutmak, 

 Ġç denetim faaliyetleri; yürütüldüğü ortam veya ülkenin örf, adet, 

kural ve yasalarından önemli ölçüde etkilenmektedir. OluĢturulan bu uluslararası 

standartlar tüm uygulamaları tek çatı altında birleĢtirerek ülkeler arası farklı 

uygulamaları az da olsa azaltma amacını gütmektedir. 

Uluslararası Ġç Denetim Enstitüsü‟nün (IIA), Ġç Denetim Standartları ile 

ilgili hazırlamıĢ olduğu en güncel kaynak 2007 yılında revize edilmiĢ olan Mesleki 

Uygulama Çerçevesi‟dir. OluĢturulan tüm standartlar, etik kurallar ve tanımlamalar 

Mesleki Uygulama Çerçevesi içerisinde birleĢtirilmiĢtir. Çerçeve genel anlamda, 

bilgi ile rehberliğin birbirine nasıl uyacağına dair yapısal bir plan sunmakta, mesleğe 

yararlı teknik, yöntem ve kavramların geliĢtirilmesi, yorumlanması ve 

uygulanmasına imkan sağlamaktadır (TĠDE, 2012c). 

http://www.tide.org.tr/page.aspx?nm=anasayfa
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Yukarıdaki bilgiler ıĢığında iç denetim standartları; nitelik standartları, 

performans standartları ve etik ilkeler olmak üzere üç baĢlıktan oluĢmaktadır 

(Alptürk, 2008: 295; Yılancı, 2006: 94). 

4.2.2.1.1. Meslek Etik Ġlkeleri 

“Uluslararası İç Denetim Enstitüsünün (IIA) etik kuralları oluşturma amacı, 

iç denetim mesleğinde etik kültürün yayılmasını ve gelişmesini sağlamaktır. İç 

denetim; risk yönetimi, kontrol ve yönetişim süreçlerini değerlemek ve bunlara 

yönelik makul güvence hizmeti sağlamakla görevli bir faaliyet olduğundan güven 

unsurunu ön plana çıkmaktadır.” Güven unsurunu sağlamak için de öncelikle iç 

denetçileri etik çalıĢmaya yönlendirmek ve etik çalıĢma kültürünü yaygınlaĢtırmak 

gerekmektedir. “İç Denetim Enstitüsü’nün oluşturmuş olduğu etik kurallar, iç 

denetim hizmeti veren tüm kurum ve kişileri bağlamaktadır. Bunun yanında yanlış 

bir davranışın, oluşturulan davranış kuralları içerisinde yer almaması, denetçinin 

bunu kabul edilemez veya yanlış olarak değerlendirmesini engellemez ve bu tarz 

davranışlarda bulunan denetçilere enstitü tarafından disiplin cezası 

uygulanmaktadır. Etik Kurallar, iki temel unsur etrafında oluşturulmuştur” (The IIA 

Research Foundation ve TĠDE, 2008: 11 – 12; Yılancı, 2006: 100); 

 Ġç denetim mesleği ve uygulanması ile ilgili ilkeler, 

 Ġç denetçilerin görevlerini yaparken uymaları gereken davranıĢ 

kuralları. 

OluĢturulan davranıĢ kuralları iç denetçilerin mesleklerini ifa ederken 

“meslek ve uygulanması ile ilgili ilkeleri” yorumlamasına yardımcı olarak iç 

denetçilere kılavuzluk eder. Ġç denetçilerin uymaları gereken etik ilkeler; dürüstlük, 

nesnellik (objektiflik), gizlilik (sır saklama) ve yetkinlik (mesleki yeterlilik) olmak 

üzere 4 grupta toplanmaktadır. Ġç denetçilerin; Ģirket faaliyetleri, kaynak kullanımı 

ve iç kontrol sitemi hakkında yapmıĢ oldukları değerlendirmelerin doğru ve dürüst 

bir Ģekilde yapılması ve aktarılması kullanıcıların denetim raporlarına ve iç 

denetçilere olan güvenini arttırmakta ve iç denetçilerin verdikleri kararlara itimat 



242 

 

edilmesini sağlamaktadır. Ġç denetim faaliyetlerini yürüten iç denetçilerin dürüstlük 

ilkesi kapsamında uymakla yükümlü oldukları bazı davranıĢ kuralları bulunmaktadır. 

Bunlar (Alptürk, 2008: 299; The IIA Research Foundation ve TĠDE, 2008: 12 – 13; 

Yılancı, 2006: 100 – 101); 

 Ġç denetim çalıĢmaları kapsamında gerçekleĢtirilen faaliyetler 

doğruluk, dikkat ve sorumluluk duygusu ile yürütülmelidir. 

 Yapılan çalıĢmalar, hukuka ve yasalara uygun Ģekilde 

gerçekleĢtirilmelidir. Özel açıklama gerektiren durumlarda gerekli bilgileri gerekli 

merciler ile paylaĢır. Fakat Ģirketin ticari sır niteliğindeki bilgilerini saklamak ve 

yalnızca yetkili kiĢilerle paylaĢmak ile yükümlüdür. 

 Ġç denetçi, yürüttüğü iç denetim faaliyetleri ile ilgili kanunlara uygun 

olmayan konulara taraf olamaz ve iç denetim mesleği ve kurum açısından yüz 

kızartıcı eylemlere karıĢamaz. 

 Ġç denetim hizmeti verdiği kurumun meĢru ve etik amaçlarına uygun 

hareket etmeli ve hatta katkı sağlamalıdır. 

Ġç denetçiler, denetim faaliyetlerini yürütürken inceledikleri süreç ve 

faaliyetler ile ilgili bilgileri toplama, inceleme, değerlendirme ve raporlama 

aĢamalarında menfaatlerden uzak durulmalı, tarafsız ve objektif davranmalıdırlar 

(Alptürk, 2008: 301; The IIA Research Foundation ve TĠDE, 2008: 12; Yılancı, 

2006: 101). Ġç denetim faaliyetlerini yürüten iç denetçilerin tarafsızlık ve objektiflik 

ilkesi kapsamında uymakla yükümlü oldukları bazı davranıĢ kuralları bulunmaktadır. 

Bunlar (Alptürk, 2008: 301; The IIA Research Foundation ve TĠDE, 2008: 12 – 13; 

Yılancı, 2006: 101); 

 Ġç denetçiler yaptıkları değerlendirmelerin tarafsızlığını zedeleyecek 

her hangi bir iliĢki veya faaliyete katılamazlar.  

 Ġç denetçi mesleki yargısını veya mesleki muhakeme gücünü 

zayıflatabilecek herhangi bir Ģey kabul edemez. 

 Ġç denetçiler tespit ettikleri ve açıklanmadığı takdirde raporların 

çarpıtılmasına sebep olabilecek tüm önemli bulguları açıklamakla sorumludurlar.  
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Ġç denetçiler görevlerini yerine getirirken elde ettikleri bilgileri yasal ve 

mesleki bir mecburiyet olmadığı sürece gizlemekle yükümlüdürler. Ġç denetim 

faaliyetlerini yürüten iç denetçilerin sır saklama (gizlilik) ilkesi kapsamında uymakla 

yükümlü oldukları bazı davranıĢ kuralları bulunmaktadır. Bunlar (Alptürk, 2008: 

301; The IIA Research Foundation ve TĠDE, 2008: 12 – 13; Yılancı, 2006: 101 – 

102); 

 Ġç denetçiler, iç denetim faaliyetlerini yürütürken elde ettikleri bilgileri 

kullanma ve koruma konularında basiretli davranmalıdırlar. 

 Ġç denetçilerin, iç denetim çalıĢmaları esnasında elde ettikleri bilgileri 

kendi çıkarlarına yönelik, yasalara aykırı olarak veya kurumun çıkarlarını 

zedeleyecek Ģekilde kullanmaları yasaktır. 

Ġç denetim ekibi, görevlerini yerine getirmeye yetecek gerekli bilgi, beceri 

ve tecrübeye sahip olmalıdır. Denetçi uzman olmadığı bir konuda denetim faaliyeti 

gerçekleĢtirmemeye özen göstermelidir (Alptürk, 2008: 301; The IIA Research 

Foundation ve TĠDE, 2008: 12; Yılancı, 2006: 101). 

Ġç denetim faaliyetlerini yürüten iç denetçilerin yetkinlik ilkesi kapsamında 

uymakla yükümlü oldukları bazı davranıĢ kuralları bulunmaktadır (The IIA Research 

Foundation ve TĠDE, 2008: 13 – 14); 

 Ġç denetçiler sadece görevin gerektirdiği bilgi, beceri ve tecrübeye 

sahip oldukları iĢleri üstlenmelidirler. 

 Ġç denetim faaliyetlerini yerine getirirken Uluslararası Ġç Denetim 

Standartları‟na uygun davranmalıdırlar. 

 Kendi mesleki yeterliliklerini ve verdikleri hizmetin etkinlik ve 

kalitesini sürekli olarak geliĢtirmelidirler.  

4.2.2.1.2. Nitelik Standartları 

Nitelik standartları, iç denetim faaliyetlerini yürütenlerin ve yetkili 

birimlerin özelliklerini belirleyen standartlardır. Tüm denetçilere ve denetim 
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faaliyetlerini yürüten birimlere, uygulanması gereken kurallar bütününü oluĢturur 

(Alptürk, 2008: 295). Nitelik standartları; iç denetim faaliyetinin amaç, yetki ve 

sorumluluklarının bir yönetmelikle tanımlanması, bağımsızlık ve tarafsızlık, mesleki 

yeterlilik, mesleki özen ve dikkat, sürekli mesleki geliĢim, kalite güvence ve 

geliĢtirme programından oluĢmaktadır (Karcıoğlu ve Yanık, 2010: 230 – 231). 

Tablo 14: Ana BaĢlıklar Halinde Nitelik Standartları 

 Nitelik Standartları 

1000 Amaç, Yetki ve Sorumluluklar 

1100 Bağımsızlık ve Objektiflik 

1200 Yeterlilik ve Azami Mesleki Özen ve Dikkat 

1300 Kalite Güvence ve GeliĢtirme Programı 

Kaynak: The IIA Research Foundation ve Türkiye Ġç Denetim Enstitüsü (TĠDE), 2008: 19 – 24. 

Nitelik standartlarından ilki “1000 Amaç, Yetki ve Sorumluluk” 

standardıdır. Bu standart iç denetim faaliyetlerinin amaç, yetki ve sorumluluklarının 

bir Ģema haline getirilmesini öngörmektedir (Yılancı, 2006: 94). OluĢturulan bu Ģema 

denetim komitesi ve yönetim kurulunca onaylanan bir yönetmelikte açıkça 

tanımlanmalıdır. Ayrıca birimin vereceği güvence ve danıĢmanlık hizmetlerinin 

niteliği oluĢturulan yönetmelikte ayrıntılı bir Ģekilde tanımlanmalıdır (IIA, 2012b).  

Nitelik standartlarından bir diğeri de “1100 Bağımsızlık ve Objektiflik” 

standardıdır. Ġç denetim faaliyetinin ve bu faaliyeti yerine getiren iç denetçilerin 

bağımsız ve tarafsız olmalarını sağlamaya yönelik oluĢturulan bir standarttır. 

Standardın; örgütsel bağımsızlık, bireysel tarafsızlık ve bağımsızlık veya 

tarafsızlıktan ayrılmalar olmak üzere üç alt baĢlığı bulunmaktadır (Yılancı, 2006: 

95). Kurum içi bağımsızlık ilkesi içerisinde iç denetim departmanının örgüt 

içerisinde bağlı olacağı birim açıklanmaktadır. “İç denetim yöneticisi, kurum 

içerisinde iç denetim faaliyetlerinin yürütülmesine, sonuçların raporlanmasına 

imkan tanıyacak her türlü müdahaleden uzak ve serbestlik sağlayan” bir yönetim 

kademesine bağlı olmalıdır. Bireysel objektiflik ilkesi ise “iç denetçilerin her türlü 

çıkar çatışmasından uzak durmasını zorunlu hale getirmekte ve iç denetçilere 

tarafsız ve ön yargısız davranışları” tavsiye etmektedir. Bağımsızlık ve objektifliği 

bozan durumlar ise nitelik standartlarının 1130 kodlu bağımsızlık veya objektifliği 

bozan etkenler baĢlığı altında incelenmektedir. Ġç denetçinin, “mevcut anda veya 
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öncesinde yerine getirmekle sorumlu olduğu işleri değerlendirmesi ve güvence 

vermesi objektifliği bozucu etki” yaratmaktadır. Bu tarz durumlarda bu görevlerin iç 

denetim faaliyeti dıĢındaki kiĢiler tarafından gözlemlenmesi ve kontrol edilmesi 

gerekmektedir (The IIA Research Foundation ve TĠDE, 2008: 19 – 20).  

“1200 Mesleki Yeterlilik, Mesleki Dikkat ve Özen” ilkesi, iç denetim 

faaliyeti kapsamında yerine getirilen görevler için gerekli olan mesleki bilgi, beceri 

ve diğer nitelikleri belirleyen standartlardan oluĢmaktadır. Bu ilke kapsamında 

incelenecek standartlar; 1210 Mesleki Yeterlilik, 1220 Mesleki Dikkat ve Özen, 

1230 Sürekli Mesleki GeliĢme olmak üzere üç ana baĢlıktan oluĢmaktadır (Yılancı, 

2006: 95).  

“Yeterlilik standardı iç denetim faaliyetlerini yerine getiren iç denetim 

personelinin; gereken bilgi, beceri ve diğer vasıflara sahip olmalarını zorunluluk 

haline getirmektedir. Bu vasıflara sahip olunmaması veya vasıflara sahip 

olunmasının zorunlu olmadığı durumlar da standart kapsamında ayrıntılı 

incelenmiştir; 

 Denetim personelinin gereken bilgi, beceri ve vasıfların tamamına 

sahip olmaması durumunda, iç denetim yöneticisi konu ile ilgili nitelikli uzmanı 

tavsiye etmek ve temin etmekle görevlidir. 

 İç denetçi, suistimal veya hataları tespit edebilecek yeterli bilgiye 

sahip olmalı, fakat konu ile ilgili uzmanlık beklenmemelidir. 

 İç denetçiler, görevlerini yerine getirebilmelerini sağlayacak ölçüde 

bilgi teknolojileri ve kontrolleri ile ilgili önemli bilgilere vakıf olmalıdır. 

 İç denetim birimi, iç denetim faaliyetlerini yerine getirebilecek yeterli 

donanıma sahip elemanlardan oluşmuyor ise iç denetim yöneticisi danışmanlık 

görevini reddetmeli veya yeterli tavsiye ve yardımı dışarıdan kuruma temin 

etmelidir.” 

Mesleki Özen ve Dikkat standardı ise iç denetçinin görevini yerine 

getirirken dikkatli olması gereken hususları açıklığa kavuĢturmaktadır. “İç denetçiler 

görevlerini ne kadar özenli ve dikkatli yerine getirseler de bu hiçbir zaman hata 
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yapmayacakları anlamına gelmemektedir. Ayrıca, görevlerini mesleki özen ve dikkat 

ile gerçekleştirirken bilgisayar destekli denetim tekniklerinden ve diğer veri analiz 

tekniklerinden faydalanmaları oluşturulan bilgilerin güvenilirliğini arttıracaktır. İç 

denetçiler önemli risklere karşı uyanık olmak zorundadır. Uygulanan güvence 

prosedürleri ve çalışmalara gösterilen özen ve dikkat tüm risklerin teşhis 

edilebileceği anlamına gelmemektedir. İç denetçi aşağıdaki unsurları göz önüne 

alarak mesleki özen ve dikkat göstermelidir (The IIA Research Foundation ve TİDE, 

2008: 20 – 22);  

 Görev hedeflerine uygun olarak gerçekleştirilecek çalışmaların 

kapsamı, 

 Güvence prosedürlerinin uygulanması ile ilgili konuların önemi ve 

karmaşıklığı, 

 Risk yönetim, kontrol ve yönetişim süreçlerinin etkinliği ve yeterliliği, 

 Önemli yanlışlık ve suistimallerin olma ihtimali, 

 Sağlanan güvence ve danışmalık hizmetinin işletmeye maliyeti, 

 Denetim faaliyetlerinin niteliği, zamanlaması ve raporlanması da 

dahil işletmenin ihtiyaç ve beklentileri, 

 Denetim faaliyetini gerçekleştirmek için gerekli olan çalışmanın 

boyutu ve karmaşıklığı.” 

“1300 Kalite Güvence ve Geliştirme Programı kapsamında, iç denetim 

birimi yöneticisi, iç denetim faaliyetlerinin tümünü kapsayan ve etkinliğini sürekli 

olarak değerlendirmeye tabi tutan bir kalite güvence sistemi ve geliştirme programı 

hazırlamak ve sürdürmek zorundadır. Hazırlanan bu program iç denetim 

faaliyetlerinin geliştirilmesine yardımcı olur. Ayrıca, birimin katma değer 

yaratmasını, faaliyetlerin standartlara ve etik kurallara uygun yürütülmesini sağlar 

ve bu konuda güvence verir. İç denetim faaliyetlerinin kalitesi değerlendirilirken iki 

tür değerlendirme süreci takip edilir. İç değerlendirmelerde, birimin performansı 

sürekli olarak gözden geçirilir ve kurum içerisinde uzman bir personel tarafından öz 

değerlendirme yapılarak iç denetim faaliyetleri dönemsel olarak gözden geçirilir. 

Dış değerlendirmeler ise kurum dışından uzman kişilerin veya ekiplerin 
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danışmanlığında, iç denetim faaliyetlerinin gözden geçirilmesi işlemlerini kapsar. En 

azından beş yılda bir yapılması gerekmektedir. Dışarıdan çağırılan bu uzmanlar ile 

ilgili tüm konular; iç denetim yöneticisi, yönetim kurulu ve denetim komitesi 

tarafından belirlenir. Değerlendirme sonuçları, iç denetim yöneticisi tarafından 

denetim komitesi ve yönetim kuruluna raporlanmak zorundadır. Ayrıca, oluşturulan 

raporlarda, yapılan değerleme faaliyetlerinin standartlara uygunluğu belirtilmeli, 

belirtilmiyorsa uyulmama sebepleri açıklanmalıdır” (The IIA Research Foundation 

ve TĠDE, 2008: 22 – 24; Yılancı, 2006: 95). 

4.2.2.1.3. Performans Standartları  

Ġç denetim faaliyetlerinin içeriğini, uygulanma yöntemlerini ve performans 

değerleme teknik ve yöntemlerini açıklayan kurallar bütünüdür (Alptürk, 2008: 295). 

Tablo 15: Ana BaĢlıklar Halinde Performans Standartları 

 Performans Standartları 

2000 Ġç Denetim Faaliyetlerinin Yönetimi 

2100 ĠĢin Niteliği 

2200 Görev Planlaması 

2300 Görevin Yapılması 

2400 Sonuçların Raporlanması 

2500 Ġlerlemenin Gözlenmesi 

2600 Yönetimin Artık (Bakiye) Riskleri Üstlenmesi 

Kaynak: The IIA Research Foundation ve Türkiye Ġç Denetim Enstitüsü (TĠDE), 2008: 25-34. 

“2000 İç Denetim Faaliyetlerinin Yönetimi Standardı, iç denetim 

yöneticisinin, iç denetim faaliyetlerini kuruma değer katacak şekilde yönetmesini 

sağlamaya yönelik oluşturulan ilkeler ve kuralları kapsar. İç denetim faaliyetleri 

yılda en az bir kez risk değerlendirmesi yapılarak planlanmalıdır. Bu planlama 

yapılırken denetim komitesinin, üst yönetimin ve yönetim kurulunun görüşlerine 

başvurulmalıdır. İç denetim yöneticisi; görevin, risk yönetimini geliştirme, katma 

değer yaratma ve faaliyetleri geliştirme potansiyelini değerlendirerek öne sürülen 

danışmanlık görevlerini kabul ya da reddeder. Eğer görevleri kabul eder ise plana 

dahil edilmesini sağlar” (The IIA Research Foundation ve TĠDE, 2008: 25).  
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Ġç denetim yöneticisi, iç denetim faaliyetleriyle ilgili planları, kaynak 

gereksinimlerini ve önemli değiĢiklikleri üst yönetime ve yönetim kuruluna iletmeli, 

onlardan görüĢ ve bu faaliyetler hakkında onay almalıdır. Aynı zamanda, iç denetim 

birimi yöneticisi, faaliyetler için uygun ve yeterli kaynağın temin edilmesi ve bu 

kaynakların etkili bir biçimde kullanılmasını sağlamakla yükümlüdür (Yılancı, 2006: 

96).  

“İç Denetim Eyleminin Yönetimi Standardı kapsamında ele alınan önemli 

konulardan bir diğeri de iç denetim departman yöneticisinin, iç denetim politika ve 

prosedürleri oluşturulması gerektiğini vurgulaması ve bunu zorunluluk haline 

getirmesidir. Ayrıca standart kapsamında iç denetim departmanının diğer departman 

ve birimler ile eşgüdümünün sağlanması gerektiği belirtilmiştir. Sağlanan 

koordinasyon, yapılan tekrarları engelleyerek işlem hızının artmasını sağlayacak ve 

gereksiz işlem maliyetlerini azaltacaktır. İç denetim yöneticisi iç denetim 

faaliyetleriyle ilgili tüm konuları ve yapılan performans değerlendirmesini denetim 

komitesi, yönetim kurulu ve üst yönetime dönemsel olarak raporlar halinde sunmakla 

görevlidir. Bu raporlarda önemli riskler, kontrol sorunları, kurumsal yönetişim 

sorunları ve yönetim kurulu, denetim komitesi ve üst yönetimin ihtiyaç duyabileceği 

diğer tüm konular bulunmak zorundadır” (The IIA Research Foundation ve TĠDE, 

2008: 25-26). 

“2100 ĠĢin Niteliği” standardı, iç denetim kapsamında yürütülen faaliyetleri 

kurallara bağlamaktadır. Bu standart ile düzenlenen kurallar kurumun risk yönetimi, 

kontrol ve yönetiĢim süreçlerine yönelik yürütülen iç denetim faaliyetlerini ve 

birimin sorumluluklarını düzenlemektedir (Yılancı, 2006: 96).  

“İç denetçiler, kurumun önemli riske maruz kalma durumunu tespit edip 

değerlendirmek, risk yönetimi ve kontrol sistemlerini gözlemlemek, değerlendirmek 

ve iyileştirilmesini sağlamakla görevlidir. İç denetçi risk değerlendirmesi yaparken 

aşağıdaki unsurları dikkate almak zorundadır; 

 Mali ve operasyonel bilgilerin güvenilirliği ve bütünlüğü,  

 Faaliyetlerin etkinlik ve verimliliği, 
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 Varlıkların korunması, 

 Kanun, düzenleme ve sözleşmelere uyum.” 

“İç denetim faaliyeti kurumun yönetimini, faaliyetlerini ve bilgi sistemini 

kapsayan kontrollerin yeterliliğini ve etkinliğini değerlendirmelidir. Değerlendirme, 

risk değerlemesi yaparken dikkat edilen unsurlara yönelik kontrol ve tespitleri içerir. 

İç denetim faaliyetleri, yönetişim sürecinin iyileştirilmesi için gerekli tavsiyelerde 

bulunmalı ve iç denetim çalışmaları aşağıdaki amaçları içermelidir. 

 İşletme içerisinde gerekli olan etik ve diğer değerlerin oluşturulması 

ve geliştirilmesi, 

 Etkili bir kurumsal performans yönetimi ve hesap verebilirlik, 

 Kurumun risk ve kontrol bilgilerinin gerekli birimlere etkili bir 

biçimde ulaştırılması, 

 Yönetim kurulu, denetim komitesi, denetçiler ve üst yönetim 

faaliyetleri arasında koordinasyonu sağlayarak sağlıklı bilgi transferlerine uygun bir 

iletişim sağlamak.” 

“2200 Görev Planlaması Standardı iç denetçilerin, iç denetim 

faaliyetlerinin kapsam, amaç, zamanlama ve kaynak dağılımı hususlarını dikkate 

alan planlar hazırlaması ve bu planların kayıt altına alması ile ilgili kural ve ilkeleri 

açıklamaktadır” (The IIA Research Foundation ve TĠDE, 2008: 25 – 29).  

“Standarda göre iç denetçiler, iç denetim faaliyetleriyle ilgili bir görevi 

planlarken; 

 İncelenen eylemin amaçları, 

 İncelenen eylem ile ilgili önemli riskler, 

 Risk yönetim ve kontrol sistemlerinin etkinliği ve uygunluğu, 

 Risk yönetim ve kontrol sistemleri ile ilgili önemli gelişmeler 

yapılabilmesi için oluşan fırsatlar gibi konulara dikkat etmeli ve önem 

göstermelidir.” 
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“Görev amaçları ise işletme ile ilgili riskler, kontroller ve kurumsal 

süreçleri kapsamalı, faaliyetler kapsamında tatminkar bir inceleme yapılabilmesi 

için görev alanı yeterli olmalı, görev amaçlarına etkin bir şekilde ulaşılabilmesi için 

uygun kaynaklar belirlenmeli ve geliştirilen programlar uygun olarak 

kullanılmalıdır” (Yılancı, 2006: 97). 

“2300 Görevin Yapılması” standardı, iç denetçilerin üstlendikleri görevleri 

amacına uygun bir Ģekilde yerine getirebilmeleri için gerekli olan bilgileri belirleme, 

analiz etme, değerlendirme, kaydetme ve bilgilerin gözetim ve kontrolü ile ilgili 

kural ve ilkeleri içermektedir. Ġç denetim yöneticisi; görev kayıtlarının tutulması, 

saklanması ve kurum içi veya kurum dıĢı unsurlarla paylaĢılması konularını 

düzenleyen politikalar oluĢturmalı, oluĢturulan politikalar yasal düzenlemelere, 

kurumun düzenlemelerine ve diğer mevzuatlara uygun olmalıdır (The IIA Research 

Foundation ve TĠDE, 2008: 31-32). 

“2400 Sonuçların Raporlanması” standardı, denetim görevi sonucunda 

hazırlanacak raporların içermesi gereken bilgileri ve bu raporların nasıl 

hazırlanacağını kurala bağlanmaktadır. Raporlar; iç denetim faaliyetlerinin amacını, 

alanını ve neticelerini kapsamalı doğru, tarafsız, açık, net, tam ve zamanlı bilgiler 

içermelidir. Ġç denetim faaliyetleri esnasında, standartlardan ayrılmayı gerektiren bir 

durum var ise neden ve etkileri raporda açıklanmalıdır. Raporlar uygun kiĢilere iç 

denetim yöneticisi tarafından uygun biçimlerde dağıtılmalıdır (Yılancı, 2006: 98). 

“2500 Ġlerlemenin Gözlenmesi” standardı, iç denetçinin, iĢletme 

yönetiminin aldığı tedbirlerin uygulanmasını ve tedbir alınmadığında ortaya 

çıkabilecek riskleri ve geliĢmeleri gözlemlemek için bir takip süreci oluĢturması ile 

ilgili kuralları ve ilkeleri kapsamaktadır. Ayrıca denetçi, raporlanmıĢ sonuçların 

akıbetinin gözlenmesi için de bir sistem oluĢturmalı ve bu sistemi uygulamalıdır (The 

IIA Research Foundation ve TĠDE, 2008: 34). 

“2600 Yönetimin Kabul Ettiği Riskler” standardına göre iç denetçi, iç 

yönetim organizasyonu için kabul edilemeyen bir risk düzeyini kabullendiğini 
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düĢünüyorsa, konu denetçi ve iĢletme tarafından kurula raporlanmalıdır (Yılancı, 

2006: 98). 

4.2.2.2. Turnbull Raporu 

Bir iç denetim faaliyetinin, iĢlevi için gerekli olan kar- maliyet etkenlerinin 

yanı sıra çalıĢanların sayısı, Ģirket faaliyetlerinin karmaĢıklığı ve çeĢitliliği gibi 

faktörler Ģirketten Ģirkete değiĢiklik gösterir. Üst düzey yönetim ve yönetim kurulu, 

risk ve kontrol ile ilgili güvence ve tavsiye isteyebilir. Uygun ve yeterli seviyedeki 

bir iç denetim faaliyeti, güvence ve tavsiye isteklerine cevap verebilecektir. 

Bir iç denetim fonksiyonunun mevcut olmaması durumunda, “iç kontrol 

sisteminin planlanmış işlevliği, yönetim kurulunun kendisini garantiye alma isteği 

sebebiyle diğer süreçlere de kaynak” oluĢturur. Bu koĢullar altında “yönetim kurulu, 

süreçlerin yeterli bir güvence sağlayıp sağlamayacağını” hesaplamalıdır. 

Ġç denetim faaliyetlerinin değerlendirmesi yapılırken, “şirketin 

karşılaşabileceği beklenen riskleri veya artış gösteren riskleri, dış çevre unsurları, 

şirket faaliyetleri için güncel konular veya herhangi bir trendin olup olmadığı” 

yönetim kurulu tarafından dikkatle incelenmelidir. Risk düzeyindeki bu tarz artıĢlar, 

“örgütsel yapılanma gibi iç faktörlerden oluşabileceği gibi bilgi sistemlerinden” de 

kaynaklanabilir. Dikkate alınması gereken diğer hususlar ise “beklenmedik olayların, 

etkisinin artması veya iç kontrol sistemlerine karşı eğilimi” dir. 

Bir iç denetim fonksiyonunun olması durumunda, “yönetim kurulu yılda bir 

kez bu faktörleri dikkate alarak, çalışma, yetki ve kaynakların kapsamını” gözden 

geçirmelidir. Ancak, “şirket iç denetim fonksiyonuna sahip değilse ve yönetim kurulu 

iç kontrol, risk yönetimi vb. faaliyetleri gözden geçirmiyorsa, yönetim kurulunun 

oluşturacağı bir denetim kuruluna” ihtiyaç duyulur (The Institute of Chartered 

Accountants in England & Wales, 1999: 12). 



252 

 

4.2.2.3. Treadway Komisyonu ÇalıĢmaları ve COSO’nun 

Faaliyetleri 

COSO, 1970‟lerin sonu ve 1980‟lerin baĢında ABD‟de hileli finansal 

raporlamalar nedeniyle yaĢanan büyük Ģirket iflasları sonucunda, finansal 

raporlardaki hata ve hilelerin nedenlerini araĢtırmak ve engellemek için oluĢturulmuĢ 

bir komisyondur (ĠbiĢ ve ÇatıkkaĢ, 2012: 100). COSO, 1985 yılında Hileli Mali 

Raporlama Ulusal Komisyonu‟nu (National Commission on Fraudulent Financial 

Reporting) destelemek için kurulmuĢtur. COSO, “Committee of Sponsoring 

Organizations of Treadway Commision” baĢlığının kısaltmasıdır. Treadway 

Komisyonu tarafından oluĢturulan bu grubun amacı; hileli mali raporlamaya sebep 

olan geçici faktörleri saptamak, sahte mali raporların sebebini belirlemek ve 

meydana gelme olasılığını azaltmaktır. COSO, bahsedilen amaçları gerçekleĢtirmek 

için kurulmuĢ bağımsız bir özel sektör giriĢimidir. Bu amaçları ulaĢmak için 

komisyon tarafından COSO iç kontrol modeli oluĢturulmuĢtur. (Erkan vd., 2010; 

Cantürk, 2012). COSO‟nun bir diğer görevi ise bağımsız denetçiler, devlet 

kurumları, SEC, diğer düzenleyiciler ve eğitim kurumları için tavsiyeler 

oluĢturmaktadır (COSO, 2012). COSO; finansal raporlamanın iĢ ahlakı, etkili iç 

kontroller ve kurumsal yönetiĢim aracılığıyla, finansal raporların kalitesinin 

arttırılmasını amaç edinmiĢ ve belirlediği amaçları gerçekleĢtirmek üzere 

düzenlemeler geliĢtiren, gönüllü kuruluĢların bir araya gelmesi ile oluĢturulmuĢtur 

(Adıgüzel, 2011: 12).  

“COSO toplamda 5 üye kuruluşun bir araya gelerek oluşturduğu bir 

komitedir. Bu üyeler;  

 Amerikan Sertifikalı Kamu Muhasebecileri Enstitüsü (The American 

Institute of Certified Public Accountants (AICPA)),  

 Amerikan Muhasebe Derneği (The American Accounting Association 

(AAA)),  

 Finansal Yöneticiler Enstitüsü (The Financial Executives Institute 

(FEI)),  
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 İç Denetçiler Enstitüsü (The Institute of Internal Auditors (IIA)),  

 Yönetim Muhasebecileri Enstitüsü’nden (Institute of Management 

Accountants (IMA)) oluşmaktadır.”  

“Fakat bu ulusal komisyon, kendini destekleyen kurumlardan tamamen 

bağımsız olup, endüstriden, kamu muhasebesinden, yatırım firmalarından ve New 

York Borsası’ndan gelen temsilcilerden oluşur (Yurtsever, 2008: 29). COSO, dünya 

genelinde örgütsel yönetim, iş etiği, iç kontrol, kurumsal risk yönetimi (ERM), hile ve 

finansal raporlama gibi kritik konularda rehberlik hizmeti sağlayan bağımsız bir 

kuruluştur” (COSO, 2012). 

COSO, 1992 yılında yayımladığı “Internal Control-Integrated Framework 

(Ġç Kontrol-BütünleĢik Çerçeve, yaygın adıyla COSO Ġç Kontrol Raporu)” adlı 

raporu ile iĢletmelere iç kontrol sistemini değerlendirme hususunda önemli 

yardımlarda bulunmuĢtur (Erkan vd., 2010). COSO modeli olarak bilinen “Ġç Kontrol 

BütünleĢik Çerçeve” baĢlıklı rapor, ABD‟de Treadway Komisyonu‟nu Destekleyen 

KuruluĢlar Komitesi tarafından 1992‟ de yayımlanmıĢtır (Saltık, 2007: 60). Rapor ile 

birlikte, iç kontrol kavramının uluslararası kabul görmüĢ tanımı ve temel kriterleri 

ortaya koyulmuĢtur (Yurtsever, 2008: 28). Rapor, iç kontrol alanında çıkarılmıĢ en 

kapsamlı rapor olarak değerlendirilmektedir. Günümüzde yapılan ulusal ve 

uluslararası tüm düzenlemelerde, denetim konusunda referans alınan bir model 

oluĢturulmuĢtur. Ġç kontrol ile ilgili genel kabul görmüĢ COSO modeline göre; 

operasyonel etkinlik ve verimlilik, güvenilir mali raporlama ve mevzuata 

uygunluğun sağlanmasında iç kontrol faaliyetlerinin, beĢ temel bileĢene göre 

yapılanması öngörülmüĢtür. 
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ġekil 9: COSO Küpü 

 

Kaynak: Anonim, 2012b. 

COSO tarafından oluĢturulan bu modeldeki beĢ temel bileĢen Ģekilde de 

görüldüğü üzere; kontrol ortamı, risk değerlendirmesi, kontrol faaliyetleri, bilgi ve 

iletiĢim ve izleme olarak sıralanabilmektedir (Maliye Bakanlığı Strateji GeliĢtirme 

BaĢkanlığı Ġç Kontrol Dairesi, 2012). 

 Kontrol Ortamı: ĠĢletme ortamı ve yönetimin felsefesi, kontrol 

ortamının oluĢumunda etkilidir (Uzun, 2012c). Kontrol ortamı, kurumun iĢ görme 

biçimini ifade eden, iç kontrol çevresini bütünü ile kapsayan ve tüm unsurların 

içerisinde yer aldığı ortamdır. Kontrol bilincinin oluĢturulabilmesi için kurum 

içerisinde, çalıĢanların kiĢisel ve mesleki dürüstlüğü ve etik değerleri sürekli olarak 

uygulaması gerekmektedir. Bu bilincin oluĢumuna katkı sağlayabilecek bir diğer 

faktör ise alanında uzman ve yetenekli profesyonellerin iĢletmede istihdam 

edilmesidir. Yönetim, iç kontrol sisteminin tümünden sorumludur. Yönetimin iç 

kontrolü destekleyici politika ve prosedürleri ile çalıĢanları özendirmeye yönelik 

uyguladıkları performans değerleme kriterleri, uygun bir kontrol ortamının 

oluĢumuna önemli katkı sağlayacaktır (Alpman, 2012; Saltık, 2007: 61).  

 Risk Değerlendirmesi: Risk, hedefin gerçekleĢmesini olumsuz yönde 

etkileyecek bir olayın gerçekleĢme ihtimalidir (Maliye Bakanlığı Strateji GeliĢtirme 

BaĢkanlığı Ġç Kontrol Dairesi, 2012). Her iĢletme; ilgili mevzuatları, stratejik planı 
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ve performans programında belirlenen amaç ve hedeflerine ulaĢmak için iç ve dıĢ 

nedenlerden kaynaklanan riskleri değerlendirmek ve kabul edilebilir seviyede 

tutulmak amacıyla gerekli kontrol mekanizmalarını tasarlamak, uygulamak ve 

düzenli olarak gözlemlemekle sorumludur (Bozkurt, 2010: 133 – 134). Risk 

değerlendirmesi; değiĢen koĢulları devamlı takip ederek fırsatları ve riskleri tespit ve 

analiz etmek ve koĢulların değiĢimine bağlı olarak meydana gelen risklerle baĢa 

çıkabilmek üzere iç kontrol yapısında sürekli olarak değiĢiklikler yapmayı ifade eder 

(Saltık, 2007: 61). 

 Kontrol Faaliyetleri: Kontrol faaliyetleri, belirlenen her kontrol alanı 

için tanımlanan riskleri azaltmak amacı ile oluĢturulmuĢ kural, politika ve 

uygulamalardan oluĢmaktadır (Alpman, 2012). ĠĢletmenin; stratejik, mali ve 

operasyonel amaçlarına göre tanımlanan riskleri, kontrol faaliyetlerinin 

tasarlanmasında belirleyici olmaktadır (Uzun, 2012c).  

 Bilgi ve ĠletiĢim: ĠĢletmelerde iç kontrol sistemlerinin etkin 

çalıĢabilmesi için bütün iĢletme departmanlarında bilgi akıĢının etkin bir Ģekilde 

sağlanması gerekmektedir. ÇalıĢanların sorumluluklarını yerine getirebilmeleri ve 

güvenilir ve uygun bilgilerin sağlanabilmesi için iç kontrol ile ilgili bilgiler anında 

kaydedilmeli, sınıflandırılmalı ve personele duyurulmalıdır (Saltık, 2007: 62). Bilgi 

sistemleri iĢletmenin yönetilmesine ve kontrolüne imkan veren faaliyetler ve finansal 

durumlar ilgili bilgileri içeren içsel ve dıĢsal raporlar üretirler (Yurtsever, 2008: 32). 

Bu raporların yetkili birimlere ulaĢımını sağlayacak yatay, dikey ve çapraz iletiĢim 

kanallarının iĢlerliği, bilgiye dayalı karar üretecek üst yönetim için büyük öneme 

sahiptir (Bozkurt, 2010: 134). ĠĢletme içerisinde çalıĢanlar ile yönetim arasında ve 

departmanlar arasında kullanılacak iletiĢim mekanizmaları oluĢturulmalı ve 

güçlendirilmelidir. ÇalıĢanların, yaptıkları faaliyetler ile ilgili sorun ve önerilerini 

aktarabilecekleri bir iletiĢim mekanizmasının oluĢturulması hata, usulsüzlük ve 

yanlıĢlıkları düzeltecek ve iç kontrol sisteminin çalıĢmalarını kolaylaĢtıracaktır 

(Sümer, 2010: 37). 

 Ġzleme: Ġzleme, iç kontrol sisteminin performansının değerlendirildiği 

ve gözden geçirildiği süreç olarak ifade edilebilir (Uzun, 2012g). Kurumun, hedef ve 

amaçlarının ve bunlara ulaĢmak için yerine getirdiği faaliyetlerin uygunluğunu ve 

risk değerlendirmesini doğru bir Ģekilde uygulayıp sonucunda uygun kontrol 
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faaliyetlerinin belirlenip, etkin bir Ģekilde uygulanıp uygulanmadığını, sistemin bir 

bütünleĢmiĢ çerçevede iĢleyip iĢlemediğini ortaya koymaya yarayan mekanizmadır 

(Sümer, 2010: 37). 

2001 yılında ABD‟ de gerçekleĢen büyük Ģirket iflasları, kamunun güvenini 

önemli ölçüde zedelemiĢ ve bağımsız denetim ve iç denetim birimlerinin hataları 

büyük tepkilere sebep olmuĢtur. Bu nedenle 2002 yılında ABD‟de Sarbanes-Oxley 

Yasası yürürlüğe girerken, diğer ülkelerde de benzer kanunlar yasalaĢmıĢtır. YaĢanan 

bu geliĢmeler, sağlam bir risk yönetimi çerçevesi ihtiyacını kaçınılmaz kılmıĢtır. Ġyi 

bir risk yönetim sistemi oluĢturma yolunda çeĢitli çalıĢmalar baĢlatılmıĢ ve 

sonucunda COSO 2004 yılının Eylül ayında “Enterprise Risk Management 

Integrated Framework (ERM)” yayımlamıĢtır. COSO ERM, iĢletmelerin hem iç 

kontrol ihtiyaçlarını karĢılayabilmeleri hem de daha kapsamlı bir risk yönetimi süreci 

geçirmeleri için gereklidir. ERM, iĢletmeyi etkileyebilecek olası olayları tanımlamak 

için oluĢturulmuĢ, riski yöneten, iĢletmenin amaç ve hedeflerine ulaĢması için 

rasyonel güven sağlayan bir süreçtir. COSO ERM, hukuka aykırı durumlardan 

kaçınarak iĢletmenin zarar görmesini engeller (Erkan vd., 2010: 3). 

4.2.2.4. Basel II ve Basel II’nin Ġç Denetim Alanında 

Getirildiği Yenilikler 

Ġç kontrol sistemi ve iç denetim, iĢletmelerin kurumsallaĢmasında ve risk 

yönetiminin sağlanmasında önemli bir yere sahiptir. Önceleri çoğunlukla büyük 

ölçekli firmaların iç kontrol sistemi ve iç denetime yer verdiği gözlenirken; Basel II 

düzenlemeleri ile birlikte artık KOBĠ‟lerin de kurumsal yönetim uygulamalarını 

benimsemeleri ve iç kontrol sistemi ve iç denetimi gerçekleĢtirmeleri zorunlu bir hal 

almıĢtır. Aksi taktirde, bankalardan kredi temininde zorluklar yaĢanacaktır. Basel II 

ile etkin risk yönetimi ve denetim anlayıĢının ön plana çıkarıldığını söylemek 

mümkündür (Kurt ve Okan, 2008: 150). 

Basel II kriterleri, iĢletmelerin mali tablolarının hazırlanmasında Ģeffaflığa 

katkıda bulunacaktır. Basel II ilkeleri ile mali tabloların ve finansal raporlama 
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sürecinin derecelendirme Ģirketleri tarafından incelenmesi istenmektedir. Basel II 

ilkelerine göre bankalar ve iĢletmeler arasında finansal raporlama sürecinde 

kurulacak iĢbirliği Ģeffaflığın sağlanması için temel Ģarttır. Bu bağlamda iĢletmelerin, 

finansal ve finansal olmayan tüm bilgileri bankalara ve ilgili derecelendirme 

Ģirketlerine zamanında, yeterli, Ģeffaf ve güvenilir bir Ģekilde sunmaları gerekir. 

Basel II ile iĢletmelerde, bağımsız denetim uygulamaları yaygınlaĢacaktır. Ayrıca 

uygun bir risk yönetim sistemine sahip iĢletmelerin derecelendirme notu daha yüksek 

olacaktır (Karabınar ve Öktem, 2008: 71). 

Basel II ilkeleri ile iĢletmelere önerilen iyi yönetim ve Ģeffaflık, etkin bir iç 

kontrol sistemi ve iç denetim ile sağlanabilir. Bu bağlamda KOBĠ‟ler; iç kontrol 

sistemi kurmalı, her iĢletmede bir iç denetim birimi yer almalıdır. Basel II sürecine 

hazır olmak isteyen KOBĠ‟ler; öz sermayeleri güçlendirilmeli, net iĢletme sermayesi 

yeterli hale getirilmeli, finansal tablolarda Ģeffaflık sağlanmalı, ana faaliyet 

konularında çalıĢılmalı, kayıt dıĢı iĢlemler kayıt altına alınmalı, Basel II‟nin 

öngördüğü teminat yapıları oluĢturulmalı ve nitelikli insan kaynağına yatırım 

yapılmalıdır. Muhasebe standartlarını kullanarak, finansal raporlama sürecinde 

ĢeffaflaĢamayan ve kurumsallaĢamayan iĢletmelerin sadece Basel II ile değil, 

küreselleĢmenin getirdiği diğer risk unsurları nedeniyle de sorunlar yaĢaması 

kaçınılmazdır (Uyar ve Cengiz, 2008: 216). 

Basel II, etkin risk yönetimini ve denetim anlayıĢını ön planda tutmaktadır. 

Risklerini iyi değerleyemeyen ve etkin bir iç kontrol sistemi olmayan bankalar ise bu 

sistemde önemli sorunlar yaĢamaktadır. 

4.2.2.5. Sarbanes Oxley Yasası’nın Ġç Kontrol ve Ġç Denetim 

Alanında Getirdiği Yenilikler 

Yasa, iç kontrol alanında önemli ve kapsamlı yenilikler getirmiĢtir. Yasada, 

iç denetim açık bir Ģekilde anlatılmamaktadır. Fakat bu iç denetim alanında yasanın 

etkisinin olmadığı anlamına gelemez. Özellikle yöneticilere ve yönetim kuruluna iç 

kontrol sistemini belirli aralıklarla değerleme ve oluĢan raporları onaylama 
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yaptırımının getirilmesi, bu değerlemeyi yapacak birime dikkat çekmektedir. Bu 

birim ise iç denetim departmanıdır. Bu kısmın devamında getirilen yeniliklerden 

bahsedilecektir. 

SOX 2002 Yasası, denetim mesleği üzerine yazılmıĢ en kapsamlı yasa 

olarak bilinmektedir. Yasa, sadece denetim alanındaki konuları kapsamakla 

yetinmemiĢ; denetim, denetçi ve Ģirket ile ilgili pek çok konuyu ele almıĢtır. Bu 

konulardan biri de iç kontrol olarak karĢımıza çıkmaktadır. Yasa ile beraber 

yapılmaya çalıĢılan, denetim kurullarının bağımsızlıklarını güçlendirmek ve rollerini 

arttırmaktır. SOX 2002 Yasasının temelinde, yöneticilerin ve Ģirket çalıĢanlarının 

iĢletmeye iliĢkin görev ve sorumluluklarında ilkeli hareket etmelerini ve buna uygun 

davranmalarını sağlamak, uygun olmayan davranıĢları ise ciddi Ģekilde 

cezalandırmak yer almaktadır. Türkiye Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) mevzuatında 

ve BDDK‟nın bankacılık sektörü ile ilgili yasal düzenlemelerinde SOX benzeri 

uygulamalara yer vermiĢtir.  

“Yasada, üst düzey yöneticilerin; şirket denetçilerine, denetim kuruluna ve 

şirket içinde aynı fonksiyonu gören kişilere, şirket iç kontrol sisteminde mevcut olan 

ve şirketin finansal bilgilerini kaydetmesine, işlemesine, özetlemesine ve 

raporlamasına olumsuz yönde etkisi bulunabilecek önemli eksiklikleri bildirmek ve 

denetçilere iç kontrol sistemindeki önemli zayıflıklar hakkında açıklamada bulunmak 

zorunda oldukları belirtilmiştir. Sarbanes Oxley Kanunu’nun 404. bölümü şirket 

yönetimlerinin, şirketin finansal raporlamasına yönelik iç kontrollerin yeterliliğini 

sağlaması gerekliliğini zorunlu hale getirmiştir. SEC’e sunulmak üzere firmanın 

hazırladığı yıllık raporun içeriğinde; yürürlükteki iç kontrol mekanizmalarının ve 

prosedürlerinin etkinliği üzerine yönetimce varılan sonuçlar, tespit edilmiş kontrol 

zayıflıkları ve dış denetçi tasdiki bulunmalıdır ve bu halkın bilgilendirilmesini, 

işletmenin şeffaflaşmasını sağlayan bir faktördür. Ayrıca iç kontrol sisteminde 

önemli sorumlulukları olan yöneticiler veya diğer çalışanlar tarafından 

gerçekleştirilen hileli durumları, boyutları ne olursa olsun derhal denetçilere ve 

denetim komitesine bildirmek zorunluluğunu ortaya çıkarmıştır” (U.S. Securities and 

Exchage Commission, 2002).  
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Yönetimin, bağımsız denetim firmasının hazırladığı raporu da 

değerlendirmesi gerekmektedir. Bu değerlendirmelerin tümü kamuya açıklanmak 

zorundadır. Kamuya açıklanacak mali tablolarının yayınlanmasından 90 gün önce 

Ģirketlerin iç kontrol sisteminin etkinliğini değerlendirmeleri ve yapılan 

değerlendirmeye iliĢkin varmıĢ oldukları sonucu yayımlanacak raporda kamuya 

açıklamaları zorunlu kılınmıĢtır (Demircan, 2007: 40). 

“Yasa, firmaların finansal raporlamalarını etkileyen iş süreçlerindeki 

riskleri değerlendirmelerini şart koşmaktadır. Buradaki amaç, yatırımcıyı 

“doğruluk” ve “bütünlük” ilkeleri kapsamında korumak, şirketlerin daha şeffaf ve 

güvenilir duruma gelmesini sağlayarak kurumsal yönetişim kavramını geliştirmek ve 

etik iş prensiplerinin oluşturulması ve benimsenmesini sağlamaktır. Yasanın etkileri; 

etkin kontrol çevresi, güvenilir dokümantasyon, standartlaştırılmış iş süreçleri, etkili 

iç kontrol ve daha az karmaşık süreçler olarak ifade edilebilir. Yasa ile şirketlerin 

denetim komitesi kurması zorunlu hale getirilmiştir. Ön izin şartı getirilerek, 

bağımsız denetim kurullarının denetim müşterilerine karşı bağımsızlıklarının 

sağlanması amaçlanmıştır. Yasanın ön izin koşulu düzenlemesi, yetkilerini yönetime 

bile devredemeyen denetim komitelerini güçlendirmekte ve denetim sürecine ek bir 

gözetim evresi eklenmektedir. Denetim Komitesi; firmanın muhasebe, iç kontroller ve 

denetim konuları ile ilgili girdileri, danışmanın ücretle tutulması ve şikâyetlerin ele 

alınış şekli ile ilgili prosedürleri tespit etmesi gerekir. Ayrıca görevleri; 

yürütebilmesi, gerekli bağımsız fikir veya diğer tavsiyeleri elde etmesi için yeterli 

otorite ve yetkiye sahip olmalıdır. Firma denetim komitesine uygun fonu 

sağlamalıdır. Denetçi kuruluş, yönetimce hazırlanan yönetim raporunu 

değerlendirirken; uygun iç kontrol bileşenlerini kullanıp kullanmadığını, yönetimin 

iç kontrollerin etkinliğine dair değerlendirmesinin önemli bir hatayı içerip 

içermediğini, yönetimin değerlendirmesini genel kabul görmüş standartlara uygun 

yapıp yapmadığını, iç kontrollerdeki kayda değer eksikliklerin açıklanıp 

açıklanmadığı gibi konuları dikkatle incelemelidir. SEC’e sunulan yıllık rapor, firma 

yönetim kurulu başkanı tarafından gözden geçirilmeli ve imzalanmalıdır. Firmanın 

hazırladığı yıllık raporun içeriğinde; yürürlükteki iç kontrol mekanizmalarının ve 

prosedürlerinin etkinliği üzerine yönetimce varılan sonuçlar, tespit edilmiş kontrol 
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zayıflıkları ve dış denetçi tasdiki bulunmalıdır” (U.S. Securities and Exchage 

Commission, 2002). 

Yasa, 66 alt bölümden oluĢmasına karĢın 302, 404, 401, 409, 802 ve 906 

nolu bölümler, iç kontrol ve uygunluk kavramlarına ve dolaylı olarak iç denetim 

kavramına yer veren önemli bölümlerdir. AĢağıda tüm bu bölümler ayrıntılı 

incelenecektir (PWC, 2012a). 

“302. Bölüm Finansal Raporlama İçin Ortak Sorumluluk kısmı yıllık ve üç 

aylık süreçlerde periyodik olarak düzenlenen raporlarda, yetkilinin; bu raporlarda 

gerçek dışı bir şey olmadığını, faaliyet raporları ve finansal durumun açık bir şekilde 

sunulduğunu kabul etmesi istenir. Ayrıca imzalayan yetkili; iç kontrol 

mekanizmalarının tasarlanması, oluşturulması ve sürdürülmesinden sorumludur. 

Rapordan önceki 90 gün içerisinde imza yetkilisi tarafından, firma iç kontrol 

etkinliğinin değerlenmesi zorunludur ve bu değerlemelerin sonucunda iç kontrol 

etkinliği sonuçları hazırlanan raporlarda sunulmalıdır. Finansal veriler üzerinde 

gerçekleşen işlemlerde, raporlamayı önemli boyutlarda etkileyebilecek eksiklik veya 

iç kontrol zayıflıkları saptanır veya işletme içerisinde yolsuzluk vakası meydana gelir 

ise imzaya yetkili kişi, firma denetçilerini, yönetim kurulunu ve denetim komitesini 

ifşa etmekle görevlidir. Tüm bu işlemlerde imza yetkisi bulunan kişiler, yapılanlarda 

ortak sorumluluğa sahiptir.” 

“401. Bölüm Periyodik Raporlarla Açıklama (U.S. Securities and Exchage 

Commission, 2002) kısmı finansal tabloların, komisyon kuralları ve genel kabul 

görmüş muhasebe ilkelerine göre hazırlanarak dosyalanmasını ve tüm kurallara 

uygunluğu yansıtmasını içermektedir. Kanunun kabulüyle birlikte son kurallar 180 

gün içerisinde komisyon tarafından hayata geçirilmiştir. Kurallar, yıllık ve üç aylık 

raporlarda olması gereken arşivlenecek bilgileri içermektedir. Buna göre; finansal 

raporda, firmanın konsolidasyon dışı girişimleri ve diğer kişilerle bilanço dışı 

işlemleri, anlaşmaları, sorumlulukları ve firmanın cari veya gelecekteki finansal 

durumunu, faaliyet sonuçlarını, likiditesini, sermaye harcamalarını, sermaye 

kaynaklarını etkileyebilecek diğer ilişkileri yer alacaktır.” 
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“404. Bölüm Yönetim İç Kontrol Değerlemesi kısmına göre komisyonca 

tanımlanan kurallar gereği, her yıllık raporda iç kontrol değerlemesini içeren bir 

rapor olması gerekliliği üzerinde durulmuştur. Bir iç kontrol raporu, finansal 

raporlama için uygun prosedürlerin ve iç kontrol yapısının oluşturulması ve 

sürdürülmesinde yönetim sorumluluğunu ifade eder. Ayrıca mali dönem sonunda 

hazırlanan raporlar, iç kontrol yapısı etkinliği ve finansal raporlama prosedürlerine 

ve bunların uygulanışına ilişkin değerlendirmeleri içerir. Her denetçi kuruluş, şirket 

yönetimince hazırlanan iç kontrol değerlendirme raporunu incelemek, düzenlemek ve 

tasdik etmekle sorumludur” (U.S. Securities and Exchage Commission, 2002). 

“Bölüm 802 Belgelerin Tahrifatında Suçluya Verilen Cezalar kısmı da 

herhangi bir kurum veya birimin yargılama yetkisi çerçevesinde incelemelerini 

etkilemek yada yanıltmak amacıyla yapılan kayıt ve belgelerin değiştirilmesi, yok 

edilmesi veya gizlenmesi gibi durumlarda yapan kişilere uygulanacak para ve hapis 

cezalarını oluşturmaktadır. Özellikle hisse ihraç eden firma denetçileri, yaptıkları 

denetim ve inceleme sonuçlarını ve ilgili tüm çalışma kağıtlarını mali dönem 

sonundan itibaren 5 yıl saklamakla mükelleftir. Eğer bunu bilerek veya bilmeyerek 

ihlal ederlerse para cezası, 10 yıldan fazla olmamak üzere hapis cezası veyahut ikisi 

ile cezalandırılabilirler”. 

“906. Bölüm Finansal Raporlarda Şirketin Sorumluluğu kısmının “1350. 

Finansal Raporların Tasdikinde Şirket Memurlarının Hatası” bölümü gene iç 

kontrol eksikliği sonucu raporlamada oluşacak istenerek veya istenmeyerek yapılan 

yanlışlıkların sonucunda uygulanacak cezai yaptırımları içermektedir. Sermaye 

Piyasası Kanunu (1934, 15 USC 78m (a) veya 78 o(d)) kesim 13 (a) veya 15(d)’ye 

uygun olarak SPK ile şirket tarafından dosyalanan, finansal tablolarında yer aldığı, 

her bir periyodik finansal rapor, şirketin genel müdürü ve finans müdürü (veya 

eşdeğer bir müdür) tarafından hazırlanan yazılı bir raporla birlikte sunulacaktır. Bu 

raporun yukarıda sözü edilen koşullara tamamıyla uygun olduğu ve periyodik 

rapordaki bilgilerin şirketin faaliyet sonuçlarını ve finansal durumunu açık bir 

şekilde ifade ettiği onaylanmalıdır. Raporun uygun olmadığını bilerek tasdik 

edenlere, yapılan uygunsuz hareketin büyüklüğüne göre en fazla 1.000.000 – 
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5.000.000 dolar para cezası veya 10-20 yıldan fazla olmamak üzere hapis cezası 

veya her ikisi ile birlikte cezalandırılabilir” (Erzi, 2010: 51 – 54). 

  



263 

 

V. BÖLÜM 

TÜRKĠYE’DE HALKA AÇIK KURUMSAL AĠLE 

ġĠRKETLERĠNDE ĠÇ DENETĠM FAALĠYETLERĠNĠN 

UYGUNLANMASINDA YAġANAN SORUNLARIN 

ARAġTIRILMASI 

5.1. ARAġTIRMANIN AMACI 

Tez çalıĢmasının araĢtırma bölümü, Türkiye‟ de kurumsal aile Ģirketlerinde 

iç denetim faaliyetlerinin uygun bir Ģekilde yürütülüp yürütülmediğini ve yaĢanan 

sorunların değerlendirilmesini amaçlamaktadır. Sermaye Piyasası Kurulu‟na tabi 

olan halka açık aile Ģirketlerinin, kurulun yayınladığı kurumsal yönetim ilkelerine 

uymak, kamuyu aydınlatmak ve Ģeffaf olmak zorunluluğunun bulunması örneklemin 

belirlenmesinde önemli bir etken olmuĢtur. Bu zorunluluğa uyan Ģirketlerin yapılan 

çalıĢmalara katılımının daha fazla olacağı düĢünüldüğünden ve kurumsal olmak 

zorunluluğunun bulunmasından dolayı hedef kitle olarak halka açık aile Ģirketleri 

belirlenmiĢtir. 

5.2. ARAġTIRMANIN HĠPOTEZĠ 

AraĢtırma kapsamında Ģirketlere, Ģirket iç denetim yöneticilerine, iç denetim 

faaliyetlerine ve iç denetim faaliyetlerini Ģekillendiren faaliyetlere yönelik 

tanımlayıcı bilgiler ve uygulamaya yönelik bilgiler, anket soruları halinde sorulmuĢ 

ve alınan cevaplar hipotezin doğruluğunu ve geçerliliğini kanıtlamak amacı ile 

değerlendirilmiĢtir. AraĢtırma hipotezi aĢağıda ifade edildiği Ģekilde belirlenmiĢtir; 

H01: Halka açık aile Ģirketlerinde, iç denetim faaliyetleri uygun bir Ģekilde 

yürütülmektedir. 
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5.3. ARAġTIRMANIN ÖNEMĠ 

Aile Ģirketleri üzerine yapılan çalıĢmalar tüm dünyada giderek önem 

kazanmaktadır. Aile Ģirketlerinin genel olarak küçük ve orta boy Ģirketler olması, 

kurumsal yönetim uygulamalarının olmaması genel bir sorun olmaktadır. Ancak 

halka açılmıĢ aile Ģirketlerinde kurumsal yönetim ile ilgili sorunların çözülmüĢ 

olması beklenmektedir. Ġç denetimin, kurumsallığı geliĢtiren bir fonksiyon olarak 

yeni TTK‟ da da baĢta halka açık Ģirketler olmak üzere tüm Ģirketler için önerilmesi 

tezin önemini arttırmaktadır. Türkiye‟ de bu konuda önceden yazılmıĢ bir tez 

çalıĢmasının olmaması, literatüre yeni katkı sağlaması açısından ayrıca önem arz 

etmektedir. 

5.4. ARAġTIRMANIN SINIRLILIKLARI 

Tezin; genel kısıtlar ve özel kısıtlar olmak üzere iki grup kısıtı 

bulunmaktadır. Aile Ģirketleri tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de Ģirketlerin 

büyük çoğunluğunu oluĢturmaktadır. Ülkemizdeki Ģirketlerin %95‟i aile Ģirketi 

olarak nitelendirilmektedir (Boyner, 2011). Bu kadar büyük ve geniĢ bir kitleye 

ulaĢmanın zamansal açıdan uzun bir dönemi kapsayacağı ve araĢtırma maliyetlerinin 

yüksek olacağı açıktır. AraĢtırmanın ilk genel kısıtı zaman ve maliyet kısıtı olarak 

görülmektedir. Bu sebeple araĢtırmanın bu büyük kitlenin bir kesimi olan halka açık 

aile Ģirketleri üzerinde gerçekleĢtirilmesi uygun görülmüĢtür. Halka açık Ģirketlerin 

SPK Kurumsal Yönetim Ġlkeleri‟ne uyma ve kurumsal yönetim uyum raporu 

yayınlama zorunluluklarının bu seçimin yapılmasında önemli etkisi bulunmaktadır. 

AraĢtırmanın ikinci genel kısıtını ise bilgi toplama zorluğu oluĢturmaktadır. 

Aile Ģirketleri genel olarak dıĢa kapalı Ģirket tipleridir. ġirket bilgilerinin, aile dıĢı 

kiĢiler ile paylaĢımını uygun görmediklerinden yapılan çalıĢmalara da katılımları 

kısıtlı olmaktadır. Bu Ģirketler içerinde KOBĠ‟ler, limited Ģirketler, hatta halka açık 

olmayan anonim Ģirketler sayılabilmektedir. Bununla birlikte, Sermaye Piyasası 

Kurulu‟na tabi olan halka açık aile Ģirketleri, kurulun yayınladığı kurumsal yönetim 
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ilkelerine uymak zorundadır. Bu sebeple kamuyu aydınlatmak ve Ģeffaf olmak 

zorundadırlar. Bu zorunluluğa uyan Ģirketlerin yapılan çalıĢmalara katılımının daha 

fazla olacağı düĢünüldüğünden hedef kitle olarak halka açık aile Ģirketleri 

belirlenmiĢtir. 

AraĢtırma kapsamında 460 halka açık Ģirket incelenmiĢ ve içlerinden aile 

Ģirketi olan veya aile ile bağı olan Ģirketler ayrılmıĢtır. Bu ayrım yapılırken, 

Ģirketlerin ortaklık yapıları, hisse senedi dağılımları, hisse senetlerinin sağladığı 

imtiyazlar, yönetim kurulu yapısı, imtiyazlı hisselerin yönetim kurulu ve denetim 

komitesini belirlemedeki etkileri incelenmiĢtir. ġirketlerin; KAP‟ a yaptığı 

bildirimler, Ģirketlerin resmi siteleri, bu sitelerde yayımlanan Ģirket esas sözleĢmeleri, 

ortaklık yapıları, taraf iliĢkilerinin açıklamasının bulunduğu mali raporlar ve faaliyet 

raporları yapılan incelemelerin temelini oluĢturmaktadır. 460 Ģirketten 78 adedinin 

aile Ģirketi olup olmadıkları tespit edilememiĢtir. Bunun sebepleri arasında; kamu 

aydınlatma platformunda bilgilerinin yer almaması, resmi web sitelerine 

eriĢilememesi, ortaklık yapılarının net olarak belirtilmemiĢ olması veya ortak olarak 

belirtilen firmaların eriĢim bilgilerine ulaĢılamaması yer almaktadır. Bilgilerin 

netleĢtirilmesi ve aile Ģirketi olan veya olmayan Ģirketlerin tespiti için firmalara 

belirttikleri mail adresleri üzerinden mail atılarak gerekli bilgiler alınmaya 

çalıĢılmıĢtır. Geri bildirimde bulunanlar listeye eklenmiĢtir. Fakat 72 Ģirket atılan 

maillere geri bildirimde bulunmamıĢtır. Bu sebeple ulaĢılamayan bu Ģirketler 

araĢtırmanın özel kısıtını oluĢturmaktadır. 

5.5. ARAġTIRMAYA UYGUN TANIMLAMALAR 

KurumsallaĢma: Bir Ģirketin, kiĢilerden bağımsız olarak kurallara, 

standartlara, prosedürlere sahip olması; değiĢen çevre koĢullarını takip eden 

sistemleri kurması ve geliĢmelere uygun olarak organizasyonel yapısını oluĢturması; 

kendisine özgü selamlama biçimlerini, iĢ yapma usul ve yöntemlerini kültürü haline 

getirmesi ve bu sayede diğer Ģirketlerden farklı ve ayırt edici bir kimliğe bürünmesi 

sürecidir Ģeklinde ifade edilebilir (Karpuzoğlu, 2003: 72). 
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Kurumsal Yönetim: Yönetim ile hissedarlar arasındaki iletiĢimin eĢitlik, 

Ģeffaflık, hesap verebilirlik ve sorumluluk ilkeleri kapsamında Ģirket faaliyetlerinin 

verimliliğini, hazırlanan raporların güvenilirliğini, Ģirket politikalarına ve yasal 

düzenlemelere uygunluğu sağlayan ve hissedar haklarının koruma altına alınmasına 

yarayan, tüm bunları prosedür ve ilkeler ile uygulanabilir hale getiren yaklaĢıma 

kurumsal yönetim denir (Anonim, 2013a; Uzun, 2012f: 1). 

Ġç Denetim: Ġç denetim, bir kurumun faaliyetlerini geliĢtirmek ve onlara 

değer katmak amacını güden bağımsız ve objektif bir güvence ve danıĢmanlık 

faaliyetidir. Ġç denetim, kurumun risk yönetim, kontrol ve yönetiĢim süreçlerinin 

etkililiğini değerlendirmek ve geliĢtirmek amacına yönelik sistemli ve disiplinli bir 

yaklaĢım getirerek kurumun amaçlarına ulaĢmasına yardımcı olur. 

Aile ġirketi: Aile Ģirketleri (PWC, 2012b: 3; Uras, 2013; Deloitte ve 

TKYD, 2012): 

 hisselerin ya da oy haklarının çoğunluğunun Ģirketi kuran ya da satın alan 

kiĢi ya da bir aile veya akrabalara ait olduğu, 

 yönetim kurulu seçimi ve genel kurullarda oy hakimiyetinin bulunduğu, 

 ailenin en az bir üyesi ya da temsilcisinin üst düzey yönetim kadrosunda 

ya da Ģirket yönetiminde günlük sorumluluklara sahip olduğu Ģirketlerdir. 

Bir Ģirketin kurumsallaĢması Ģirketin kiĢilerden bağımsız hale gelerek 

uzmanlar tarafından yönetilmesi anlamına gelmektedir. Bu sebeple son maddede yer 

alan “ aileden en az bir kiĢinin yönetim kurulu yapısında yer alması” gerekliliği 

incelenen Ģirketlerde önemsenmemiĢtir. 

Halka açık Ģirketlerde tüm oy hakları elde bulundurulan hisse senetlerine 

göre belirlenmektedir. Halka açık Ģirketlerin bazılarında hisse senetlerinin tümü elde 

bulunduranlara eĢit haklar sağlamakta iken bazı Ģirketlerin imtiyazlı hisse senetleri 

bulunmaktadır. Bu imtiyazlı senetler sahiplerine oy hakkı imtiyazı, kar payı imtiyazı, 

denetim kurulunu veya teftiĢ kurulu üyelerini belirleme imtiyazı ve yönetim kurulu 

üyelerinin büyük bir kısmını belirleme imtiyazı sağlamaktadır. Birçok çalıĢmada 

“Ģirket hisse senetlerinin en az %25 aile üyelerine veya aileden birkaç kiĢiye ait 
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olmalıdır” ibaresi bulunmaktadır. Fakat kimi Ģirketlerde imtiyazlı hisse oranı %1‟den 

az bile olsa sağladığı oy hakkı imtiyazı kalan %99‟luk hissenin oy toplamına eĢit 

olmakta hatta geçmektedir. AraĢtırmada halka açık Ģirketler içerisindeki aile 

Ģirketleri belirlenirken tüm bu etkenler göz önüne alınmıĢ ve hesaplamalara 

katılmıĢtır. 

Sermaye Piyasası Kurulu ve Borsa Ġstanbul‟un verilerine göre halka açık 

Ģirketlerin iĢlem gördüğü dört tip piyasa bulunmaktadır. Bunlar 

(http://borsaistanbul.com): 

Pay piyasası: Halka açık Ģirketlerin hisse senetlerinin serbest Ģekilde Borsa 

Ġstanbul‟da iĢlem gördüğü piyasa türüdür. 

Borçlanma Araçları Piyasası: Borçlanma Araçları Piyasası‟nda TL ve 

döviz ödemeli ihraç edilmiĢ devlet iç borçlanma senetlerinin, gelir ortaklığı senetleri 

ile T.C. Merkez Bankası tarafından ihraç edilen likidite senetlerinin; özel sektör, 

ÖzelleĢtirme Ġdaresi BaĢkanlığı, Toplu Konut Ġdaresi BaĢkanlığı, mahalli idarelerce 

Türk Lirası ve döviz ödemeli ihraç edilen borçlanma senetleri ile Borsa Ġstanbul 

Yönetim Kurulu tarafından iĢlem görmesine karar verilen diğer menkul kıymetlerin 

iĢlem gördüğü ve alınıp satıldığı piyasadır. Borsamız Borçlanma Araçları 

Piyasası‟nda iĢlem görecek borçlanma araçları, SPK'nın Seri: II-31.1 Borçlanma 

Araçları Tebliği‟nde belirlenen esaslara göre halka arz yoluyla ihraç edilebileceği 

gibi, halka arz edilmeksizin (nitelikli yatırımcılara) de ihraç edilebilir.  

GeliĢen ĠĢletmeler Piyasası: Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından 

kayda alınmıĢ, ancak BIST kotasyon Ģartlarını sağlamayan anonim Ģirketlerin 

menkul kıymetlerinin iĢlem göreceği, halka arzdan veya tahsisli satıĢtan elde 

edilecek gelirin doğrudan Ģirketin finansman ihtiyacını karĢılaması amaçlanan 

piyasalardır. Bu nedenle, ortak satıĢı yolu ile halka arz veya tahsisli satıĢ yapılmasına 

izin verilmemekte ve sadece sermaye artırımı sonucunda ihraç edilecek yeni paylar 

bu iĢlemlerde kullanılabilmektedir (Tacirler Yatırım, 2013).  

Vadeli ĠĢlem ve Opsiyon Piyasası: Türev araçlarının alınıp satıldığı ve 

iĢlem gördüğü piyasadır. Türev Araçlar Piyasalarında iĢlem gören Vadeli ĠĢlem 
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SözleĢmeleriyle taraflara bugünden belirlenen ileri bir tarihte, üzerinde anlaĢılan 

fiyattan, standartlaĢtırılmıĢ miktar ve kalitedeki bir malı, kıymeti veya finansal 

göstergeyi alma veya satma yükümlülüğü getiren sözleĢmelerdir.  

5.6. ÖRNEKLEMĠN BELĠRLENMESĠ 

AraĢtırma evreni halka açık Ģirketler olarak belirlenmiĢtir. Toplamda 460 

adet halka açık iĢletme mevcuttur. Aile Ģirketleri belirlenirken; iliĢkili taraf 

açıklamaları, Ģirket esas sözleĢmeleri, ortaklık yapısı, yönetim kurulu yapısı ve 

ticaret sicil gazetesi kayıtlarına bakılmıĢtır. Ailelerin yönetimde hisse çoğunluğunu 

temsil etmeleri, ana paydaĢ olmaları ve imtiyazlı hisse senedi sahiplikleri dikkatle 

incelenmiĢtir. Tanımlama bölümünde yapılan aile Ģirketi tanımından hareketle 

yukarıda söylenenler dikkate alınmıĢ ve halka açık iĢletmeler arasından, 263 adet 

Ģirketin aile Ģirketi olduğu tespit edilmiĢtir. Yatırım fonları, aile Ģirketi olmayan 

iĢletmeler ve ortaklık yapısı belirlenemeyen 72 adet iĢletme araĢtırma dıĢında 

bırakılmıĢtır.  

AraĢtırma sürecinde Ģirketlerin 8 adedinde iç denetçi, iç denetim birimi veya 

denetim komitesi olmadığı tespit edilmiĢtir. Bu sebeple, Ģirketler iç denetim 

faaliyetlerini Ģirket yapısı içerisinde yürütemediklerini ifade etmiĢtirler. Süreç 

içerisinde 3 Ģirket iflas ettiğini açıklamıĢtır. 2 firma da farklı firmalara satılarak aile 

Ģirketi olma özelliğini yitirmiĢtir. Kalan 250 firmanın 61 adedinde iç denetim 

faaliyetleri denetim komitesi tarafından yürütülmektedir. Kalan 189 firmada ise tek 

iç denetçi tarafından veya iç denetim departmanları tarafından iç denetim faaliyetleri 

yürütülmektedir. Belirlenen 250 Ģirketin tümüne oluĢturulan anket mail yolu ile 

gönderilmiĢ ve yanıtlanması talep edilmiĢtir. 

5.7. ARAġTIRMA YÖNTEMĠ 

AraĢtırma kapsamındaki Ģirketlerin halka açık Ģirketler olması ve hedef 

kitlenin halka açık Ģirket iç denetim yöneticileri olması sebebiyle hedef kitleye anket 
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uygulamanın hem Ģirketler hem de araĢtırmacılar açısından daha uygun olacağı 

düĢünülmüĢtür. Anketin uygulanacağı kitlenin iĢ yükünün fazla olması ve birebir 

görüĢmelerin zor olacağı düĢünülerek Ģirketlerden randevular alınmıĢtır. ġirketlerin 

bazıları ile anketler yüz yüze gerçekleĢtirilmiĢtir. Bazı Ģirketlere ise 

www.surveymonkey.com adlı site yardımı ile sitede tanımlanmıĢ anket iç denetim 

yöneticilerine gönderilmiĢtir. 

5.8. ARAġTIRMA SONUÇLARININ 

DEĞERLENDĠRĠLMESĠ 

AraĢtırma kapsamında aile Ģirketleri belirlenirken; iliĢkili taraf açıklamaları, 

Ģirket esas sözleĢmeleri, ortaklık yapısı, yönetim kurulu yapısı ve ticaret sicil gazetesi 

kayıtlarına bakılmıĢtır. Ailelerin yönetimde hisse çoğunluğunu temsil etmeleri, ana 

paydaĢ olmaları ve imtiyazlı hisse senedi sahiplikleri dikkatle incelenmiĢtir. Yapılan 

incelemelerde 460 halka açık Ģirketin 125 adedinin aile bağı bulunmadığı tespit 

edilmiĢtir. ġirketlerden 72 adedinin ise kamu aydınlatma platformunda bilgilerinin 

yer almaması, resmi web sitelerine eriĢilememesi, ortaklık yapılarının net olarak 

belirtilmemiĢ olması veya ortak olarak belirtilen firmaların eriĢim bilgilerine 

ulaĢılamaması gibi sebeplerle aile Ģirketi olup olmadıkları tespit edilememiĢtir. 

ġirketlerle yapılan telefon görüĢmeleri ve e-postalardan elde edilen teyitlerde, bu 

belirsizliklerin giderilmesi için tarafımıza yardımcı olamayacakları belirtilmiĢ veya 

geri bildirimde bulunulmamıĢtır (Ģirketlerin bazıları araĢtırma için yardımcı 

olamayacaklarını belirtmiĢlerdir.). 

263 adet firmanın aile bağı olduğu tespit edilmiĢtir. Bu tespitin 

yapılmasından sonra Ģirketler telefon ile aranarak ve e-posta gönderilerek, iç denetim 

birimleri veya iç denetçileri olup olmadığı tespit edilmeye çalıĢılmıĢtır.  

 Yapılan görüĢmelerde 263 Ģirketten; 13 adedinde iç denetim birimi, iç 

denetçi veya denetim komitesi bulunmadığı,  

 61 adedinde iç denetim faaliyetlerinin denetim komitesi tarafından 

yürütüldüğü,  

http://www.surveymonkey.com/
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 189 adedinde ise iç denetim faaliyetlerinin tek bir adet iç denetçi 

tarafından veya iç denetim birimleri tarafından yürütüldüğü tespit edilmiĢtir. 

Anket kapsamında denetim komitesi, iç denetim birimi veya iç denetçisi 

olan 250 Ģirkete, iç denetim faaliyetlerinin IIA nitelik ve performans standartlarına, 

yasal düzenlemelere, mevzuatlara ve yönetmeliklere uygunluğunu ölçemeye yönelik 

hazırlanan anket gönderilmiĢtir. Ankete, 67 adet Ģirketten geri dönüĢü 

sağlanabilmiĢtir. Teze iç denetim faaliyetlerinin, denetim komitesi tarafından 

yürütüldüğü Ģirketlerin katılımı sağlanamamıĢtır. Genel bir değerlendirme yapılacak 

olursa araĢtırma kapsamına alınan 250 Ģirketin %26,8 ine ulaĢılabilmiĢtir.  

Anket sonuçları değerlendirilirken, ilk etapta sorulan 72 sorunun genel 

ortalamaları üzerinden değerlendirme yapılacaktır. Sonuçlar, tek tek veya iliĢkili 

cevaplar üzerinde karĢılaĢtırmalar yapılarak incelenecektir. Bunun yanı sıra sonuç 

bölümünde, 2 ana kriter ve bu kriterlerin toplamda 17 alt kriteri olan ve anketin 

temelini oluĢturan sorular bir arada değerlendirilerek genel tablo ortaya koyulacaktır. 

Anket, 53 çoktan seçmeli ve 19 açık uçlu soru olmak üzere toplamda 72 sorudan 

oluĢmaktadır. Anketin temelini oluĢturan bazı ana sorular, birleĢtirilerek veya ankette 

sorulduğu Ģekli ile iki temel kriter altında gruplanarak sonuç kısmında 

değerlendirilecektir. Ankete katılan 67 halka açık aile bağı olan Ģirketin, anket 

cevaplarının gruplandığı bu temel kriterler;  

 1. Derecede Uyum Gerektiren Kriterler (Kanun/Yönetmelik ve 

Tebliğlere Uyum) 

 2. Derecede Uyum Gerektiren Kriterler (IIA/TĠDE Tavsiyelerine 

Uyum) 

1. Derecede Uyum Gerektiren Kriterler (Zorunlu Uyum Kriterleri); 

 ġirketler bünyelerinde iç denetçi çalıĢtırmalı ve/veya iç denetim 

departmanı kurmalıdır. 

 Yönetim kurulu yapısı içerisinde denetim komitesi oluĢturulmalıdır. 

 ġirketlerin denetim komiteleri, bağımsız ve icracı olmayan üyelerden 

oluĢmalıdır. 
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 Üyeleri bağımsız kiĢilerden oluĢan riskin erken teĢhisi komiteleri 

oluĢturulmalıdır. 

 ġirket, iç kontrol prosedürleri yazılı hale getirilmelidir. 

 Ġç denetçiler, yılda en az 2 veya daha fazla denetim 

gerçekleĢtirmelidir. 

 Ġç denetçi / iç denetim departmanı tarafından yönetim kuruluna karĢı 

uygunluk denetimi yapılmalıdır. 

 ġirket içi risk analizleri yapılmalıdır. 

 Ġç kontrol prosedürleri ve / veya prosedür değiĢiklikleri yazılı olarak 

Ģirket çalıĢanlarına iletilmelidir. 

2. Derecede Uyum Gerektiren Kriterler ise (IIA / TĠDE Tavsiyelerine 

Uyum); 

 Yönetim kurulu içinde veya dıĢında bir iç denetim komitesi 

kurulmalıdır. 

 ġirket iç denetçilerinden en az bir tanesi, CIA belgesine sahip 

olmalıdır. 

 ġirket iç denetçilerinden en az bir tanesinin, TĠDE ve/veya IIA üyesi 

olması ve etkinliklerini takip etmesi gerekmektedir. 

 Ġç denetim departmanı / iç denetçi, iĢlevsel açıdan denetim komitesi 

ve/veya yönetim kuruluna bağlı olmalıdır. 

 Ġç denetim departmanı / iç denetçi, kurum içerisinde idari açıdan 

kurumun üst yönetimine bağlı olmalıdır. 

 ĠĢtirakleri / bağlı ortaklıkları olan Ģirketlerin, iĢtirak ve/veya bağlı 

ortaklarında hazırlanan iç denetim raporlarını Ģirket karar mekanizmasına dahil 

etmesi gerekmektedir. 

 Ġç denetim yönetmelik ve yetkileri, yönetim kurulu ve/veya denetim 

komitesi tarafından onaylanmalıdır. 

 ġirket içi denetimlerin, en az 5 yılda bir bağımsız bir dıĢ denetçi 

tarafından değerlendirilmesi gerekmektedir. 
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Uygunluk kavramı aynı zamanda bütünselliği gerektirdiğinden araĢtırma 

kapsamında ankete katılan Ģirketlerin tümünün yukarıdaki kriterlere tam uyumu 

sağlanmalıdır. Sayılan kriterler bir birini tamamlayıcı niteliktedir.  

5.8.1. Anket Katılan ġirketlerin Profili 

Tablo 16: ġirketlerin Faaliyetlerini Sürdürdükleri Sürecin Değerlendirilmesi 

ġirketlerin Faaliyetlerini 

Sürdürdükleri Süreç (Yıl) ġirket Sayısı Toplam Ġçerisindeki Yüzdelik Payı 

10 yıl ve altı 10 14,92% 

11-20 yıl 17 25,37% 

21-30 yıl 10 14,92% 

31-40 yıl 9 13,46% 

41-50 yıl 11 16,41% 

51 yıl ve üstü 10 14,92% 

Toplam 67 100% 

ġirketleri faaliyetlerini sürdürdükleri sürece göre (yıl) grupladığımızda 10 

yıl ve daha az bir süredir faaliyetini sürdüren 10 adet firma olduğu görülmektedir. Bu 

yeni kuruluĢların haricindeki Ģirketler, faaliyetlerini uzun bir zamandan beri devam 

ettiren Ģirketlerdir. ġirketlerin özellikle %31,33‟ünün 40 yıldan fazla bir süredir 

faaliyetlerini sürdürdüğü görülmektedir.  
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Tablo 17: ġirketlerin ĠMKB‟de (BIST) ĠĢlem Görmeye BaĢladıkları Yıl ve Süresi 

IMKB'de ĠĢlem Görmeye BaĢlanan Yıl ĠĢletme Sayısı ĠMKB’de ĠĢlem Görülen Yıl 

Miktarı 

1974 1 40 

1986 5 28 

1988 3 26 

1990 6 24 

1991 1 23 

1992 2 22 

1994 3 20 

1995 3 19 

1996 2 18 

1997 3 17 

1998 1 16 

1999 4 15 

2000 3 14 

2001 1 13 

2003 1 11 

2004 1 10 

2005 3 9 

2006 4 8 

2007 2 7 

2008 1 6 

2010 9 4 

2011 5 3 

2012 3 2 

ġirketlerin %59,7‟lik kısmı 10 yıl ve üzeri bir süreden beri halka açıktır ve 

ĠMKB‟de iĢlem görmektedir. Kalan %40,3‟lük kısım ise 10 yıldan az bir süredir 

borsada iĢlem gören Ģirketlerdir. 

ġekil 10: ġirketlerin ĠĢlem Gördüğü Piyasa 
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Tablo 18: ġirketlerin ĠĢlem Gördüğü Piyasalar ve Analizi 

Piyasa Türleri 
Yanıtların Toplam 

Ġçerisindeki Yüzdelik Payı ġirket Sayısı 

Vadeli ĠĢlem ve Opsiyon Piyasası 4,48% 
3 

Pay Piyasası 85,07% 
57 

GeliĢen ĠĢletmeler Piyasası 2,99% 
2 

Borçlanma Araçları Piyasası 7,46% 
5 

Toplam 100% 67 

ġirketlerin %85,07‟si pay piyasasında iĢlem görmektedir. Bu Ģirketlerin 

hisse senetleri halka açıktır ve Borsa Ġstanbul‟da iĢlem görmektedir. Borçlanma 

Araçları Piyasası‟nda TL ve döviz ödemeli ihraç edilmiĢ devlet iç borçlanma 

senetlerinin, gelir ortaklığı senetleri ile T.C. Merkez Bankası tarafından ihraç edilen 

likidite senetlerinin; özel sektör, ÖzelleĢtirme Ġdaresi BaĢkanlığı, Toplu Konut 

Ġdaresi BaĢkanlığı, mahalli idarelerce Türk Lirası ve döviz ödemeli ihraç edilen 

borçlanma senetleri ile Borsa Ġstanbul Yönetim Kurulu tarafından iĢlem görmesine 

karar verilen diğer menkul kıymetlerin iĢlem gördüğü ve alınıp satıldığı piyasadır. 

Borsamız Borçlanma Araçları Piyasası‟nda iĢlem görecek borçlanma araçları, 

SPK'nın Seri: II-31.1 Borçlanma Araçları Tebliği‟nde belirlenen esaslara göre halka 

arz yoluyla ihraç edilebileceği gibi, halka arz edilmeksizin (nitelikli yatırımcılara) de 

ihraç edilebilir (http://borsaistanbul.com). Ankete katılan Ģirketlerin %7‟si ise 

Borçlanma Araçları Piyasasında iĢlem görmektedir. 

GeliĢen ĠĢletmeler Piyasası; Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından 

kayda alınmıĢ, ancak BIST kotasyon Ģartlarını sağlamayan anonim Ģirketlerin 

menkul kıymetlerinin iĢlem göreceği, halka arzdan veya tahsisli satıĢtan elde 

edilecek gelirin doğrudan Ģirketin finansman ihtiyacını karĢılaması amaçlanan 

piyasalardır. Bu nedenle, ortak satıĢı yolu ile halka arz veya tahsisli satıĢ yapılmasına 

izin verilmemekte ve sadece sermaye artırımı sonucunda ihraç edilecek yeni paylar 

bu iĢlemlerde kullanılabilmektedir (Tacirler Yatırım, 2013). Anket yapılan Ģirketlerin 

%2,99‟u GeliĢen ĠĢletmeler Piyasasında iĢlem görmektedir. 
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Vadeli ĠĢlem ve Opsiyon Piyasası türev araçlarının alınıp satıldığı ve iĢlem 

gördüğü piyasadır. Türev Araçlar Piyasalarında iĢlem gören Vadeli ĠĢlem 

SözleĢmeleriyle taraflara bugünden belirlenen ileri bir tarihte, üzerinde anlaĢılan 

fiyattan, standartlaĢtırılmıĢ miktar ve kalitedeki bir malı, kıymeti veya finansal 

göstergeyi alma veya satma yükümlülüğü getiren sözleĢmelerdir. Ankete katılan 

Ģirketlerin %4,48‟i bu piyasada iĢlemlerini yürütmektedir. 

ġekil 11: AraĢtırmaya Katılan ġirketlerin Faaliyet Gösterdiği Sektörler 
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Tablo 19: AraĢtırmaya Katılan ġirketlerin Faaliyet Gösterdiği Sektörler 

Sektörler ġirketlerin Toplam 

Ġçerisindeki Yüzdelik Payı 

ġirket Sayısı 

Ġmalat sanayi 35,82% 24 

Toptan ve perakende ticaret, otel ve lokantalar 13,43% 9 

Mali kuruluĢlar 41,79% 28 

Elektrik, gaz, su ve buhar 4,48% 3 

Teknoloji 1,49% 1 

ĠnĢaat ve bayındırlık 1,49% 1 

Madencilik 1,49% 1 

Toplam 100% 67 

Ankete katılan Ģirketler sırası ile mali kuruluĢlar (%41,79), imalat sanayi 

(%35,82) ve toptan ve perakende ticaret, otel ve lokantalar (%13,43) olmak üzere üç 

sektörde yoğunlaĢmaktadır.  

ġekil 12: Yabancı Ortaklık Durumu 

 

Tablo 20: ġirketlerin Yabancı Ortaklık Durumları 

ġirketin yabancı ortağı var 

mıdır? 

ġirketlerin Toplam Ġçerisindeki Yüzdelik 

Oranı 

ġirket Sayısı 

Hayır 71,64% 48 

Evet 28,36% 19 

Toplam 100% 67 

Ankete katılan Ģirketlerin %28,36‟sının yabancı ortağı vardır. Kalan 

%71,64‟ün ise yabancı ortağı bulunmamaktadır. 
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Tablo 21: Yabancı Ortağı Bulunan ġirketlerin Ortaklıklarına Yaptıkları 

Raporlamalar 

Yabancı Ortağa Yapılan Raporlamalar 

Raporlamayı Yapan 

ġirket Sayısı 

Cevapların Toplam 

Ġçerisindeki Yüzdelik Payı 

3 aylık dönemlerde hazırlanan mali raporlar 

ortağa bildirilir. 2 13,34% 

Aylık olarak finansal raporlama yapılır, kısa 

ve uzun vadeli planlamalar ve diğer finansal 

ve operasyonel raporlamalar yapılır. 1 6,66% 

Finansal ve operasyonel raporlar ortak ile 

paylaĢılır. 1 6,66% 

Tüm denetim raporları ve takip altındaki 

bulgular ortağa raporlanır. 6 40,00% 

UFRS'ye uygun 3 aylık denetim raporları, iç 

denetim raporları ve bütçe gerçekleĢmeleri 

ortağa iletilir. 2 13,34% 

UFRS'ye uygun 3 aylık denetim raporları, iç 

denetim raporları ve kurumsal yönetim 

raporları ortağa iletilir. 1 6,66% 

Faaliyet Raporları ve Denetim Raporları 

ortağa iletilir. 2 13,34% 

Toplam 15 100% 

Yabancı ortağı olan 19 adet Ģirketten 15 adedi yabancı ortağına raporlama 

yapmaktadır. 15 Ģirketten 13 adedi tabloda da görüldüğü üzere yabancı ortağına iç 

denetim raporlarını bildirmektedir. Bu da göstermektedir ki; yabancı ortaklar, ana 

ortağın iç denetim değerlendirmelerine önem vermekte ve bu raporları uygun 

bulmaktadır. 

ġekil 13: ġirketlerin Bağlı Ortaklık veya ĠĢtiraklerinin Olup Olmadığının Ölçülmesi 

 

Tablo 22: ġirketlerin Bağlı Ortaklık veya ĠĢtiraklerinin Mevcudiyeti 

ġirketin bağlı ortaklı veya 

iĢtiraki var mıdır? 

Cevapların Toplam Ġçerisindeki 

Yüzdelik Dağılımı 

ġirket Sayısı 

Hayır 28,36% 19 

Evet 71,64% 48 

Toplam  100% 67 
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ġirketlerin %71,64‟sının bağlı ortaklık veya iĢtiraki bulunmakta iken 

%28,36‟lük kısmın bağlı ortaklık veya iĢtiraki bulunmamaktadır. 

Tablo 23: Bağlı Ortaklık ve ĠĢtiraklerde Ġç Denetim Departmanlarının Mevcudiyeti 

ve Birimin OluĢturduğu Raporların Strateji ve Karar Belirleme Safhalarına Etkisi 

Bağlı ortaklık ve iĢtiraklerinizde iç denetim departmanı var 

mıdır? Bağlı Ortaklığınız/ĠĢtirakinizin Ġç Denetim Raporu’ nu 

strateji ve karar belirlerken değerlendirmeye alıyor musunuz? 

ġirket 

Sayısı 

Cevapların Toplam 

Ġçerisindeki 

Yüzdelik Oranı 

ġirket ĠĢtirak veya Bağlı Ortaklığının bir iç denetim birimi yoktur. Bu 

sebeple alınan kararlara hiçbir etkisi bulunmamaktadır 

10 23,83% 

Ġç denetim faaliyetleri holding bünyesinde yürütüldüğünden çıkan 

sonuçlar tüm holding Ģirketlerini etkilemektedir. 

21 43,75% 

Bağlı ortaklık veya iĢtiraklerin iç denetim departmanı vardır ve 

belirlenen strateji ve kararlarda oluĢturdukları raporlar dikkate alınır. 

13 27,08% 

Bağlı ortaklık veya iĢtirakin iç denetim departmanı vardır. Fakat 

birimin ürettiği raporlar yalnızca asıl merkezin denetimlerinde 

dikkate alınır. Stratejik planları ve kararları etkilemez. 

2 2,67% 

Bağlı ortaklı veya iĢtirakin iç denetim departmanı vardır. Birimin 

ürettiği raporlar ana Ģirketin denetimleri aracılığı ile alınan kararları 

ve stratejik planları etkiler. 

2 2,67% 

Toplam 48 100% 

Bağlı ortaklık veya iĢtiraki bulunan 48 Ģirketin bağlı ortaklık veya 

iĢtiraklerinde iç denetim departmanı olup olmadığı ve bağlı ortaklık veya iĢtirakin iç 

denetim raporlarının firmaların strateji ve kararlarını etkileyip etkilemedikleri 

incelenmiĢtir. Anket kapsamına alınan Ģirketlerin incelenmesi safhasında da 

görüldüğü üzere halka açık pek çok holding ve grup Ģirket bulunmaktadır. 48 Ģirketin 

%43,75‟lik büyük bir kısmı kendileri de dahil olmak üzere bağlı ortaklık ve 

iĢtiraklerin denetiminin holding bünyesinde tek yerden yapıldığını ifade etmektedir 

ve alınan raporların strateji belirleme ve karar alma süreçlerinde önemli etkileri 

olduğu belirtilmiĢtir. ġirketlerin %27,08‟lik kısmı bağlı ortaklık veya iĢtiraklerinin iç 

denetim departmanları olduğunu ve alınan kararlara ve belirlenen stratejilere bağlı 

ortaklık veya iĢtirakin ürettiği iç denetim raporlarının etkisi olduğunu belirtmiĢtir. 

Bununla beraber genel bir değerlendirme yapıldığında %73,5’inde iç denetim 

departmanı vardır ve alınan kararlar ve belirlenen stratejiler iç denetim 

biriminin ürettiği raporlardan etkilenmektedir. ġirketlerin %23,83‟lük kısmının 

iĢtirak ve bağlı ortaklıklarında iç denetim departmanı bulunmamaktadır. %2,67‟lik 

kısmında ise bağlı ortaklık veya iĢtirakin iç denetim departmanı olmasına rağmen 

ürettiği raporlar yalnızca Ģirketin bağlı ortaklığı veya iĢtiraki denetimi esnasında 

dikkate alınmakta, Ģirketin aldığı kararları ve belirlediği stratejileri etkilememektedir. 
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BaĢlığın genel bir değerlendirmesi yapılacak olursa; 

 Anketi cevaplayan Ģirketlerin büyük çoğunluğu (%85,08) 10 yıldan 

fazla bir süredir faaliyetlerini sürdürmekte olan Ģirket yapılarının belirli temellere 

oturduğu Ģirketlerdir. 

 %59,7‟lik kısım 10 yıl ve üzeri bir süreden beri halka açıktır.  

 SPK‟nın belirlemiĢ olduğu her piyasa türünden ankete katılım 

bulunmakla birlikte cevapların yoğunluğu pay piyasası (%85,07) üzerinde 

toplanmaktadır. Bu da Borsa Ġstanbul‟da faaliyetlerini sürdüren Ģirketlerin ağırlıklı 

olarak pay piyasasında hisse senetleri iĢlem gören Ģirketler olduğunu gösterebilir. 

 Ankete katılan Ģirketlerin faaliyet gösterdikleri sektörler ağırlıklı 

olarak mali kuruluĢlar (%41,79), imalat sanayi (%35,82) ve toptan ve perakende 

ticaret, otel ve lokantalar (%13,43) olarak belirlenmiĢtir. 

 ġirketlerin %28,36‟sının yabancı ortağı bulunmaktadır. Yabancı 

ortağa yapılan raporlamalar dikkate alındığında bu Ģirketlerin %86,66‟sının yabancı 

ortağına iç denetim raporlarını iletmek ile yükümlü oldukları görülmektedir. 

 ġirketlerin %71,64‟ünün bağlı ortaklık veya iĢtiraki olduğu 

görülmüĢtür. Bu Ģirketlerin %73,5‟lik kısmının bağlı ortaklık ve iĢtiraklerinde iç 

denetim birimi bulunmakta ve birimin ürettiği raporlar anket yapılan Ģirketlerin 

stratejilerini ve kararlarını etkilemektedir. 

5.8.2. Anketi Cevaplayan Ġç Denetim Yöneticilerinin Profili 

ġekil 14: Anketi Cevaplayan Ġç Denetim Yöneticilerinin Cinsiyeti 
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Tablo 24: Ġç Denetim Yöneticilerinin Cinsiyeti 

Cinsiyet Cevapların Toplam Ġçerisindeki 

Yüzdelik Oranı 

Ġç Denetim Yöneticisi 

Sayısı 

Kadın 29,85% 20 

Erkek 70,15% 47 

Toplam 100% 67 

Anket çalıĢması yürütülürken anketin yalnız iç denetim yöneticileri 

tarafından doldurulması gerektiği Ģirketlere önemle vurgulanmıĢtır. Anketi dolduran 

iç denetim yöneticilerinin %70,15‟ini erkekler, % 29,85‟ini ise bayanlar 

oluĢturmaktadır. 

ġekil 15: Anketi Cevaplayan Ġç Denetim Yöneticisinin YaĢ Aralığı 

 

Tablo 25: Ġç Denetim Yöneticilerinin YaĢ Aralığı 

YaĢ Aralıkları Cevapların Toplam Ġçerisindeki 

Yüzdelik Oranı 

Cevap Sayısı 

20-30 14,93% 10 

31-40 34,33% 23 

41-50 41,79% 28 

51-60 7,46% 5 

61 ve üstü 1,49% 1 

Toplam 100% 67 

Yukarıdaki tabloda da görüldüğü üzere anketi cevaplayan iç denetim 

yöneticilerinin önemli bir kısmı 20 – 50 yaĢ grupları arasında yer almaktadır. Ġç 

Denetim Yöneticilerinin ağırlıklı olarak yer aldıkları yaĢ grupları sırası ile 41 – 50, 
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31 – 40, 20 – 30 olarak belirlenmiĢtir. 51 yaĢ ve üzeri ise yapılan anketlerde küçük 

bir kısmı temsil etmektedir.  

BaĢlığın genel bir değerlendirmesi yapılacak olursa; 

 Anketi cevaplayan Ģirket iç denetim yöneticilerinin %29,85‟i kadın 

%70,15‟i erkek iç denetçilerden oluĢmaktadır. 

 Ġç denetim yöneticilerinin yaĢ aralıkları incelendiğinde %85,07‟si 31 

yaĢ ve üstü gruplarda yer almaktadır.  

5.8.3. Ankete Katılan ġirketlerin Ġç Denetim 

Departmanlarına Yönelik Tanımlayıcı Bilgiler 

Tablo 26: ġirket Ġç Denetim Departmanlarının OluĢturulma Tarihi 

ġirket Ġç Denetim Departmanlarının KuruluĢ Yılı ġirket Sayısı ġirketlerin Toplam 

Ġçerisindeki 

Yüzdelik (%) Oranı 

1956 1 1,49% 

1983 3 4,48% 

1991 1 1,49% 

1995 1 1,49% 

1996 1 1,49% 

1997 4 5,97% 

1998 5 7,46% 

1999 2 2,98% 

2000 4 5,97% 

2001 1 1,49% 

2002 2 2,98% 

2003 1 1,49% 

2004 2 2,98% 

2006 4 5,97% 

2007 2 2,98% 

2008 7 10,45% 

2009 4 5,97% 

2010 3 4,48% 

2011 8 11,94% 

2012 10 14,96% 

2013 1 1,49% 

Toplam 67 100% 

Ankete katılan Ģirketlerin %26,86‟sının iç denetim departmanlarının 

kuruluĢu, 2000 yılı öncesine dayanırken kalan %73,14‟ünün iç denetim 

departmanları 2000 yılı ve sonrasında kurulmuĢtur. Bu da Ģirketlerin büyük 
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çoğunluğunun iç denetim departmanlarının yeni oluĢturulduğunu göstermektedir. 

Özellikle 2008 ve sonrasında iç denetim departmanı oluĢumlarının arttığı 

söylenebilir. 2000 yılı sonrası iç denetim departmanı oluĢumlarının artması, krizden 

sonra BDDK‟nın iç denetim faaliyetlerini zorunlu hale getirmeye yönelik 

oluĢturduğu yaptırımlara paralel olarak artmasına bağlanabilir. Ankete katılan 

Ģirketlerin %41,79‟unun mali kuruluĢlar olması ve aynı zamanda BDDK gözetiminde 

yer alması anlatılanları destekleyici bir etkendir. 

Tablo 27: Ġç Denetim Departmanlarında ÇalıĢan Ġç Denetçi Sayısı 

Ġç Denetim Departmanında Mevcut Ġç Denetçi 

Sayısı 

ġirket Sayısı Toplam Ġçerisindeki 

Yüzdelik Oranı 

1 18 26,86% 

2 22 32,83% 

3 6 8,95% 

4 5 7,47% 

5 4 5,98% 

6 4 5,98% 

7 1 1,49% 

9 1 1,49% 

12 1 1,49% 

14 3 4,48% 

20 1 1,49% 

161 1 1,49% 

Toplam 67 100% 

ġirketlerin iç denetim departmanlarındaki iç denetçi sayısı incelendiğinde; 

%26,86‟sında tek iç denetçi mevcut iken %32,83‟ünde iki denetçi, %40,31‟inde ise 3 

ve üzeri iç denetçi bulunmaktadır. Denetçi sayısı bakımından bir değerlendirme 

yapıldığında Ģirketlerin yeterli olduğu söylenebilmektedir. ġirketlerin %73,14‟ünün 

en az iki ve üstü sayıda iç denetçisi bulunmaktadır. 

BaĢlık hakkında genel bir değerlendirme yapılacak olursa; 

 ġirketlerin %73,14‟ünün iç denetim departmanlarının 2000 yılı ve 

sonrasında kurulduğu görülmüĢ ve Ģirketlerde 2008 yılı ve sonrasında iç denetim 

birimi oluĢturma faaliyetlerinin arttığı tespit edilmiĢtir. 2000 ve 2008 yılları en son 

yaĢanan iki büyük krizin baĢladığı yıllardır. Krizlerin Ģirketlerde farkındalık yarattığı 

söylenebilir. AraĢtırmaya katılan Ģirketlerin büyük çoğunluğunun mali kuruluĢlar 

olması ve 2000 krizi sonrası BDDK‟nın iç denetim faaliyetlerini bu Ģirketlere 
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zorunlu hale getirmesi 2000 yılı ve sonrasındaki yoğunlaĢmanın sebeplerinden birisi 

olabilecek niteliktedir. 

 ġirketlerdeki denetçi sayısı bakımından bir değerlendirme 

yapıldığında, Ģirketlerin bu konuda büyük oranda yeterli oldukları görülmüĢtür. 

ġirketlerin %32,83‟ünde iki, %40,31‟inde ise 3 ve üzeri denetçi istihdam 

edilmektedir. 

5.8.3.1. Ġç Denetim Yöneticilerinin Niteliği 

ġekil 16: Anketi Cevaplayan Ġç Denetim Yöneticisinin Eğitim Durumu 

 

Tablo 28: Anketi Cevaplayan Ġç Denetim Yöneticisinin Eğitim Durumu 

Eğitim Durumu Cevapların Toplam 

Ġçerisindeki Yüzdelik Payı 

Cevap Sayısı 

Ön lisans 2,99% 2 

Lisans 73,13% 49 

Yüksek Lisans 19,40% 13 

Doktora 4,48% 3 

Toplam 100% 67 

67 adet iç denetim yöneticisinin eğitim durumları değerlendirildiğinde 

%97,01‟inin lisans ve lisansüstü eğitim aldıkları görülmektedir. Bu sonuç iç denetim 

departmanları açısından olumlu olarak değerlendirilebilecek önemli bir sonuçtur. 

Genel anlamda düĢünüldüğünde bir departmanın yöneticisi ne kadar eğitimli ve 
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nitelikli ise o departmanın etkinliği ve verimliliği de o düzeyle bağlantılı olarak 

yüksek olacaktır. Ġç denetim yöneticilerinin %73,13‟ü lisans, %19,4‟ü yüksek lisans, 

%4,48‟i ise doktora eğitimi almıĢtır. ġirketlerin %2,99‟unun ise iç denetim yöneticisi 

ön lisans mezunudur.  

Tablo 29: ġirket Ġç Denetim Yöneticilerinin Mezun Oldukları Fakültelerin 

Ġncelenmesi 

ġirket Ġç Denetim Yöneticilerinin 

Mezun Oldukları Fakülteler 

KiĢi Sayısı Toplam Ġçerisindeki Yüzdelik Oranı 

Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi 39 60% 

ĠĢletme Fakültesi 9 13,85% 

Açık Öğretim Fakültesi (ĠĠBF 

Bölümleri) 

5 7,69% 

Mühendislik Fakültesi 5 7,69% 

Ġktisat Fakültesi 4 6,15% 

Diğer 3 4,62% 

Toplam 65 100% 

ġirket iç denetim yöneticilerinin eğitim durumları detaylı incelendiğinde 

%12,31‟i (8 adedi) dıĢında tümünün denetim ve muhasebe mesleğine yatkın 

fakültelerden mezun oldukları görülmektedir. Anket sonuçları cevaplayıcıların 

%60‟ının Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi‟nden, %13,85‟inin ĠĢletme 

Fakültesi‟nden, %7,69‟unun Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi‟nin ĠĠBF 

bölümlerinden ve %6,15‟inin ise Ġktisat Fakültesinden mezun olduklarını 

göstermektedir. Bu fakültelerin hemen her bölümünde temel muhasebe dersleri ve 

finans dersleri verilmektedir. Bu da yöneticilerin aldıkları eğitimin iĢe yönelik 

olduğunu göstermektedir. 

Tablo 30: Anket Yapılan Ġç Denetim Yöneticilerinden Yüksek Lisans Yapanların 

Bilim Dallarının Ġncelenmesi 

Yüksek Lisans Yapılan 

Anabilim Dalı 

Yüksek Lisans Yapan KiĢi Sayısı Toplam Ġçerisindeki 

Yüzdelik Payları 

Sermaye Piyasası ve Borsa 2 11,76% 

Muhasebe ve Denetim 7 41,17% 

ĠĢletme 4 23,53% 

Mühendislik 1 5,89% 

Muhasebe ve Finans 1 5,89% 

Yönetim Bilimleri 2 11,76% 

Toplam 17 100% 
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Tablo 31: Anket Yapılan Ġç Denetim Yöneticilerinden Doktora Yapanların Anabilim 

Dallarının Ġncelenmesi 

Doktora Yapılan ABD. Doktora Yapan KiĢi Sayısı Toplam Ġçerisindeki Yüzdelik Payı 

Muhasebe Finansman 

ABD 

1 33% 

ĠĢletme ABD. 2 67% 

Toplam 3 100% 

Anket yapılan iç denetim yöneticilerinden yüksek lisans ve doktora mezunu 

olanların mezun oldukları anabilim dalları incelendiğinde ise doktora yapan 

yöneticilerin tümü iĢi ile ilgili olan bölümleri tercih ederken, yüksek lisans yapmıĢ iç 

denetim yöneticilerinin ise hemen hemen hepsi iĢi ile ilgili bölümlerde yüksek lisans 

eğitimi alarak kendilerini geliĢtirmiĢtir. 

ġekil 17: Anketi Cevaplayan Ġç Denetim Yöneticilerinin Sektördeki ÇalıĢma Süreleri 

 

Tablo 32: Anketi Cevaplayan Ġç Denetim Yöneticilerinin Sektördeki ÇalıĢma 

Süreleri 

Ġç Denetim Yöneticilerinin 

Sektördeki ÇalıĢma Süreleri 

Cevapların Toplam 

Ġçerisindeki Yüzdelik Oranı 

Cevap Sayısı 

1 yıldan az 1,49% 1 

1-5 yıl 19,40% 13 

6-10 yıl 28,36% 19 

11-15 yıl 22,39% 15 

16 yıl ve üstü 28,36% 19 

Toplam 100% 67 
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Ġç denetim yöneticilerinin sektördeki çalıĢma süreleri incelendiğinde bir 

yıldan az tecrübesi olan bir adet yönetici olduğu görülmektedir. Ġç denetçilerin 

%79,11‟inin sektörde çalıĢtığı süre 6 yıl ve üzeridir. Ġç denetim yöneticilerinin 

sektördeki çalıĢma süreleri ağırlıklı olarak 16 yıl ve üstü ile 6-10 yıl gruplarında 

toplanmaktadır. Ġç denetim yöneticilerinin genel olarak kıdemli ve tecrübeli 

kiĢilerden oluĢtuğunu söyleyebiliriz. 

ġekil 18: Anketi Cevaplayan Ġç Denetim Yöneticilerinin ĠĢletmedeki ÇalıĢma 

Süreleri 

 

Tablo 33: Anketi Cevaplayan Ġç Denetim Yöneticilerinin ĠĢletmedeki ÇalıĢma 

Süreleri 

Sektördeki ÇalıĢma Süreleri Cevapların Toplam 

Ġçerisindeki Yüzdelik Payı 

Cevap Sayısı 

1 yıldan az 10,45% 7 

1-5 yıl 34,33% 23 

6-10 yıl 28,36% 19 

11-15 yıl 16,42% 11 

16 yıl ve üst 10,45% 7 

Toplam 100% 67 

ġekil ve tabloda da görüldüğü üzere Ģirket iç denetim yöneticilerinin 

Ģirketteki çalıĢma süreleri incelendiğinde verilen cevapların çoğunluğu üç grupta 

yoğunlaĢmaktadır. Bunlar; %34,33‟ünü 1-5 yıl, %28,36‟sını 6-10 yıl ve %16,42 11-

15 yıldır. Ġç denetim yöneticilerinin iĢletmedeki çalıĢma süreleri ile sektördeki 

çalıĢma süreleri karĢılaĢtırıldığında Ģekil ve tablolardan da anlaĢılacağı üzere iç 

denetim yöneticilerinin büyük bir çoğunluğu baĢka firmalarda denetçi olarak 
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çalıĢmaya baĢlamıĢ ve tecrübe edindikten sonra çalıĢtıkları firmalara geçiĢ 

yapmıĢlardır. 

Genel bir değerlendirme yapılacak olursa; 

 Ġç denetim yöneticilerinin %73,13‟ü lisans, %19,4‟ü yüksek lisans, 

%4,48‟i ise doktora mezunudur. Görüldüğü üzere eğitim seviyesi yüksek kiĢilerin iç 

denetim yöneticisi pozisyonlarına geldiği görülmüĢtür.  

 Ġç denetim yöneticilerinin %87,69‟u lisans eğitimlerini denetim ve 

muhasebe derslerini içeren fakültelerde tamamlamıĢtır. Yüksek lisans yapan 17 

yöneticiden 16‟sının mesleğe uygun anabilim dallarından yüksek lisans eğitimi 

aldıkları, doktora yapanların ise (3 adet yönetici) tamamının mesleğe uygun anabilim 

dallarından doktora eğitimlerini tamamladıkları saptanmıĢtır. 

 Ġç denetim yöneticilerinin %79,11‟inin sektördeki çalıĢma sürelerinin 

6 yıl ve üzerinde olduğu tespit edilmiĢtir. Bu da iç denetim yöneticilerinin mesleki 

tecrübe ve niteliklerinin yüksek kiĢiler arasından belirlendiğini göstermektedir. 

 Ġç denetim yöneticilerinin iĢletmedeki çalıĢma süreleri incelendiğinde 

ise %55,22‟sinin 6 yıl ve üzeri bir zamandan beri firmada çalıĢtıkları görülmektedir. 

Sektördeki çalıĢma süreleri ile bir karĢılaĢtırma yapıldığında Ģirketlerin bir kısmının 

tecrübeli denetçileri bünyesine kabul ettiğini ve denetçi istihdamında tecrübeye önem 

verildiği söylenebilir. 

 Genel bir değerlendirme yapılacak olursa Ģirket iç denetim 

yöneticilerinin büyük çoğunluğu mesleki açıdan eğitimli mesleki tecrübesi yüksek 

olan kiĢilerdir. 31 yaĢ ve üzeri gruplarda iç denetim yöneticilerinin yoğunlaĢması da 

bunu destekleyici bir faktör olarak değerlendirilebilir. 
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5.8.3.2. Ġç Denetim Personelinin Niteliği 

ġekil 19: ġirkette Ġstihdam Edilen Ġç Denetçinin ĠĢe Alımında Eğitim Düzeyi 

Açısından Belirlenen Alt Limit  

 

Tablo 34: ġirkette Ġstihdam Edilen Ġç Denetçinin ĠĢe Alımında Eğitim Düzeyi 

Açısından Belirlenen Alt Limit 

Eğitim Düzeyi Açısından Belirlenen 

Alt Limit 

Cevapların Toplam Ġçerisindeki 

Yüzdelik Payı 

Cevap Sayısı 

Önlisans 5,97% 4 

Lisans 94,03% 63 

Toplam 100% 67 

AraĢtırmaya katılan Ģirketlerde istihdam edilen iç denetçilerin mesleki 

niteliklerini belirlemeye yönelik sorulan ilk soru Ģirketin eğitim düzeyi açısından 

belirlemiĢ olduğu bir düzey olup olmadığıdır. AraĢtırmaya katılan 67 Ģirketin 

%94,03‟ünün istihdam edeceği iç denetçinin en az lisans mezunu olmasını istediği ve 

iĢe alırken bunu belirlenen Ģartlara eklediği görülmüĢtür. ġirketlerin %5,97‟lik kısmı 

ise alınacak iç denetçinin en az ön lisans mezunu olması gerektiğini düĢünmektedir. 
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ġekil 20: ġirket Ġç Denetim Departmanlarında Uluslararası Ġç Denetçi Sertifikasını 

(CIA) AlmıĢ Denetçi Mevcudiyeti 

 

Tablo 35: ġirket Ġç Denetim Departmanlarında Uluslararası Ġç Denetçi Sertifikasını 

(CIA) AlmıĢ Denetçi Mevcudiyeti 

Uluslararası Ġç Denetçi Sertifikası 

Denetçi Mevcudiyeti 

Yanıtların Toplam Ġçerisindeki 

Yüzdelik Payı 

Cevaplayan Sayısı 

Hayır 74,63% 50 

Evet 25,37% 17 

Toplam 100% 67 

CIA (Certificated Internal Auditor), IIA (Institute of Internal Auditors)‟nın 

iç denetim mesleğini standart bir yapıya çevirmek için oluĢturduğu bir mesleki 

sertifikasyon sistemidir. IIA iç denetçileri tek bir yapı altında toplamayı, standart iç 

denetim uygulamaları oluĢturmayı ve bu uygulamaları düzenli olarak revize etmeyi 

amaçlayan uluslararası mesleki bir kuruluĢtur. Günümüzde TÜRMOB (Türkiye 

Serbest Muhasebeci Mali MüĢavirler ve Yeminli Mali MüĢavirler Odaları Birliği) 

muhasebe mesleğinin seviyesini korumak, mesleğe yönelik standartlar oluĢturmak 

veya bu standartların oluĢumuna öncülük etmek, oluĢturulan standartları uygulatmak, 

revize etmek, mali müĢavirlerin mesleki bilgi ve becerilerini arttırmak için eğitimler 

düzenlemek vb. görevlere sahip bir meslek odasıdır. TÜRMOB‟un verdiği mali 

müĢavir sertifikası, mesleği seçen kiĢilerin mesleğe uygunluğunu, yeterlilik ve 

yetkinliğini göstermektedir. Aynı zamanda belgesi olmayan kiĢilerin mali müĢavir 

olarak çalıĢmaları engellenmektedir. IIA da iç denetim mesleği için aynı Ģeyleri 

yapmaya çabalamakta ve mesleği yalnızca yetkin, yeterli beceri ve niteliklere sahip 

kiĢilerin yapabilmesi için iç denetçilere CIA belgesi ve sertifikasyonu eğitimi 

aldırmaya çalıĢmaktadır. Türkiye‟de bu faaliyetleri IIA‟nın Türkiye temsilcisi olan 

Türkiye Ġç Denetim Enstitüsü (TĠDE) yürütmektedir. Bu sertifikasyonun yapılması 
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henüz iç denetçilere zorunlu tutulmamaktadır. CIA sertifikalı bir iç denetçi mesleki 

açıdan belirli yeterlilik ve yetkinliğe sahip olacağından, araĢtırma kapsamı içerisinde 

iç denetçilerin niteliklerinin belirlenebilmesi için belgenin mevcudiyeti soru olarak 

sorulmuĢtur. AraĢtırmaya katılan Ģirketlerin ancak %25,37‟sinde CIA sertifikası olan 

bir iç denetçi veya denetçiler bulunmaktadır. Sayının azlığı sertifikasyonun yeterli 

düzeylere henüz ulaĢmadığını göstermektedir. Halka açık aile Ģirketi iç denetçilerinin 

CIA unvan ve sertifikasına henüz yeterli seviyede ilgi göstermedikleri görülmektedir. 

Bu sayının arttırılması iç denetim mesleği ve mesleğin standartlaĢtırılması açısından 

önemsenmelidir. 

Tablo 36: CIA Unvanına Sahip Ġç Denetçilerin ġirketlerdeki Dağılımı 

ġirketlerde CIA Unvanına Sahip 

Denetçi Sayıları 

Cevaplayan 

Sayısı 

Toplam Ġçerisindeki Yüzdelik 

Payı 

1 Denetçi 10 58,82% 

2 Denetçi 2 11,76% 

3 Denetçi 3 17,65% 

5 Denetçi 1 5,88% 

20 Denetçi 1 5,88% 

Toplam 17 100% 

ġirketlerin 17 adedinde CIA unvanına sahip iç denetçi bulunmaktadır. Bu 

Ģirketlerin %58,82‟sinde CIA sahibi tek iç denetçi bulunmaktadır. Diğer Ģirketlerde 

ise 2 ve üzeri denetçi bu unvana sahiptir. Yalnız bir iç denetçinin CIA belgesine 

sahip olduğu Ģirketler incelendiğinde denetçi sayılarının genel olarak 2 ve üzeri 

olduğu görülmektedir. Genel olarak Ġç Denetim Yöneticisi CIA sertifikasına 

sahipken uzman ve denetçi kadrolarında CIA sahipliği azalmaktadır. ġirket ve Ġç 

Denetim Yöneticilerinin, iç denetçileri bu yönde teĢvik etmeleri ve uyarmaları 

Ģirketler ve denetim faaliyetleri açısından olumlu olacaktır. 

ġekil 21: ġirkette Ġç Denetçi Ġstihdam Edilirken CIA Belgesine Sahip Olma 

Zorunluluğunun Mevcudiyeti 
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Tablo 37: ġirkette Ġç Denetçi Ġstihdam Edilirken CIA Belgesine Sahip Olma 

Zorunluluğunun Mevcudiyeti 

Ġç denetim personelinin iĢe alımında CIA 

belgesine sahip olma zorunluluğu var mıdır? 

Cevapların Toplam 

Ġçerisindeki Yüzdelik Oranı 

Cevap Sayısı 

Evet 5,97% 4 

Hayır 94,03% 63 

Toplam 100% 67 

ġirketlerin %5,97‟lik (4 adet) kısmı iç denetçi istihdam ederken CIA 

belgesinin bulunmasını zorunluluk olarak göstermektedir. 17 Ģirketin CIA sertifikalı 

iç denetçisi bulunduğu göz önüne alındığında iç denetçilerin gönüllü olarak mesleki 

sertifika edinmek istemeleri olumlu bir yaklaĢım olarak değerlendirilebilir. 

ġekil 22: ġirket Ġç Denetçilerinin Türkiye Ġç Denetim Enstitüsü‟ ne Üyeliğinin 

Mevcudiyeti 

 

Tablo 38: ġirket Ġç Denetçilerinin Türkiye Ġç Denetim Enstitüsü‟ ne Üyeliğinin 

Mevcudiyeti 

ġirketinizde Türkiye Ġç Denetim 

Enstitüsü’ne üye iç denetçi var mı? 

Cevapların Toplam Ġçerisindeki 

Yüzdelik Payı 

Cevap Sayısı 

Hayır 56,72% 38 

Evet 43,28% 29 

Toplam  100% 67 

Ankete katılan Ģirketlerin %43,28‟inin Türkiye Ġç Denetim Enstitüsü‟ne üye 

bir iç denetçisi vardır. Yalnız 17 Ģirketin CIA belgeli iç denetçisi olduğu ve 4 Ģirkette 

bunun zorunlu tutulduğu göz önüne alındığında 29 Ģirketin (%43,28) TĠDE‟ye üye 

bir iç denetçisinin olması olumlu yorumlanabilir. Bu sonuç yine de yeterli bir oran 

değildir. ġirketlerin yarısından fazlasının TĠDE‟ye üye bir iç denetçisi 

bulunmamaktadır. 
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Tablo 39: Türkiye Ġç Denetim Enstitüsü‟ne Üye Olan Denetçilerin Sayısının 

ġirketlerdeki Dağılımı 

ġirketlerin Türkiye Ġç Denetim 

Enstitüsüne Üye Sayısı 

Cevap Sayısı Toplam Ġçerisindeki Yüzdelik Payı 

1 üye 9 31,03% 

2 üye 9 31,03% 

3 üye 2 6,90% 

4 üye 3 10,34% 

6 üye  1 3,45% 

8 üye 1 3,45% 

14 üye  3 10,34% 

20 üye 1 3,45% 

Toplam 29 100% 

TĠDE‟ye üye iç denetçisi olan 29 Ģirketin %31,03‟lük kısmının yalnız 1 

denetçisi TĠDE‟ye üye iken %31,03‟lük kısmın 2 denetçisi, kalan %37,94‟lük kısmın 

ise 3 ve üzeri üyesi TĠDE üyesidir. 

ġekil 23: ġirket Ġç Denetçileri Düzenli Olarak Türkiye Ġç Denetim Enstitüsü‟ nün 

Eğitimlerine Katılıp Katılmadığının Belirlenmesi 

 

Tablo 40: ġirket Ġç Denetçileri Düzenli Olarak Türkiye Ġç Denetim Enstitüsü‟ nün 

Eğitimlerine Katılıp Katılmadığının Belirlenmesi 

ġirket Ġç Denetçileri düzenli olarak Türkiye Ġç 

Denetim Enstitüsü’nün eğitimlerine katılıyor 

mu? 

Cevapların Toplam 

Ġçerisindeki Yüzdelik Payı 

Frekans Verileri 

Evet 35,82% 24 

Hayır 64,18% 43 

Toplam 100% 67 

AraĢtırmaya katılan Ģirketlerin %35,82‟sinin iç denetçileri TĠDE‟nin 

eğitimlerine düzenli olarak katılmaktadır. Bu oran ve rakamlar TĠDE‟ye üye olan iç 

denetçi miktarı ile hemen hemen uyuĢmaktadır. Fakat mesleğin ve mesleği icra eden 
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denetçilerin geliĢimi, standardizasyonun sağlanması ve denetçi niteliklerinin 

seviyesinin yüksek tutulması için bu miktarın en azından %50‟lere ulaĢması 

gerekmektedir. 

ġekil 24: ġirket Ġç Denetçilerinin Mesleki Bilgilerini Arttırmak ve Mesleki GeliĢimi 

Sağlamak Ġçin Ġç Denetim Faaliyetleri Ġle Ġlgili Konularda Düzenli Olarak Eğitime 

Katılıp Katılmama Durumunun Belirlenmesi 

 

Tablo 41: ġirket Ġç Denetçilerinin Mesleki Bilgilerini Arttırmak ve Mesleki GeliĢimi 

Sağlamak Ġçin Ġç Denetim Faaliyetleri Ġle Ġlgili Konularda Düzenli Olarak Eğitime 

Katılıp Katılmama Durumunun Belirlenmesi 

ġirket iç denetçileri mesleki bilgilerini 

arttırmak ve mesleki geliĢimi sağlamak için iç 

denetim faaliyetleri ile ilgili konularda düzenli 

olarak eğitim alıyor mu? 

Cevapların Toplam 

Ġçerisindeki Yüzdelik 

Payı 

Frekans Verileri 

Evet 77,61% 52 

Hayır 22,39% 15 

Toplam 100% 67 

Grafikte ve tabloda görüldüğü üzere Ģirket iç denetçilerinin %77,61‟i 

mesleki geliĢimlerini sağlamak, mesleki bilgi ve becerilerini arttırmak için düzenli 

olarak eğitimler almaktadır. ġirket denetçileri TĠDE‟nin eğitimlerine katılmasa bile, 

baĢka kurumlardan veya uzmanlardan alanları ile ilgili eğitimler almaktadır. Bu oran 

içerisinde, TĠDE eğitimlerine katılan denetçilerde bulunmaktadır. 

ġirket iç denetim personelinin niteliği, yapılan denetim faaliyetlerinin 

uygunluğunu önemli ölçüde etkileyen bir faktördür. AraĢtırma kapsamında incelenen 

Ģirketlerin eğitim düzeyi açısından lisans mezunu kiĢileri istihdam ettiği (%94,03) 



294 

 

belirlenmiĢtir. Ġç denetim birimlerinin, mesleki bilgi ve becerilere sahip veya buna 

yatkın, eğitim seviyesi yüksek kiĢilerden oluĢması iç denetim faaliyetlerinin uygun 

bir Ģekilde yürütülmesinde arttırıcı etkiye neden olacaktır. 

Uygunluğu arttırıcı bir diğer önemli faktör ise mesleki sertifikasyon 

sağlanması ve meslek kuruluĢlarına üyelik olarak değerlendirilebilir. Meslek 

örgütlerinin ve sivil toplum örgütlerinin çalıĢmaları, mesleği yönlendirdiği gibi 

uygulamaları standartlaĢtırıcı bir etki oluĢturmaktadır. Ancak ülkemizde yetkili 

kurum olan TĠDE‟nin, TÜRMOB‟un muhasebecilere meslek odasına üye olma ve 

oda kurallarına uyma gibi zorunlulukları Ģart koĢması gibi bir yaptırım gücüne ve 

yetkisine henüz sahip değildir. Bu sebeple üyelik ve sertifikasyon gönüllülük esaslı 

yürütülmektedir. AraĢtırma kapsamında değerlendirilen Ģirketlerin ancak 

%5,97‟sinde iç denetçi istihdamında CIA belgesinin zorunluluk olarak sunulması ve 

%25,37‟sinde CIA belgesine sahip iç denetçi bulunması Ģirketlerin büyük 

çoğunluğunun bu konuda henüz yeterli yaptırımlara sahip olmadığını gösterirken, iç 

denetçilerin de bu sertifikaya sahip olma konusunda gerekli adımları atmadıklarını 

göstermektedir. ġirketlerin %19,4‟ünde iç denetçilerin gönüllü ve %5,97‟sinde 

zorunlu olarak bu belgeye sahip olmaları olumlu bir davranıĢ olarak 

değerlendirilmekle birlikte yeterli değildir. 

Meslek kuruluĢu olan TĠDE‟ye üyelik konusunda iç denetçilerin daha 

duyarlı davrandıkları görülmektedir. ġirketlerin %43,28‟inde TĠDE‟ye üye 1 veya 2 

iç denetçinin bulunduğu tespit edilmiĢtir. Ġç denetim departmanlarının çoğunluğunun 

1 veya 2 denetçiden oluĢtuğu göz önünde bulundurulduğunda Ģirketleri bazında 

denetçi üyeliğinin daha fazla olduğu görülmektedir. 

Bir diğer etken ise mesleki geliĢimi sağlamak, sürdürmek ve yenilikleri 

yakalamak için Ģirket iç denetçilerinin düzenli olarak konuları ile ilgili alanlarda 

eğitim almalarıdır. TĠDE‟nin eğitimlerine iç denetçilerin düzenli katılımı (%35,82) 

düĢük olmak ile birlikte Ģirketlerin çoğunluğu (%77,61) iç denetim personeline iç 

denetim faaliyetlerinin kapsamına giren konularda düzenli olarak eğitim 

aldırmaktadır. 
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5.8.3.3. Ġç Denetim Biriminin Bağımsızlığı ve Uygunluğu 

ġekil 25: ġirket Ġç Denetim Birimlerinin ĠĢlevsel Yönden Bağlı Olduğu Üst Yönetim 

Kademesi 

 

Tablo 42: ġirket Ġç Denetim Birimlerinin ĠĢlevsel Yönden Bağlı Olduğu Üst 

Yönetim Kademesi 

ġirket Ġç Denetim Biriminin ĠĢlevsel Yönden 

Bağlı Olduğu Yönetim Kademesi  

Cevapların Toplam 

Ġçerisindeki Yüzdelik Payı 

Frekans Verileri 

Yönetim Kurulu veya Denetim Komitesi 86,57% 58 

Genel Müdür 4,48% 3 

CEO 1,49% 1 

CFO 1,49% 1 

Diğer (lütfen belirtin) 5,97% 4 

Toplam 100% 67 

ġirketlerde yürütülen iç denetim faaliyetlerinin objektif ve güvenilir 

olmasının temel koĢulu iç denetim faaliyetlerinin bağımsız bir Ģekilde 

yürütülebilmesidir. Uluslararası Ġç Denetim Standartları‟nda bağımsızlığın 

sağlanabilmesi için 1110 Kurum Ġçi Bağımsızlık Standardı ve 1110.A1. maddesinde 

“İç Denetim Yöneticisinin, kurum içinde, iç denetim faaliyetinin sorumluluklarını 
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yerine getirmesine imkan sağlayan bir yönetim kademesine bağlı olması gerekir. İç 

denetim faaliyeti, iç denetimin kapsamının tayin edilmesi, iç denetim işlerinin 

yapılması ve sonuçların raporlanması konularında her türlü müdahaleden uzak ve 

serbest olmalıdır.” ifadesi yer almaktadır. Örgütsel yapılanma içerisinde ideal olan iç 

denetim biriminin iĢlevsel olarak denetim komitesi ve yönetim kuruluna bağlanması, 

idari olarak ise kurumun baĢkanına bağlı ve sorumlu olmasıdır (The IIA Research 

Foundation ve TĠDE, 2008: 71 – 72). ĠĢlevsel olarak yönetim kuruluna bağlı olmayan 

bir iç denetim faaliyetinin bağımsızlık ve uygunluğunun azalacağı düĢünülmektedir 

(Selimoğlu vd., 2011: 109). AraĢtırma sonucu göstermektedir ki ankete katılan 

Ģirketlerin %86,57‟sinin iç denetim birimi iĢlevsel olarak yönetim kurulu veya 

denetim komitesine bağlıdır. Bu da Ģirketlerin önemli bir kısmının iç denetim 

faaliyetlerini etkilerden uzak, objektif ve bağımsız bir Ģekilde yürütebilmesine imkan 

tanındığını göstermektedir. Kalan %13,43‟lük kısmın ise iç denetçileri Genel Müdür, 

CEO, CFO veya diğer yönetim kademelerine bağlanmıĢtır. Ancak, bu sonuç 

%13,43‟lük kısımda, iç denetim faaliyetlerinin bağımsız ve etkilerden uzak 

yürütülmediğini göstermemektedir. Her Ģirketin yönetim yapısı ve uygulamaları 

birbirinden farklı olduğundan, ne Uluslararası Ġç Denetim Standartları ne de diğer 

yasal düzenlemeler iç denetim biriminin bağlı olması gereken yönetim kademesini 

net bir Ģekilde belirtememektedir. Önemli olan iç denetim biriminin bağlı olacağı 

yönetim kademesinin birime gerekli bağımsızlığı ve objektifliği sağlayabilmesidir. 

AraĢtırmaya katılan Ģirketlerden çoğunluğunun tavsiye edildiği üzere iç denetim 

faaliyetleri, en üst yönetim kademesi olan yönetim kurulu ve denetim komitesine 

bağlanmıĢtır. Dikkat edilmesi gereken önemli husus iç denetim biriminin, denetlediği 

ve güvence verdiği bir birime bağlı olarak faaliyetlerini yürütmemesidir. 
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ġekil 26: ġirket Ġç Denetim Biriminin Ġdari Olarak Bağlı Olduğu Yönetim Kademesi 

 

Tablo 43: ġirket Ġç Denetim Biriminin Ġdari Olarak Bağlı Olduğu Yönetim 

Kademesi 

ġirket Ġç Denetim Biriminin Ġdari Olarak 

Bağlı Olduğu Yönetim Kademesi 

Cevapların Toplam 

Ġçerisindeki Yüzdelik Payı 

Frekans Verileri 

Yönetim Kurulu veya Denetim Komitesi 55,22% 37 

Genel Müdür 23,88% 16 

CEO 7,46% 5 

CFO 8,96% 6 

Diğer (lütfen belirtin) 4,48% 3 

Toplam 100% 67 

AraĢtırmaya katılan aile Ģirketlerinin iç denetim birimleri idari olarak da 

büyük oranda yönetim kurulu veya denetim komitesine bağlı olarak faaliyet 

göstermektedir. Yukarıda da belirtildiği üzere iç denetim biriminin idari açıdan 

yönetim kurulu ve denetim komitesinin daha altında kurumun idaresinden sorumlu 

yönetim kademesine bağlı ve sorumlu olması tavsiye edilmektedir. Bu yönetim 

kademesi; Genel Müdür, CEO ve CFO olabilir. Yönetim Kurulu ve Denetim 

Komitesi‟nden sonra iĢletmenin en üst yönetim kademelerini bu mevkiler 

oluĢturmaktadır. Ġdari bağlılık daha çok iç denetim departmanının gündelik 

faaliyetlerini, bütçesel faktörleri, yıllık izinleri vb. durumları kapsadığından yönetim 

kurulu ve denetim komitesinin bunlarla uğraĢması tercih edilmez. AraĢtırmaya 

katılan Ģirketlerin %55,22‟sinin idari olarak da yönetim kurulu ve denetim 
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komitesine bağlı oldukları görülmektedir. Diğer Ģirketler ise idari açıdan tavsiye 

edilene uygun üst yönetim kademelerine bağlanmıĢtır.  

ġekil 27: Ġç Denetim Biriminin Yönetmelik ve Yetkilerini Belirleyen Yönetim 

Kademesi 

 

Tablo 44: Ġç Denetim Biriminin Yönetmelik ve Yetkilerini Belirleyen Yönetim 

Kademesi 

Ġç Denetim Biriminin Yönetmelik ve 

Yetkilerini Belirleyen Yönetim Kademesi 

Cevapların Toplam 

Ġçerisindeki Yüzdelik Payı 

Frekans 

Verileri 

Yönetim Kurulu veya Denetim Komitesi 71,64% 48 

Genel Müdür veya CEO 8,96% 6 

Ġç denetim yöneticisi 10,45% 7 

Diğer (lütfen belirtin) 8,96% 6 

Toplam 100% 67 

Ġç denetim biriminin bağımsızlığının ve objektifliğinin sağlanabilmesindeki 

diğer önemli faktör ise birimin yönetmelik ve yetkilerini belirleyen yönetim 

kademesidir. Yetki ve yönetmelikleri belirleyen yönetim kademesinin de iç denetim 

biriminin bağlı olduğu kurumlar ile orantılı olması gerekmektedir. Uluslararası Ġç 

Denetim Standartlarından Nitelik Standartları, 1000 Amaç, Yetki ve Sorumluluklar 

Standardı “İç denetim faaliyetlerinin amaç, yetki ve sorumlulukları, Standartlarla 

uyumlu olan ve denetim komitesi ve yönetim kurulunca da onaylanan bir 

yönetmelikte açıkça tanımlanmalıdır.” Ģeklinde durumu ifade etmektedir. Standartta 

da belirtildiği üzere iç denetim yöneticisinin bunu Ģekillendirmesi ve yönetim kurulu 

ve denetim komitesinin de onaylaması ideal olan uygulamadır. Fakat son karar 
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yönetim kurulu ve denetim komitesine aittir. Ankette sorulan soru daha çok son 

kararı veren yönetim kademesinin belirlenmesine yöneliktir. 

Anket sonuçları değerlendirildiğinde Ģirketlerin %71,64‟ünde yönetim 

kurulu veya denetim komitesi, %8,96‟sında genel müdür veya CEO, %10,45‟inde iç 

denetim yöneticisi, %8,96‟sında ise Ġcra Kurulu, Kurumsal Risk Grup BaĢkanlığı, 

CFO, Ġç Denetim Yöneticisi ve Denetim Komitesi ortak, Muhasebe Departmanı 

Müdürü iç denetim biriminin yönetmelik ve yetkilerini belirleyen üst yönetim 

kademeleridir. ġirketlerin önemli bir kısmında iç denetim biriminin yönetmelik ve 

yetkileri standartta da tavsiye edildiği üzere yönetim kurulu veya denetim komitesi 

tarafından belirlenmektedir. Bu olumlu bir sonuç olarak değerlendirilebilir ve 

bağımsızlığın sağlanmasında önemli bir katkısı bulunmaktadır. Bunun yanında genel 

müdür, CEO, iç denetim yöneticisi, CFO gibi üst yönetim kademelerinin birimin 

yetki ve yönetmeliklerini belirlemesi olumsuzluk olarak düĢünülmemelidir. 

Tablodaki diğer hanesi içerisinde değerlendirilen Ġcra Kurulu, Kurumsal Risk Grup 

BaĢkanlığı ve Muhasebe Departmanı Müdürü gibi birimlerin yetki ve yönetmelikleri 

belirliyor olması olumsuz durumlar yaratabilecek niteliktedir. Ġç denetim biriminin 

yetki ve yönetmeliklerinin denetlediği birimler tarafından belirleniyor olması 

objektifliği ve bağımsızlığı bozabilecek etkenler arasında yer almaktadır. 

ġekil 28: Ġç Denetim Biriminin Saha Faaliyetlerine Yönelik ÇalıĢma Usül ve 

Esaslarını, Politikalarını ve Prosedürlerini Belirleyen Yönetim Kademeleri 
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Tablo 45: Ġç Denetim Biriminin Yönetmelik ve Yetkilerini Belirleyen Yönetim 

Kademesi 

Ġç Denetim Biriminin Yönetmelik ve 

Yetkilerini Belirleyen Yönetim Kademesi 

Cevapların Toplam 

Ġçerisindeki Yüzdelik Payı 

Frekans Verileri 

Yönetim Kurulu veya Denetim Komitesi 52,24% 35 

Genel Müdür veya CEO 13,43% 9 

Ġç denetim yöneticisi 25,37% 17 

Diğer (lütfen belirtin) 8,96% 6 

Toplam 100% 67 

Ġç denetim birimlerinin saha faaliyetlerine yönelik çalıĢma esasları, politika 

ve prosedürleri Ģirketlerin %52,24‟ünde yönetim kurulu veya denetim komitesi 

tarafından, %25,37‟sinde iç denetim yöneticisi tarafından, %13,43‟ünde genel müdür 

veya CEO tarafından, %8,96‟sında ise diğer departmanlar (Kurumsal Risk Grup 

BaĢkanlığı, CFO, Ġç Denetim Yöneticisi ve Denetim Komitesi ortak, Muhasebe 

Departmanı Müdürü) tarafından belirlenmektedir. Saha faaliyetlerine yönelik 

yapılacak hazırlıklar iĢi gerçekleĢtiren kiĢiye kolaylık sağlayacak Ģekilde 

hazırlanmak zorundadır. Bu kolaylığı en iyi sağlayabilecek birim ise iç denetim 

biriminin kendisidir. Aynı zamanda yönetim kurulu ve denetim komitesinin de 

oluĢturulacak politika ve prosedürlere onay vermesi gerekmektedir. ġirketlerin büyük 

bir kısmında (%52,24 ve %25,37) buna uygun hareket edilmektedir. Ġç denetim 

birimi yönetimin istekleri ve ihtiyaçları doğrultusunda güvence hizmeti veren bir 

birim olduğundan ihtiyaçların belirlenmesinde icranın da önemli bir etkisi olacağı 

göz ardı edilememektedir. Bu sebeple verilen genel müdür ve CEO cevabı da 

olumsuz bir Ģekilde değerlendirilmemelidir. Ġcranın baĢı birçok Ģirkette genel müdür 

ve CEO‟lardır. Tablodaki diğer hanesi içerisinde değerlendirilen “Muhasebe 

Departmanı Yöneticisi ve Kurumsal Risk Grup BaĢkanlığı” gibi birimler bağımsızlık 

ve objektifliği olumsuz olarak etkileyebilirler. Ġlgili Ģirketlerin bu konuda önlem 

almaları gerekmektedir. 
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ġekil 29: Ġç Denetim Birimlerinin Denetim Raporlarını Ġlettikleri Yönetim Kademesi 

 

Tablo 46: Ġç Denetim Birimlerinin Denetim Raporlarını Ġlettikleri Yönetim 

Kademesi 

Ġç Denetim Birimlerinin Denetim Raporlarını 

Ġlettikleri Yönetim Kademesi 

Cevapların Toplam 

Ġçerisindeki Yüzdelik Payı 

Frekans 

Verileri 

Yönetim Kurulu veya Denetim Komitesi ve 

Denetlenen Birim Yöneticisine 

68,66% 46 

Yönetim Kurulu veya Denetim Komitesine 13,43% 9 

Genel Müdür veya CEO 8,96% 6 

Diğer (lütfen belirtin) 8,96% 6 

Toplam 100% 67 

ġirketlerin iç denetim departmanlarının %68,66‟sı denetim raporlamasını 

yönetim kuruluna, denetim komitesine ve denetlenen birim yöneticisine yapmaktadır. 

%13,43‟ü yönetim kurulu veya denetim komitesine, %8,96‟sı genel müdür veya 

CEO‟ya, %8,96‟sı ise diğer birimlere (Yönetim Kurulu – Denetim Komitesi 

Denetlenen Birim Yöneticisi – Genel Müdür ve CEO, Yönetim Kurulu BaĢkanı – 

CEO – Denetlenen Birim veya ġirket Yöneticisine, Yalnız Yönetim Kurulu 

BaĢkanına, Muhasebe Departmanı Müdürü ve Denetlenen Birim Yöneticilerine) 

raporlama yapmaktadır. Denetim raporlamasının Ģirketin yönetim kuruluna veya 

denetim komitesine mutlaka sunulması gerekmektedir. Aynı zamanda sonuçların 

ilgili birim yöneticilerine de bildirilmesi önemlidir. Ġlgili birim yöneticisi yapılan 

bildirime uygun olarak gerekli düzenlemeleri yapmalı ve olumsuzluklara yönelik 

aksiyon almalıdır. Bazı Ģirketlerde raporlama yönetim kuruluna ve denetim 

komitesine yapılır. Ġlgili birimleri yapılan toplantılarda yönetim kurulu ve denetim 

komitesi uyarır. Anket sonuçları bildirimin ilk yapıldığı yönetim kademelerini 
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belirlemeye yönelik hazırlanmıĢtır. Sonuçlar değerlendirildiğinde Ģirketlerin büyük 

çoğunluğunun raporlamalarını denetim komitesi, yönetim kurulu ve ilgili birim 

yöneticilerine (%68,66) yaptıklarını göstermektedir. ġirketlerin %13,43‟lük kısmı ise 

direkt olarak raporlarını yönetim kurulu veya denetim komitesine iletmektedir. 

Denetim raporlarının Ģirketin en üst yönetim kademesine iletilmesi denetim 

raporlarının güvenilirliğini arttırıcı önemli etkenlerden biridir. Raporların icradan 

bağımsız yönetim kademelerine iletilmesi genel tavsiyedir. Bu sebeple çıkan 

sonuçlar Ģirketlerin bu konuda iyi bir seviyede olduklarını göstermektedirler.  

BaĢlık hakkında genel bir değerlendirme yapılacak olursa iç denetim 

faaliyetlerinin ve hazırlanan raporların objektif ve güvenilir olmasının temel koĢulu 

faaliyetlerin bağımsız yürütülmesidir. Ġç denetim faaliyetlerinin bağımsız bir Ģekilde 

yürütülmesi yapılan çalıĢmaların uygunluğunu arttıracaktır. IIA‟nın Uluslararası Ġç 

Denetim Standartları bu faaliyetlerin iĢlevsel olarak etkilerden uzak en üst yönetim 

kademesine bağlı olarak yürütülmesini tavsiye etmektedir. ġirketlerin %86,57‟sinde 

birimin iĢlevsel olarak yönetim kurulu veya denetim komitesine bağlanması 

standartlara uygun hareket edildiğini göstermektedir. Ġç denetim birimleri ve iç 

denetçiler idari olarak ise icranın üst yönetimine bağlanması tavsiye edilmekle 

birlikte Ģirketlerin %55,22‟si yönetimsel açıdan iç denetim departmanının tamamen 

yönetim kurulu ve denetim komitelerine bağlamıĢtır. %40,3‟ü ise iç denetim 

birimlerini icranın üst yönetim makamına bağlamıĢtır. Uluslararası Ġç Denetim 

Standartları, yönetmelik ve yetkilerin yönetim kurulu veya denetim komitesi 

tarafından belirlenmesini tavsiye etmektedir. Bu hem bağımsızlığı hem de uygunluğu 

sağlamada önemli bir faktördür. ġirketlerin %71,63‟ünde tavsiyeye uygun hareket 

edilmektedir. Ġç denetim biriminin saha faaliyetlerine yönelik çalıĢma usul ve 

esasları, politika ve prosedürleri ise yönetim kurulu ve denetim komitesinin onayı ile 

iç denetim yöneticileri tarafından belirlenmelidir. ġirketlerin %52,24‟ünde bunlar 

direkt olarak yönetim kurulu veya denetim komitesi tarafından belirlenirken 

%25,37‟lik kısımda iç denetim yöneticileri tarafından belirlendiği ifade edilmiĢtir. 

Bu da uygunluğun sağlandığını göstermektedir. ġirketlerin %82,09‟unda 

raporlamanın uygun Ģekilde gerçekleĢtirildiği tespit edilmiĢtir. Raporlar direkt olarak 

yönetim kurullarına veya denetim komitelerine iletilmekte ayrıca önemli bir kısımda 
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denetlenen birim yöneticilerine de raporlama yapılarak aksiyon almaları 

sağlanmaktadır. 

5.8.4. Ġç Denetim Faaliyetlerini Ġlgilendiren Konularda Türk 

Ticaret Kanunu’na, SPK ve BDDK Mevzuatlarına Uyumun 

Değerlendirilmesi 

6103 sayılı Türk Ticaret Kanunu denetim faaliyetlerini detaylı iĢleyen son 

dönemin en önemli yasal mevzuatlarından biridir. Yasa ağırlıklı olarak bağımsız 

denetim faaliyetlerini ve yönetim kurullarının sorumluluklarını detaylı incelemekle 

birlikte iç denetim faaliyetlerine yönetim kurullarının sorumlulukları ile ilgili 

maddelerde atıfta bulunmuĢtur. Yasa bağımsız denetim açısından önem arz eden bir 

yasal düzenleme olmasına rağmen iç denetim faaliyetleri ile ilgili herhangi bir 

zorunluluk getirmemiĢ iç denetim konusunda tavsiye niteliğinde atıflarda 

bulunmuĢtur. Bu sebeple iç denetim faaliyetleri açısından beklentileri yeterince 

karĢılayamamıĢtır. 

ġekil 30: Ġç Denetim Faaliyetlerinin ve Verimliliğinin GeliĢtirilmesi Konusunda Ġç 

Denetçilerin Yeni Türk Ticaret Kanunu Hakkındaki GörüĢleri 

 

Tablo 47: Ġç Denetim Faaliyetlerinin ve Verimliliğinin GeliĢtirilmesi Konusunda Ġç 

Denetçilerin Yeni Türk Ticaret Kanunu Hakkındaki GörüĢleri 

Yeni Türk Ticaret Kanunu, Ģirketinizdeki iç 

denetim faaliyetlerini ve verimliliğini 

geliĢtirmiĢ midir? 

Cevapların Toplam 

Ġçerisindeki Yüzdelik Payı 

Frekans 

Verileri 

Hayır 64,18% 43 

Evet  35,82% 24 

Toplam 67 67 
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AraĢtırmaya katılan iç denetim yöneticileri ve iç denetçilerin büyük 

çoğunluğu (%64,18) yeni TTK‟nın iç denetim faaliyetlerini ve iç denetim 

faaliyetlerinin uygunluğunu ve verimliliğini geliĢtirmediğini düĢünmektedir. 

Denetim faaliyetlerini fiilen sürdüren iç denetçilerinde bu genel kanaati paylaĢtıkları 

görülmektedir. Yüz yüze yapılan anketlerde denetçiler, genel olarak TTK‟nın zaten 

SPK, BDDK vb. kuruluĢların halka açık Ģirketlere uymasını zorunluluk olarak öne 

sürdüğü uygulamaları yasallaĢtırdığını düĢünmekte ve iç denetim faaliyetlerini 

geliĢtirmeye yönelik ekstra bir düzenlemenin yapılmadığını belirtmektedir. Özellikle 

iç denetim departmanlarının oluĢturulmasının zorunluluk haline getirilmemesinin ve 

Ģirketlerin iç denetçi istihdam etmek zorunda olmamalarının iç denetim faaliyetlerini 

önemli ölçüde olumsuz etkilediğini savunmaktadırlar. 

Tablo 48: ĠĢletme Ġç Denetim Yöneticilerinin Yeni TTK‟ nın Ġç Denetim ile Ġlgili 

Kanunlar Aracılığı ile ĠĢletme Ġçindeki Uygunluk ve Verimliliği Arttırmadaki Etkisi 

Hakkındaki DüĢünceleri 

TTK'daYer Alan Ġç Denetim ile Ġlgili Maddeler 

ĠĢletmede Verimlilik ve Uygunluk Açısından Hangi 

Konularda Etki SağlamıĢtır? 

Cevapların Frekans 

Verileri 

Toplam Ġçerisindeki 

Yüzdelik Payı 

Kurumsal Ģirketlerde iç denetim birimlerinin 

oluĢturulması bir nevi zorunluluk haline gelmiĢtir. 1 4,16% 

Risk yönetim komitesinin oluĢturulması zorunlu hale 

gelmiĢtir. 1 4,16% 

Üst yönetimin iç denetim birimine bakıĢ açısı 

değiĢmiĢ, etkin ve verimli denetim faaliyetlerinin 

yürütülmesi konusunda yönetimin farkındalığı ve 

desteği artmıĢtır. 5 20,84% 

Yönetim kurullarına getirilen sorumlulukların artıĢı 

iç denetim faaliyetlerinin etkinliğini arttırmıĢtır. 10 41,67% 

Denetimsel faaliyetlerin yasalaĢması, kurumsal yönetim 

yaptırımlarının artması ve yönetimin sorumluluklarının 

artması Ģirketlerin önünü açmıĢtır. 1 4,16% 

Mali kontrol ve kurumsal risk yönetimi sistem ve 

birimlerinin kurulmasının zorunlu hale getirilmesi iç 

denetim departmanlarının iĢ yükünü hafifletmiĢtir. 3 12,53% 

ġirket ana sözleĢmesinin TTK'ya uyumlu hale getirilmesi 

ile SPK mevzuatı da son Ģeklini almıĢ, raporlama 

süreleri, genel kurul tarihi ve bunlara bağlı olarak iç 

denetim dönemleri de daha erken tarihe çekilmiĢtir. Bu, 

hem pay sahipleri hem de Ģirketin kendi iĢleyiĢi için daha 

verimli olmuĢtur. 1 4,16% 

Denetim faaliyetleri ile ilgili yaptırımların netleĢmesi 

açısından faydalı olmuĢtur. 1 4,16% 

Kurumda icrada görev almayan kiĢilerin artıĢ 

göstermesine olanak sağlayarak iç denetim raporlarının 

tarafsız bir Ģekilde değerlendirilmesini sağlamıĢtır. 1 4,16% 

Toplam 24 100% 
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6103 sayılı Türk Ticaret Kanunu‟nun iç denetim faaliyetlerinin 

uygunluğunu ve verimliliğini geliĢtirdiğini düĢünen 24 Ģirketin bunu savunma 

nedenleri tespit edilmeye çalıĢılmıĢ ve tabloda da görüldüğü üzere Ģirket iç denetim 

yöneticilerinin önemli çoğunluğu (41,67) bunun en temel nedeni olarak yönetim 

kurullarına getirilen sorumlulukların artıĢının iç denetim faaliyetlerinin 

uygunluğunun geliĢtirmesini göstermiĢtir. %20,84‟lük kısım bu yasal düzenleme 

sayesinde üst yönetimin iç denetime bakıĢ açısının değiĢtiğini, uygun ve verimli 

denetim faaliyetlerinin yürütülmesi konusunda yönetimin farkındalığının ve 

desteğinin arttığını belirtmiĢtir. %12,53‟lük Ģirket grubu mali kontrol ve kurumsal 

risk yönetimi departmanlarının kurulmasının zorunlu hale getirilmesinin iç denetim 

departmanlarının iĢ yükünü hafiflettiğini ifade etmiĢtir. Kalan Ģirketler ise; kurumsal 

Ģirketlerde iç denetim birimlerinin oluĢturulmasının bir nevi zorunluluk haline 

getirilmesini, risk yönetim komitelerinin zorunlu hale getirilmesini, denetimsel 

faaliyetlerin yasalaĢmasını, kurumsal yönetim yaptırımlarının artmasını, SPK 

mevzuatının TTK ile uyumlu hale getirilerek raporlama süreleri, genel kurul tarihi ve 

bunlara bağlı olarak iç denetim dönemlerinin daha erken tarihe çekilmesini, denetim 

faaliyetleri ile ilgili yaptırımların netleĢmesini, kurumda icrada görev almayan 

kiĢilerin artıĢ göstermesine olanak sağlayarak iç denetim raporlarının tarafsız bir 

Ģekilde değerlendirilmesini sağlamasını olumlu göstergeler olarak savunmuĢ ve iç 

denetim faaliyetlerini geliĢtirici nedenler olarak göstermiĢtir. 

ġekil 31: ġirket Yönetim Kurulu‟nda Denetim Komitelerinin Durumu 
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Tablo 49: ġirket Yönetim Kurulu‟nda Denetim Komitelerinin Durumu 

ġirketinizde Yönetim Kurulu’nda 

Denetim Komitesi mevcut mudur? 

Cevapların Toplam 

Ġçerisindeki Yüzdelik Payı 

Frekans Verileri 

Evet. Bağımsız icracı olmayan yönetim 

kurulu üyeleri arasından seçilir. 

79,10% 53 

Evet. Bağımsız yönetim kurulu üyeleri 

arasından veya icrada görev alan yönetim 

kurulu üyeleri arasından seçilir. 

7,46% 5 

Evet. Ġcrada görevli yönetim kurulu 

üyelerinden seçilir. 

5,97% 4 

Evet. Yönetim kurulu dıĢında konuda 

uzman, bağımsız ve tecrübeli kiĢilerden 

oluĢmaktadır. 

5,97% 4 

Evet. Yönetim kurulu yapısı dıĢında 

Ģirkette çalıĢan uzman ve tecrübeli 

kiĢilerden oluĢmaktadır. 

1,49% 1 

Hayır 0% 0 

Toplam 100% 67 

TTK‟nın 366. maddesinin II. fıkrası “Yönetim kurulu, işlerin gidişini 

izlemek, kendisine sunulacak konularda rapor hazırlamak, kararlarını uygulatmak 

veya iç denetim amacıyla içlerinde yönetim kurulu üyelerinin de bulunabileceği 

komiteler ve komisyonlar kurabilir.” ifadesini kullanarak yönetim kurulu yapıları 

içerisinde komiteler oluĢturulması için zemin hazırlamıĢtır. TTK‟nın 366. maddesi 

ile benzer uygulamalar SPK‟nın “Kurumsal Yönetim Ġlkeleri” nde ve BDDK‟nın 

yasal düzenlemelerinde de vurgulanmaktadır. Denetim komiteleri oluĢturulacak bu 

komitelerden en önemlilerinden biridir. AraĢtırmaya katılan Ģirketlerin tümünün 

Ģirket yapıları içerisinde bir denetim komitesi bulunmaktadır. Denetim komitesinin 

görevi Ģirket içerisinde yönetim kurulunun denetim ile ilgili sorumluluklarını yerine 

getirmektir. Bu nedenle komite, iç denetim faaliyetlerinin uygun ve verimli bir 

Ģekilde yürütülüp yürütülmediğini gözlemlemek ile sorumludur (Uyar, 2004: 75). 

Görüldüğü üzere denetim komitesi iç denetim ile yönetim kurulu arasındaki iletiĢimi 

sağlayan aracı birimdir. Ayrıca komite ortaklığın muhasebe sistemi, finansal 

bilgilerin kamuya açıklanması, bağımsız denetimi ve Ģirket iç kontrol yapısının 

iĢleyiĢ ve uygunluğunun gözetimi ile sorumludur (EĢkazan, 2003: 30). Denetim 

komitesinin üyelerinin bağımsız ve icracı olmayan üyeler arasından belirlenmesi 

denetim faaliyetlerinin bağımsızlığını pekiĢtiren ve verilen güvencenin 

güvenilirliğini arttıran önemli bir faktördür. ġirketlerin %79,1‟inin denetim komitesi 

bağımsız ve icracı olmayan kurul üyelerinden oluĢmaktadır. ġirketlerin %5,97‟sinin 
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denetim komitesi yönetim kurulu dıĢındaki konuda uzman, bağımsız ve tecrübeli 

kiĢilerden oluĢmaktadır. ġirketlerin önemli bir kısmında (%79,1 ve %5,97) denetim 

komitesi üyelerinin tamamen bağımsız ve icrada yer almayan üyelerden oluĢması 

denetim faaliyetlerinin etkilerden uzak ve bağımsız bir Ģekilde yürütüldüğünü 

göstermektedir. ġirketlerin %7,46‟sında ise denetim komitesi üyelerinin icracı ve 

bağımsız yönetim kurulu üyelerinin bir arada olduğu yapılardan oluĢtuğu 

görülmektedir. %5,97‟sinde icrada görevli yönetim kurulu üyeleri, %1,49‟unda da 

yönetim kurulu yapısı dıĢında Ģirkette çalıĢan uzman ve tecrübeli kiĢilerin denetim 

komitesini oluĢturdukları görülmektedir. 

ġekil 32: Denetim Komitelerinin Üye Sayısı 

 

Tablo 49: Denetim Komitelerinin Üye Sayısı 

Denetim Komitesi kaç üyeden 

oluĢmaktadır? 

Cevapların Toplam Ġçerisindeki 

Yüzdelik Oranı 

Frekans Verileri 

2 üye 86,57% 58 

3 üye 11,94% 8 

4 üye ve üzeri 1,49% 1 

Toplam 100% 67 

Denetim komitesi üyeleri icracı olmayan (SPK, Seri: X, No: 22, mad. 25; 

Türkiye Bankalar Birliği, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu, Kurumsal Yönetim 

BaĢlığı, mad. 24) ve yönetim konusunda murahhaslık sıfatı taĢıyan yönetim kurulu 

üyeleri arasından seçilmelidir (SPK, Seri: X, No: 22, mad. 25). Komite en az iki 

üyeden oluĢturulmak zorundadır (SPK, mad. 25; Türkiye Bankalar Birliği, 5411 
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sayılı Bankacılık Kanunu, mad. 24). TTK ise komitelerin yönetim kurulu yapısı 

içerisinde oluĢturulabileceğini söylemekle birlikte kimlerden, nasıl ve kaç kiĢiden 

oluĢması gerektiğini açıkça belirtmemektedir. ġirketlerin %86,57‟sinin denetim 

komiteleri 2 üyeden oluĢmakta iken %11,94‟ünün komiteleri 3 üyeden, 

%1,49‟ununda denetim komiteleri ise 4 ve 4‟den fazla üyeden oluĢmaktadır. 

Görüldüğü üzere Ģirketlerin tümü yasal düzenlemelere uygun miktarda denetim 

komitesi üyelerinden oluĢturulmuĢtur. Denetim komitesi üyelerinin de %84,98‟inin 

bağımsız ve icracı olmayan üyelerden oluĢması denetim komitelerinin büyük 

çoğunluğunun tavsiye edilene ve yasal düzenlemelere uygun olduğu söylenebilir.  

ġekil 33: Kanun, Esas SözleĢme, Yönetmelik ve Yönetim Kurulu Talimatlarına 

Uygun Olmayan Uygulama ve Kararlar Ġçin OluĢturulmuĢ Bir Ceza Sisteminin 

Mevcudiyeti 

 

Tablo 51: Kanun, Esas SözleĢme, Yönetmelik ve Yönetim Kurulu Talimatlarına 

Uygun Olmayan Uygulama ve Kararlar Ġçin OluĢturulmuĢ Bir Ceza Sisteminin 

Mevcudiyeti 

Kanun, esas sözleĢme, yönetmelik ve yönetim 

kurulu talimatlarına uygun olmayan uygulama ve 

kararlar için oluĢturulmuĢ bir ceza sistemlerinin 

mevcut mudur? 

Cevapların Toplam 

Ġçerisindeki Yüzdelik Payı 

Frekans 

Verileri 

Evet 58,21% 39 

Hayır 41,79% 28 

Toplam 100% 67 

6103 sayılı Türk Ticaret Kanunu madde 375 “yönetimle görevli kişilerin, 

özellikle kanunlara, esas sözleşmeye, iç yönergelere ve yönetim kurulunun yazılı 

talimatlarına uygun hareket edip etmediklerinin üst gözetimini yapma görevini 



309 

 

yönetim kuruluna yüklemiştir”. Kurul düzeni korumak amacı ile bunların denetimini 

yapmak, oluĢacak aksaklıklara yönelik önlem almak ve suistimalleri cezalandırmakla 

görevlidir. AraĢtırmaya katılan halka açık Ģirketlerin %58,21‟inde kanun, Ģirket esas 

sözleĢmesi, yönetmelikler ve yönetim kurulu kararlarına uygun olmayan uygulama 

ve kararlar için oluĢturulmuĢ bir ceza sistemi mevcuttur. Bu suistimalleri, uygunsuz 

karar ve davranıĢları önlemede önemli bir faktördür. Özellikle iç kontrol yapısının 

güçlendirilmesine olanak tanıyarak yapılacak olumsuz uygulamalara ve alınabilecek 

uygunsuz kararlara yönelik caydırıcı etki yapacaktır. Ġç denetim birimi ise yapacağı 

uygun denetimleri ile bu sistemin iĢlemesine katkı sağlayacaktır. Bir ceza sisteminin 

var olması ve caydırıcılığı iç denetim ve iç kontrol faaliyetlerini olumlu 

etkileyebilecektir. ġirketlerin %41,79‟u ise bir ceza sisteminin olmadığını ifade 

etmektedir. 

ġekil 34: Yönetim Kurulu Yapısı Ġçerisinde Riskin Erken TeĢhisi ve Önlenmesine 

Yönelik Bir Komite Mevcudiyeti 

 

Tablo 52: Yönetim Kurulu Yapısı Ġçerisinde Riskin Erken TeĢhisi ve Önlenmesine 

Yönelik Bir Komite Mevcudiyeti 

Yönetim kurulu yapısı içerisinde riskin erken 

teĢhisi ve önlenmesine yönelik bir komite var mıdır? 

Cevapların Toplam 

Ġçerisindeki Yüzdelik Payı 

Frekans 

Verileri 

Evet 67,16% 45 

Hayır 32,84% 22 

Toplam 100% 67 

TTK mad. 378 risk yönetim veya riskin erken teĢhisi komitelerinin 

oluĢturulmasını “Pay senetleri borsada işlem gören şirketlerde, yönetim kurulu, 

şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşüren sebeplerin erken teşhisi, 

bunun için gerekli önlemler ile çarelerin uygulanması ve riskin yönetilmesi amacıyla, 
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uzman bir komite kurmak, sistemi çalıştırmak ve geliştirmekle yükümlüdür. Diğer 

şirketlerde bu komite denetçinin gerekli görüp bunu yönetim kuruluna yazılı olarak 

bildirmesi hâlinde derhâl kurulur ve ilk raporunu kurulmasını izleyen bir ayın 

sonunda verir.” Ģeklinde yasal bir zorunluluk olarak yaptırıma bağlamıĢtır. 

AraĢtırmaya katılan Ģirketlerin %67,16‟sı bu komiteleri kurmuĢ ve iĢlerlik 

kazandırmıĢtır. %32,84‟lük kısım ise henüz bu komiteleri oluĢturamamıĢtır. 

ġekil 35: Riskin Erken TeĢhisi Komitesi Üyelerinin Bağımsızlığı 

 

Tablo 53: Riskin Erken TeĢhisi Komitesi Üyelerinin Bağımsızlığı 

Riskin erken teĢhisi komitesi üyeleri icracı olmayan 

bağımsız üyeler arasından mı seçilmektedir? 

Cevapların Toplam 

Ġçerisindeki Yüzdelik Payı 

Frekans 

Verileri 

Evet 68,89% 31 

Hayır 2,22% 1 

Kısmen 28,89% 13 

Toplam 100% 45 

Yönetim kurulu yapısı içerisinde riskin erken teĢhisi veya risk yönetim 

komitesi bulunan 45 Ģirketin %68,99‟unun komite üyeleri bağımsız ve icrada yer 

almayan üyeler arasından seçilmektedir. ġirketlerin %28,89‟u ise kısmen cevabını 

vermiĢtir. ġirketlerin bağımsız üyelerinin risk yönetimi konusunda uzmanlık ve 

yeterlilikleri olmadığı durumda komite üyeleri yönetim kurulu yapısı içerisindeki 

uzman ve konuda yeterliliği olan diğer üyelerden seçilmektedir. %2,22‟lik (1 adet) 

bir kesim ise komite üyelerini kurulun icracı üyelerinden belirlemektedir. Risk 

yönetim faaliyetlerinin denetimi, değerlendirilmesi, üst yönetime konu ile ilgili 

raporlama yapılması ve eksikler ile ilgili tavsiyelerde bulunulması iç denetim birimi 
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ve iç denetçilerin birincil görevleri arasında yer almaktadır. Etkin bir risk yönetim 

komitesinin bulunması ve olabildiğince bağımsız üyelerden oluĢması iç denetim 

faaliyetlerini olumlu etkileyebilecek bir unsurdur ve çalıĢmaların uygunluğunu 

arttıracaktır. SPK‟nın Seri:IV No: 56 Kurumsal Yönetim Ġlkelerinin Belirlenmesine 

ve Uygulanmasına ĠliĢkin tebliğinin Yönetim Kurulu Bünyesinde OluĢturulan 

Komiteler baĢlığında “Komitelerin görev alanları, çalışma esasları ve hangi 

üyelerden oluşacağı yönetim kurulu tarafından belirlenir ve kamuya açıklanır.” 

ifadesi kullanılmaktadır. Yine TKK‟da bu konuyu belirlemek için yönetim kurulunu 

yetkilendirmektedir. Fakat bu üyelerin bağımsız üyelerden oluĢması daha sağlıklı 

komite yapıları oluĢturulmasına imkan tanıyabilecektir. ġirketlerin %68,89 gibi 

büyük bir çoğunluğu riskin erken teĢhisi komitesini bağımsız üyelerden seçmekte, 

%28,89‟u ise önceliği bağımsız üyelere tanımaktadır. 

ġekil 36: Risk Yönetim Sistemi veya Riski Yönetebilmek Amacı Ġle OluĢturulmuĢ 

Politika, Prosedür ve Uygulamaların Mevcudiyeti 

 

Tablo 54: Risk Yönetim Sistemi veya Riski Yönetebilmek Amacı Ġle OluĢturulmuĢ 

Politika, Prosedür ve Uygulamaların Mevcudiyeti 

ġirket bünyesinde oluĢturulmuĢ bir risk yönetim 

sistemi veya riski yönetebilmek amacı ile 

oluĢturulmuĢ politika, prosedür ve uygulamalar 

mevcut mudur? 

Cevapların Toplam 

Ġçerisindeki Yüzdelik 

Payı 

Frekans 

Verileri 

Evet 82,09% 55 

Hayır 17,91% 12 

Toplam 100% 67 
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6103 sayılı Türk Ticaret Kanunu risk yönetim sistemlerinin ve risk politika, 

prosedür ve uygulamalarının oluĢturulmasını 378. maddesi “Pay senetleri borsada 

işlem gören şirketlerde, yönetim kurulu, şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını 

tehlikeye düşüren sebeplerin erken teşhisi, bunun için gerekli önlemler ile çarelerin 

uygulanması ve riskin yönetilmesi amacıyla, uzman bir komite kurmak, sistemi 

çalıştırmak ve geliştirmek ile yükümlüdür.” ile hükme bağlamıĢtır. SPK‟nın Seri: IV 

No: 56 Kurumsal Yönetim Ġlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına ĠliĢkin 

tebliğinin Yönetim Kurulunun ĠĢlevi ve Yönetim Kurulunun Esas Faaliyetleri 

baĢlıkları altında risk yönetim faaliyetleri “Yönetim kurulu, alacağı stratejik 

kararlarla, şirketin risk, büyüme ve getiri dengesini en uygun düzeyde tutarak akılcı 

ve tedbirli risk yönetimi anlayışıyla şirketin öncelikle uzun vadeli çıkarlarını 

gözeterek, şirketi idare ve temsil eder.” ve “Yönetim kurulu, yılda en az bir kez risk 

yönetimi ve iç kontrol sistemlerinin etkinliğini gözden geçirir. İç kontroller ve iç 

denetimin varlığı, işleyişi ve etkinliği hakkında faaliyet raporunda bilgi verilir.” 

Ģeklinde açıklanmaktadır. BDDK ise Bankaların Ġç Sistemleri Hakkında Yönetmelik 

ile bu yapıların oluĢturulmasını zorunluluk olarak hükme bağlamıĢtır. AraĢtırma 

sonuçları da göstermektedir ki Ģirketlerin %82,09‟luk büyük bir kısmı TTK ve SPK 

uygulamalarına uygun hareket etmektedir. Risk yönetim faaliyetlerinin 

değerlendirilmesi, denetlenmesi ve gözetimi iç denetim biriminin asli görevi 

olduğundan bu birimlerin oluĢturulması da denetim faaliyetlerinin etkinliğini 

arttıracak ve birimin iĢini kolaylaĢtıracak bir faktördür. 

ġekil 37: Riskin Erken TeĢhisi Komitesinin Risk Yönetim Sistemine ve Risk 

Yönetimi Faaliyetlerine Yönelik Kriterlerin Belirlenmesindeki Rolü 
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Tablo 55: Riskin Erken TeĢhisi Komitesinin Risk Yönetim Sistemine ve Risk 

Yönetimi Faaliyetlerine Yönelik Kriterlerin Belirlenmesindeki Rolü 

Risk yönetim sistemine ve risk yönetimi 

faaliyetlerine yönelik kriterler riskin erken 

teĢhisi komitesi tarafından mı belirlenmektedir? 

Cevapların Toplam 

Ġçerisindeki Yüzdelik Payı 

Frekans 

Verileri 

Evet 53,73% 36 

Hayır 46,27% 31 

Toplam 100% 67 

AraĢtırmaya katılan Ģirketlerin %53,73‟ünde risk yönetim sistemine ve risk 

yönetimi faaliyetlerine yönelik kriterler riskin erken teĢhisi komitesi tarafından 

belirlenmektedir. ġirketlerin %67,16‟sında riskin erken teĢhisi bulunmasına rağmen 

%53,73‟lük kısmın risk yönetim sistemi ve risk yönetimi kriterleri riskin erken 

teĢhisi komitesi tarafından yapılmaktadır. 6103 sayılı Türk Ticaret Kanunu‟nun 378. 

maddesi “Pay senetleri borsada işlem gören şirketlerde, yönetim kurulu, şirketin 

varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşüren sebeplerin erken teşhisi, bunun 

için gerekli önlemler ile çarelerin uygulanması ve riskin yönetilmesi amacıyla, 

uzman bir komite kurmak, sistemi çalıştırmak ve geliştirmek ile yükümlüdür.” ifadesi 

ile risk yönetim faaliyetlerinin Ģirketlerde etkin bir Ģekilde yürütülmesini hükme 

bağlamıĢtır. Kanun maddesi açıkça ifade etmemekle birlikte, risk yönetim 

faaliyetlerinin sorumluluğunu yönetim kurulunun oluĢturacağı komiteye ve 

sorumluluğun sahibi olan yönetim kuruluna yüklemiĢtir. ġirketlerin yarısından 

fazlasının yasaya uygun hareket ettikleri görülmektedir. SPK‟nın Seri:IV No: 56 

Kurumsal Yönetim Ġlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına ĠliĢkin tebliğinin 

Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları baĢlıkları altında konuyu “Yönetim kurulu, 

başta pay sahipleri olmak üzere şirketin menfaat sahiplerini etkileyebilecek olan 

risklerin etkilerini en aza indirebilecek risk yönetim ve bilgi sistemleri ve süreçlerini 

de içerecek şekilde iç kontrol sistemlerini, ilgili yönetim kurulu komitelerinin 

görüşünü de dikkate alarak oluşturur.” Ģeklinde ifade etmektedir. 

Tablo 56: Riskin erken teĢhisi komitesi iç denetçinin önerisi üzerine mi 

kurulmuĢtur? 

Yanıt Seçenekleri Cevapların Toplam Ġçerisindeki Yüzdelik Payı Frekans Verileri 

Evet 31,11% 14 

Hayır 68,89% 31 

Toplam 100% 45 
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Riskin erken teĢhisi komitesi Ģirketlerin 45 adedinde bulunmaktadır. Bu 

Ģirketlerin %31,11‟inde riskin erken teĢhisi komitesi iç denetçinin tavsiyesi üzerine 

kurulmuĢtur. Bu Ģirketlerde, yönetimin iç denetime verdiği önem yüksektir ve iç 

denetim biriminin tavsiye ve önerileri göstermektedir ki iç denetim birimleri etkin bir 

Ģekilde faaliyetlerini yürütmektedir. ġirketlerin %68,89‟unda (31 adet) ise bu 

komiteler TTK, SPK ve BDDK gibi kurumların yasal mevzuatlarına ve kanunlara 

uyum sağlamak maksadı ile oluĢturulmuĢ olabileceği gibi Ģirket yönetim kurullarının 

risk yönetim faaliyetlerini daha kolay yürütebilmek için bu komitenin 

oluĢturulmasını gerekli görmelerinden dolayı da kurulmuĢ olabilir. 

ġekil 38: Organizasyon Yapısı Ġçerisinde Bir Ġç Kontrol Sisteminin Varlığı 

 

Tablo 57: Organizasyon Yapısı Ġçerisinde Bir Ġç Kontrol Sisteminin Varlığı 

Organizasyon yapısı içerisinde bir iç 

kontrol sistemi var mıdır? 

Cevapların Toplam 

Ġçerisindeki Yüzdelik Payı 

Frekans Verileri 

Evet 76,12% 51 

Hayır 23,88% 16 

Toplam 100% 67 

SPK‟nın Seri: IV No: 56 Kurumsal Yönetim Ġlkelerinin Belirlenmesine ve 

Uygulanmasına ĠliĢkin tebliğinin Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları baĢlığı 

“Yönetim kurulu, başta pay sahipleri olmak üzere şirketin menfaat sahiplerini 

etkileyebilecek olan risklerin etkilerini en aza indirebilecek risk yönetim ve bilgi 

sistemleri ve süreçlerini de içerecek şekilde iç kontrol sistemlerini, ilgili yönetim 

kurulu komitelerinin görüşünü de dikkate alarak oluşturur. Yönetim kurulu, yılda en 

az bir kez risk yönetimi ve iç kontrol sistemlerinin etkinliğini gözden geçirir. İç 

kontroller ve iç denetimin varlığı, işleyişi ve etkinliği hakkında faaliyet raporunda 
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bilgi verilir.” iç kontrol sisteminin kurulmasını veya yönetim kurulunun bu 

faaliyetlerin yürütülebileceği yapılar oluĢturulmasını yönetim kurulunun 

sorumluluğuna bırakmıĢ ve hükme bağlamıĢtır. Ayrıca SPK Kurumsal Yönetim 

Ġlkelerinin 3.2. maddesi “halka açık şirketlerin faaliyet raporlarının kamuoyunun 

şirketin her türlü faaliyetleri hakkında bilgiye ulaşmasını sağlayacak şekilde 

hazırlanmasını” ve yine aynı maddenin 3.2.2. bendi “iç kontrol sistemi ile bu 

sistemin sağlıklı işleyip işlemediğine ilişkin yönetim kurulu beyanının faaliyet 

raporları içerisinde olması gerektiğini” ifade etmektedir. TTK ise bu faaliyet 

raporlarının yıllık olarak yayınlanmasını zorunlu tutmaktadır. BDDK ise Ġç Sistemler 

Yönetmeliği‟nde iç kontrol sistemlerinin oluĢturulmasını zorunluluğa bağlayarak 

mali kuruluĢların iç kontrol sistemi oluĢturmasını sağlamaya yönelik yaptırımlar 

uygulamaktadır. AraĢtırma kapsamında incelenen Ģirketlerin %76,12‟sinde bir iç 

kontrol sistemi bulunmaktadır. ġirketlerin %23,88‟i ise Ģirket yapısı içerisinde bir iç 

kontrol sisteminin bulunmadığını söylemiĢtir. ġirketlerin büyük bir çoğunluğu yasal 

düzenlemelere uygun olarak bir iç kontrol sistemi oluĢturmuĢtur. 

ġekil 39: Yazılı Ġç Kontrol Prosedürlerinin Varlığı 

 

Tablo 58: Yazılı Ġç Kontrol Prosedürlerinin Varlığı 

ġirketinizde yazılı iç kontrol 

prosedürleri mevcut mudur? 

Cevapların Toplam Ġçerisindeki 

Yüzdelik Payı 

Frekans Verileri 

Evet 80,60% 54 

Hayır 19,40% 13 

Toplam 100% 67 

Ġç denetim faaliyetlerinin görev tanımlarından biri de iç kontrol 

faaliyetlerinin uygunluğu ve verimliliğinin incelenmesi, değerlendirilmesi ve 
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oluĢabilecek tehditlere karĢı önlem alınması konusunda yönetime tavsiyeler 

verilmesidir. Bunun sağlanabilmesinde en önemli faktör iç kontrol politika ve 

prosedürlerinin yazılı hale getirilmesidir. AraĢtırma kapsamında Ģirketlere iç kontrol 

prosedürlerini yazılı hale getirip getirmedikleri sorulmuĢ ve yukarıdaki tablo ve 

grafikte de görüldüğü üzere 67 Ģirketin %80,6‟sı iç kontrol prosedürlerini yazılı hale 

getirdiklerini ifade etmiĢtir. Politika ve prosedürlerin yazılı hale getirilmesi iç 

denetim faaliyetlerinin daha kolay yürütülmesine imkan tanımakta, kontrol 

ortamında standart bir yapı oluĢturulmasını sağlamakta ve risklerin kabul edilebilir 

seviyelere indirilebilmesine olanak tanımaktadır. 

Tablo 59: Ġç Kontrol Prosedürlerinin Yenilenme Sıklığı 

Ġç Kontrol Prosedürlerinin Revize Aralığı ġirket 

Sayısı 

Toplam 

Ġçerisindeki 

Oranı 

Belirli bir zaman dilimi yoktur. Riskli bir durum öngörüldüğünde, 

mevzuat değiĢimlerinde ve ihtiyaç halinde iç kontrol prosedürleri 

revize edilir. 

33 61,11% 

6 ayda bir prosedürlere yönelik kontrol yapılır ve prosedürler revize 

edilir. 

3 5,55% 

Yıllık olarak prosedürler kontrol edilir ve revize edilir. 15 27,77% 

2 yılda bir revize edilir. 1 1,87% 

5 yılda bir revize edilir. 2 3,70% 

Toplam 54 100% 

TĠDE‟nin ve IIA‟nın tavsiye niteliğindeki “Ġç Denetim Standartlarında” da 

belirtildiği üzere iç kontrol prosedürleri belirli aralıklarla riskler, kontrol açıkları ve 

sektörel uygulamalardaki değiĢim vs. göz önüne alınarak değerlendirilmeli ve revize 

edilmelidir. Bunların yanında SPK‟nın “Kurumsal Yönetim Ġlkelerinde”, TTK mad. 

366‟da ve BDDK‟nın “Bankaların Ġç Sistemleri Hakkında Yönetmelik” vb. halka 

açık Ģirketleri yöneten ve yönlendiren resmi kuruluĢların yasal mevzuatlarında da bu 

revizyonun yapılmasının sorumluluğu baĢta yönetim kurulu olmak üzere denetim 

komitesi ve iç denetim birimine verilmiĢtir. Fakat tabloda da görüldüğü üzere 

Ģirketlerin ancak %38.89‟unun konuya sistematik bir yaklaĢımı söz konusudur. 

%61,11‟inin ise iç kontrol prosedürlerinin revize edilmesi konusunda sistematik bir 

yaklaĢımı yoktur. Daha çok ihtiyaç halinde, mevzuat değiĢimlerinde ve riskli bir 

durum ön görüldüğünde revizyon yaptıklarını ifade etmektedirler. Bu da 

göstermektedir ki Ģirketler risk ortaya çıktıktan sonra kontrol ortamında önlemler 

almaktadır.  
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Tablo 60: Ġç Kontrol Prosedürlerini Revize Eden KiĢi / Departmanlar 

Ġç Kontrol Prosedürlerini Revize Eden KiĢi veya Departmanlar Frekans 

Verileri 

Toplam 

Ġçerisindeki 

Payı 

Ġç Denetim Departmanı veya Ġç Denetim Yöneticisi 24 44,44% 

Ġç Denetim Departmanı ve Prosedürlerin Sahibi Birim Ortak 3 5,55% 

Her Departman kendisi ile ilgili prosedürlerin revizyonunu kendisi 

yapar 

11 20,37% 

Ġç Kontrol Departmanı 4 7,40% 

Ġç Kontrol Departmanı ve Kalite Yönetimi Departmanı Ortak 1 1,86% 

Kalite Kontrol Müdürü ve Ġç Denetim Birimi Ortak 1 1,86% 

Mali ĠĢler Departmanı 2 3,70% 

Yönetim Kurulu veya Denetim Komitesi 4 7,40% 

Kalite Güvence Departmanı 1 1,86% 

Etik  1 1,86% 

Muhasebe, Finans ve Prosedürün Sahibi Ġlgili Departman 

Müdürlükleri 

2 3,70% 

Toplam 54 100% 

Ġç kontrol prosedürlerinin yazılı hale getirildiği 54 Ģirkette iç kontrol 

prosedürlerinin revizyonunu ağırlıklı olarak iç denetim biriminin ve iç denetim 

yöneticisinin yaptığı belirlenmiĢtir. IIA‟nın “Ġç Denetim Standartları‟nda” iç 

denetçiye iç kontrol sistemini incelemesi ve yönetim kuruluna değerlendirme 

raporunu sunması tavsiye edilmiĢtir. Bu raporda, iç kontrol sistemindeki eksikliklerin 

yanı sıra iç denetçinin bu eksikliklerin giderilmesi için yönetime yapacağı 

tavsiyelerinde bulunması gerektiği ifade edilmektedir. Fakat burada ince bir ayrıma 

dikkat edilmelidir. Ġç Denetim Standartlarından, Nitelik Standartlarının 1100 

Bağımsızlık ve Objektiflik Standardı “iç denetçiler görevlerini yaparken objektif 

davranmak zorundadır.” demektedir. Aynı standardın 1130.A1 maddesi ise “İç 

denetçiler, daha önceden kendilerinin sorumlu olduğu faaliyetlere ilişkin 

değerlendirme yapmaktan kaçınmak zorundadır. Bir iç denetçinin son bir yıl içinde 

kendisinin sorumlu olduğu bir faaliyet hakkında güvence hizmeti vermesinin, 

objektifliğini bozacağı varsayılır.” ifadesinin kullanmaktadır. AraĢtırmada çıkan 

yukarıdaki tablodaki sonuçlarda görülmektedir ki iç kontrol prosedürlerinin 

revizyonu büyük ölçüde (%44,44) iç denetim departmanı tarafından yapılmaktadır. 

Bu da iç denetçinin objektifliğini zedeleyebilecek bir olumsuzluk olarak ifade 

edilebilmektedir. Kalan %55,56‟lık kısmın; %20,37‟sinde her departman kendisi ile 

ilgili prosedürleri kendi revize etmekte ve iç denetim birimi bunların uygunluğunu 

değerlendirmekte, %9,26‟lık kısımda iç kontrol departmanı bu iĢlemi yapmakta veya 
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ilgili birimlerle ortak çalıĢmakta, %7,40‟lık kısımda ise revizyonu yönetim kurulu 

veya denetim komitesi gerçekleĢtirmektedir. ġirketlerin yarıdan fazlasında iç kontrol 

prosedürlerinin revizyonu olması gerektiği gibi yürütülmektedir. Bu sebeple sonuçlar 

olumlu yorumlanabilmektedir.  

ġekil 40: Ġç kontrol prosedürleri yeni iĢe alınan personele okutularak, anladığına dair 

imza alınmakta mıdır? 

 

Tablo 61: Ġç kontrol prosedürleri yeni iĢe alınan personele okutularak, anladığına 

dair imza alınmakta mıdır? 

Yanıt Seçenekleri Cevapların Toplam Ġçerisindeki Yüzdelik Payı Frekans Verileri 

Evet 41,79% 28 

Hayır 58,21% 39 

Toplam 100% 67 

Yukarıdaki grafik ve tabloda da görüldüğü üzere Ģirketlerin %58,21‟lik 

kısmı iç kontrol prosedürleri hakkında yeni iĢe alınan personelini 

bilgilendirmemektedir. Personelin kontrol ortamı hakkında bilgilendirilmesi ve 

anladığına dair personelden imza alınması yeni iĢe alınan personelin çalıĢma ortamı 

ve kurallarına daha çabuk uyum sağlamasını ve yaptığı iĢi ve gereklerini bilinçli bir 

Ģekilde yerine getirmesini sağlar. ġirketlerin %41,79‟u ise bu bilinçle hareket ederek 

iĢçilerine iç kontrol prosedürleri hakkında bilgilendirme yaparak yeni iĢçilerinin 

iĢletme ortamına (kontrol ortamı) oryantasyonlarını sağlamaya çalıĢmaktadır. 
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ġekil 41: Ġç kontrol prosedürleri revize edildiğinde Ģirket içi bilgilendirme 

yapılmakta mıdır? 

 

Tablo 62: Ġç kontrol prosedürleri revize edildiğinde Ģirket içi bilgilendirme 

yapılmakta mıdır? 

Yanıt Seçenekleri Cevapların Toplam Ġçerisindeki Yüzdelik Payı Frekans Verileri 

Hayır 26,87% 18 

Evet 73,13% 49 

Toplam 100% 67 

AraĢtırmaya katılan Ģirketlerin %73,13‟lük bölümü iç kontrol 

prosedürlerinde yapılan herhangi bir değiĢimi ve revizyonu Ģirket çalıĢanlarına ve 

yönetimine hızlı bir Ģekilde duyurmaktadır. Bu da Ģirketlerin konu ile ilgili hassas 

davrandıklarını ve etkin bir iletiĢim sistemlerinin olduğunu göstermektedir. 

Bilgilendirme yapan Ģirketlerin tümü bilgilendirme yöntemi olarak yalnız e-posta 

gönderimini (%44,90) veya e-postaya ilave olarak baĢka bir yöntemi kullanarak iç 

kontrol sistemi revizyonlarını duyurmaktadır. E-posta ile birlikte en fazla kullanılan 

diğer yöntemler ise aĢağıdaki tabloda da görüldüğü üzere yazılı duyurular ve 

departmanlara yapılan yazılı bildirimler ile ortak bir Ģirket portalından yapılan 

bilgilendirmelerdir. 
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Tablo 63: Ġç Kontrol Prosedürleri Revize Edildiğinde Kullanılan Bilgilendirme 

Yöntemi 

Ġç Kontrol Prosedürleri Revize Edildiğinde Kullanılan 

Bilgilendirme Yöntemleri 

Yanıtların 

Frekansı 

Toplam 

Ġçerisindeki 

Yüzdelik 

Payı 

E-posta ile bilgilendirme yapılmaktadır. 22 44,90% 

E-posta, yazılı duyuru veya departmanlara yazılı bildiriler 

aracılığı ile bilgilendirme yapılmaktadır. 

11 22,45% 

E-posta ve Ģirket portalı kullanılarak bilgilendirme 

yapılmaktadır. 

8 16,33% 

ġirket portalı aracılığı ile bilgilendirme yapılmaktadır. 1 2,04% 

E-posta ve imza karĢılığı mektup gönderilerek bilgilendirme 

yapılmaktadır. 

2 4,08% 

E-posta, pano duyuruları, Ģirket bülteni ve Ģirket portalı 

kullanılarak bilgilendirme yapılmaktadır. 

4 8,16% 

ġirket bülteni aracılığı ile yapılan revizyonlar çalıĢanlara 

duyurulmaktadır 

1 2,04% 

Toplam 49 100% 

BaĢlık hakkında genel bir değerlendirme yapılacak olursa; 

 AraĢtırmaya katılan Ģirket iç denetim yöneticilerinin %64,18‟lik kısmı 

yeni TTK‟nın iç denetim faaliyetlerinin uygunluğunu ve verimliliğini 

geliĢtirmediğini düĢünmektedir. Yüz yüze yapılan anketlerde iç denetim yöneticileri 

bunun sebebini; zaten var olan uygulamaların (SPK ve BDDK mevzuat, tebliğ ve 

yönetmeliklerinde) yasalaĢması, iç denetim faaliyetlerini geliĢtirmeye yönelik ekstra 

bir düzenlemenin yapılmaması Ģeklinde ifade etmiĢtir. 

 TTK‟nın iç denetim faaliyetlerini geliĢtirdiğini düĢünen iç denetim 

yöneticileri (%35,82), ağırlıklı olarak “yönetim kurullarının sorumluluklarının 

arttırılmasını, üst yönetimin farkındalık kazanarak iç denetim birimine verilen 

desteğin artıĢını, mali kontrol ve kurumsal risk yönetimi departmanlarının 

oluĢturulma zorunluluğunun getirilmesini, risk yönetim komitesi oluĢumlarının 

zorunlu hale getirilmesini, iç denetim birimlerinin kurulmasının bir nevi zorunlu hale 

getiriliĢini, yönetimde bağımsız üyelerin artıĢını, TTK ile birlikte SPK mevzuatının 

da yenilenerek raporlama süreleri, genel kurul tarihlerinin ve bağlı olarak iç denetim 

raporlama dönemlerinin erken tarihe alınmasını” verimliliğini geliĢtirici faktörler 

olarak savunmaktadır. 

 Denetim komitelerinin görevi, Ģirket içerisinde yönetim kurulunun iç 

ve dıĢ denetim ile ilgili sorumluluklarını yerine getirmektir. ġirketlerin tümünde bir 
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denetim komitesi mevcuttur. Denetim komitesi üyelerinin bağımsız üyelerden 

oluĢması tavsiye edilmektedir. ġirketlerin %79,1‟inde denetim komiteleri bağımsız, 

icrada yer almayan üyelerden seçilmekte iken %1,49‟unda yönetim kurulu dıĢı 

uzman tecrübeli bağımsız üyelerden, %7,46‟sı ise bağımsız ve icracı üyelerin 

karıĢımından oluĢmaktadır. 

 ġirketlerin tümünün denetim komitelerinde yasal zorunluluklara 

uygun miktarda üye bulunmaktadır. 

 TTK; kanun, esas sözleĢme, yönetmelik ve yönetim kurulu 

talimatlarına uygunluğun üst gözetimini yönetim kurullarına yüklemiĢtir. Yönetim 

kurulu ise bu sorumluluğu iç denetim birimlerinin yaptığı uygunluk denetimleri ile 

gerçekleĢtirmektedir. Fakat kontrol ortamının korunmasında ve riskin kabul edilebilir 

düzeylere çekilmesinde denetim faaliyetleri kadar etkin bir diğer faktör de uygun ve 

caydırıcı bir ceza sisteminin olmasıdır. Bu sistem iç denetim faaliyetlerinin 

uygunluğunu önemli ölçüde etkilemektedir. ġirketlerin %58‟inde böyle bir sistemin 

bulunduğu tespit edilmiĢtir. 

 Ankete cevap veren 67 Ģirketin, %67,16‟sının TTK madde 378‟e 

uygun olarak riskin erken teĢhisi komitesi oluĢturdukları, bu komitelerin 

%68,89‟unun bağımsız icracı olmayan üyelerden oluĢtuğu tespit edilmiĢtir. SPK 

mevzuatı ve TTK, riskin değerlendirilmesi ve önlenmesi görevini yönetim kurulunun 

sorumluluğuna bırakmıĢ, ayrıca komitenin oluĢumunu zorunlu hale getirmiĢtir.  

 Ankete cevap veren 67 Ģirketin, %82,09‟unda TTK ve SPK 

mevzuatına uygun davranılarak risk yönetim sistemleri veya riski yönetmek amacına 

uygun politika, prosedür ve uygulamalar oluĢturulmuĢtur. Sistemlerin veya uygun 

politikaların, prosedürlerin ve risk teĢhis komitesinin mevcudiyeti iç denetim 

biriminin iĢ yükünü azaltarak, aksiyon alınmasını hızlandıracak ve iç denetim 

biriminin tavsiyelerinin hızlı bir Ģekilde gerçekleĢmesini sağlayarak çalıĢmaların 

uygunluğunui ve objektifliğini arttıracaktır. Bu sistemlerin, politika ve prosedürlerin 

ve komitenin olmadığı kurumlarda bu iĢlemler genel olarak iç denetim birimine 

kalmaktadır. Bu da denetçinin objektifliğini bozan bir etken olduğundan yapılan 

çalıĢmaların güvenilirliğini azaltmaktadır. 

 Ankete cevap veren 67 Ģirketin, %67,16‟sında riskin erken teĢhisi 

komitesi bulunmakla birlikte risk yönetim sistemi ve risk yönetimi kriterleri 
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Ģirketlerin %53,73‟lük kısmında komite tarafından belirlenmektedir. ġirketlerin 

yarısından fazlası yasaya ve SPK mevzuatına uygun bir Ģekilde risk yönetim 

kriterlerini belirlemektedir. 

 Risk komitesi bulunan Ģirketlerin (45 adet) %31,11‟lik kısmında 

komite iç denetçinin önerisi üzerine kurulmuĢtur. Kalan %68,89‟luk kısım ise 

yönetim kurulunun kendi isteği ile veya yasal zorunluluklara uygun hareket ederek 

sorumluluklarını yerine getirmek maksadı ile komiteyi kurmuĢ olabilir.  

 Ankete cevap veren 67 Ģirketin, %76,12‟sinde SPK Seri: IV No: 56 

Kurumsal Yönetim Ġlkelerinin Belirlenmesi ve Uygulanmasına iliĢkin tebliğe, 

Kurumsal Yönetim Ġlkelerinin 3.2. maddesinin 3.2.2. bendine ve BDDK Ġç Sistemler 

Yönetmeliğine uygun olarak iç kontrol sistemi oluĢturulmuĢtur. 

 Ankete cevap veren 67 Ģirketin, %86,6‟sında yazılı iç kontrol 

prosedürleri bulunmaktadır. Ġç kontrol prosedürlerinin revize edilmesinde ancak 

Ģirketlerin %38,89‟unun sistematik bir yaklaĢıma sahip oldukları tespit edilmiĢ ve 

IIA Ġç Denetim Standartlarına, yasalara ve mevzuatlara tam uyumun sağlanamadığı 

görülmüĢtür. 

 Ankete cevap veren 67 Ģirketin, %55,56‟sında iç kontrol 

prosedürlerinin revize edilme iĢlemi IIA‟nın 1100 Bağımsızlık ve Objektiflik 

Standardının 1130.A1 maddesine uygun Ģekilde iç denetim birimi dıĢındaki 

departmanlar tarafından yürütülmektedir. ġirketlerin %44,44‟ünde ise revizyon 

direkt olarak iç denetim departmanı tarafından gerçekleĢtirildiğinden uygunluk söz 

konusu değildir. 

 Ankete cevap veren 67 Ģirketin, %41,79‟luk kısmında iç kontrol 

prosedürleri yeni iĢe alınan personele okutularak anladığına dair imza alınmaktadır. 

Personelin kontrol ortamı hakkında bilgilendirilmesi ve anladığına dair imza alınması 

yeni iĢe alınan personelin çalıĢma ortamı ve kurallarına daha çabuk uyum sağlayarak 

yaptığı iĢi ve gereklerini bilinçli bir Ģekilde yerine getirilmesi sağlar. Bu da iç kontrol 

faaliyetlerinin uygunluğunu arttıran faktörlerden biridir. Fakat araĢtırma sonuçları 

Ģirketlerin bu konuda yeterli olmadığını göstermiĢtir. 

 Ankete cevap veren 67 Ģirketin, %73,13‟ünde kontrol prosedürlerinin 

revizyonu yapıldığında Ģirket içi bilgilendirme yapmaktadır. Bu da prosedürlere 

uyumu hızlandıracak, iç denetim birimlerinin çalıĢmalarını etkinleĢtirecektir. 
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Ağırlıklı olarak kullanılan bilgilendirme yöntemleri ise sırası ile e-posta, yazılı 

duyurular, yazılı bildirimler ve Ģirket portalından yapılan bilgilendirmelerdir. 

 Ankete cevap veren 67 Ģirketin, yarısından fazlası genel olarak iç 

denetim faaliyetlerini ilgilendiren düzenlemelere, mevzuata, yönetmelik, tavsiye 

niteliğindeki ilke ve standartlara uygun bir Ģekilde sürdürmektedir. Yeni iĢe alınan 

personele kontrol ortamı hakkında bilgilendirme yapılması ve anladığına dair imza 

alınması konusu ile iç kontrol prosedürlerinin revizyonu konularında Ģirketlerin 

önemli bölümünde eksiklik ve uygunsuzluk bulunmaktadır. 

5.8.5. Bağımsız Denetçi – Ġç Denetçi ĠliĢkisi 

ġekil 42: Ġç Denetçi – Bağımsız Denetçi ĠliĢkisi 

 

Tablo 64: Ġç Denetçi – Bağımsız Denetçi ĠliĢkisi 

Ġç Denetçi – Bağımsız 

Denetçi ĠliĢkisi 

Cevaplayan Toplam Ġçerisindeki Yüzdelik 

Payı 

Frekans Verileri 

Aktif 74,63% 50 

Pasif 25,37% 17 

Toplam 100% 67 

Yapılan araĢtırmada iç denetim yöneticilerinden, bağımsız denetçilerle olan 

iletiĢim ve iliĢkilerinin aktif ya da pasif olup olmadıklarını belirtmeleri istenmiĢtir. Ġç 

Denetim Yöneticilerinin % 74,63‟ü aradaki iliĢkinin aktif olduğunu ifade etmiĢtir. 

Aradaki iliĢkinin aktif olması; iç denetçiler ile bağımsız denetçilerin karĢılıklı 

iletiĢim ve etkileĢim içerisinde olmasına, iç denetçinin bağımsız denetçiler ile iĢ 

birliği yapmasına, bağımsız denetçilerin ise iç denetçi görüĢlerini dikkate alarak daha 
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aktif, etkin ve verimli denetim çalıĢmaları gerçekleĢtirmelerine imkan tanımaktadır. 

Bağımsız denetçinin görevi Ģirket mali tablolarını incelemek ve güvence vermektir. 

Bu güvenceyi sağlamak için iç denetim biriminin raporlarının da incelenmesi 

gerekmektedir. Arada aktif bir iliĢkinin var olması hem bağımsız denetçiler hem de 

iç denetçiler açısından olumlu sonuçlar doğuracaktır. Bağımsız denetçilerin iç 

denetim faaliyetleri hakkındaki eksiklikleri iç denetim birimine bildirmesi ve iç 

denetim biriminin yaptığı denetimleri incelemesi iç denetimin kalite güvencesini 

sağlayacak aynı zamanda bağımsız denetçinin yapacağı iĢlemleri de azaltarak zaman 

ve maliyet tasarrufu sağlayacaktır. ġirketlerin %25,37‟sinde ise bu iliĢkinin pasif 

olduğu belirtilmiĢtir. 

ġekil 43: Bağımsız Denetçinin, Ġç Denetim Departmanı Ve Ġç Denetçiler Ġle Ġlgili 

Tavsiyelerine ġirketin Uyum Durumu 

 

Tablo 65: Bağımsız Denetçinin, Ġç Denetim Departmanı ve Ġç Denetçiler Ġle Ġlgili 

Tavsiyelerine ġirketin Uyum Durumu 

Bağımsız denetçinin, iç denetim departmanı ve 

iç denetçilerle ilgili tavsiyelerine Ģirket 

tarafından uyulmakta mıdır? 

Cevapların Toplam 

Ġçerisindeki Yüzdelik Payı 

Frekans 

Verileri 

Evet 92,54% 62 

Hayır 7,46% 5 

Toplam 100% 67 

ġirketlerin %74,63‟ünde iç denetçi – bağımsız denetçi iliĢkisinin aktif 

olduğu belirtilmiĢtir. Buna ek olarak yukarıdaki tablo ve grafik sonuçları da bağımsız 

denetçinin iç denetim departmanı ve iç denetçiler ile ilgili tavsiyelerine Ģirketlerin 

(%92,54) önem verdiklerini ve uyduklarını göstermektedir. Bu Ģirketler arasında 

iliĢkiyi pasif olarak değerlendiren Ģirketler de bulunmaktadır. 



325 

 

Konu ile ilgili genel bir değerlendirme yapmak gerekirse, iç denetçi ve 

bağımsız denetçi etkileĢimi iç denetim faaliyetlerinin etkin ve uygun Ģekilde 

yürütülmesi açısından önemlidir. Bağımsız denetçilerin vereceği hizmetler ve 

yapacağı denetimler; iç denetim faaliyetlerinin incelenmesi, uygunluğunun 

değerlendirilmesi ve eksikliklerin giderilmesi için yönetime tavsiye verilmesini de 

kapsamaktadır. Bu sebeple hem iç denetim yöneticilerinin hem de Ģirket yönetiminin 

bağımsız denetçilerle iletiĢim halinde olmaları gerekmektedir. ġirketlerin 

%74,63‟ünde iç denetçi – bağımsız denetçi iliĢkisinin aktif olması ve %92,54‟ünde 

bağımsız denetçilerin iç denetim faaliyetlerine yönelik tavsiyelerine uyulması, iç 

denetim faaliyetlerinin etkin bir Ģekilde yerine getirilmesinde pozitif katkı 

sağlamakla birlikte uygun denetim çalıĢmalarının yürütülmesine imkan tanır. 

5.8.6. Ġç Denetim Uygulamalarının Uygunluğu 

ġekil 44: Yönetim Kurulu Yapısı Ġçerisinde veya Kurula Bağlı Olarak ÇalıĢan Bir Ġç 

Denetim Komitesi veya Komisyonunun Varlığı 

 

Tablo 66: Yönetim Kurulu Yapısı Ġçerisinde veya Kurula Bağlı Olarak ÇalıĢan Bir 

Ġç Denetim Komitesi veya Komisyonunun Varlığı 

Yönetim kurulu yapısı içerisinde veya kurula bağlı 

olarak çalıĢan bir iç denetim komitesi veya 

komisyonunun mevcut mudur? 

Cevapların Toplam 

Ġçerisindeki Yüzdelik Payı 

Frekans 

Verileri 

Evet 85,07% 57 

Hayır 14,93% 10 

Toplam 100% 67 
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AraĢtırmaya katılan Ģirketlerin %85,07‟sinde yönetim kurulu yapısı 

içerisinde veya kurula bağlı olarak çalıĢan iç denetim komite ve komisyonları 

mevcuttur. Bu komisyonlar denetim komitesi içerisinde konumlandırılabileceği gibi 

ayrı olarak kurulun komiteleri arasında da konumlandırılabilmektedir. Ġç denetim 

birimi yöneticileri ve denetim komitesinin yanında iç denetim faaliyetlerinin 

gözetimini ve kontrolünü gerçekleĢtiren bir üst komitenin var olması yapılan denetim 

faaliyetlerinin güvenilirliğini ve kalitesini arttırıcı önemli bir faktör olarak 

değerlendirilebilmektedir. 

Tablo 67: Ġç Kontrol Sistemi, Risk Yönetim Sistemi ve YönetiĢim Faaliyetlerinin 

Çıktılarının Düzenli Değerlendirilme Durumu 

Ġç kontrol sistemi, risk yönetim sistemi ve yönetiĢim 

faaliyetlerinin çıktılarının düzenli değerlendirilmekte 

midir? 

Frekans 

Verileri 

Cevapların Toplam 

Ġçerisindeki Yüzdelik Payı 

Evet 57 85,07% 

Hayır 10 14,93% 

Toplam 67 100% 

ġirketlerin %85,07‟sinde iç kontrol sistemi, risk yönetim sistemi ve 

yönetiĢim faaliyetlerinin düzenli olarak değerlendirmeye tabi tutulduğu ifade 

edilmiĢtir. %14,93‟lük küçük bir kesim ise bunun düzenli yapılmadığını ifade 

etmektedir. Bu faaliyetlerin kontrolü ve değerlendirilmesi iç denetim biriminin temel 

görevi olduğundan birimlerin çoğunluğunun etkin çalıĢtığı söylenebilir. 

ġekil 45: ġirkette Ġç Denetçinin Yapacağı Denetimlerin Kapsamı 
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Tablo 68: ġirkette Ġç Denetçinin Yapacağı Denetimlerin Kapsamı 

ġirketinizde iç denetçinin yapacağı denetimler 

hangilerini kapsamaktadır? 

Cevapların Toplam 

Ġçerisindeki Yüzdelik Payı 

Frekans 

Verileri 

ĠĢ ve iĢlemlerin ve finansal kaynakların denetimi ve 

gözetimi 

80,60% 54 

Finansal kaynakların denetimi ve gözetimi 2,99% 2 

ĠĢ ve iĢlemlerin denetimi ve gözetimi 14,93% 10 

Diğer (lütfen belirtin) 1,49% 1 

Toplam 100% 67 

Ġç denetim departmanının temelde iĢletme içerisindeki görevi iĢ ve 

iĢlemlerin denetimi ve finansal kaynakların denetimi olmak üzere iki kısımda 

incelenebilmektedir. AraĢtırmaya katılan Ģirketler incelendiğinde %80,6‟sının iki 

temel görevi de yerine getirdikleri görülmektedir. Bu oranın yüksek olması denetim 

faaliyetlerinin uygunluğunun önemli bir kanıtıdır. ġirketlerin iç denetim 

departmanlarının; %2,99‟u yalnız finansal denetim yapmakta iken %14,93‟ü ise 

yalnız iĢ ve iĢlem denetimleri gerçekleĢtirmekte, diğer hanesinde yer alan Ģirket ise 

hem iĢ ve iĢlem denetimleri yürüttüğünü ayrıca bunlara ek olarak yönetime çeĢitli 

hizmetlerde verildiğini belirtmektedir. 

ġekil 46: ġirketinizin finansal performansı ve kaynaklarının denetimi bağımsız 

denetçilerin yanı sıra iç denetçiler tarafından da yapılmakta mıdır? 

 

Tablo 69: ġirketinizin finansal performansı ve kaynaklarının denetimi bağımsız 

denetçilerin yanı sıra iç denetçiler tarafından da yapılmakta mıdır? 

Yanıt Seçenekleri Yanıtların Toplam Ġçerisindeki Yüzdelik Payı Frekans Verileri 

Evet 70,15% 47 

Hayır 29,85% 20 

Toplam 100% 67 
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AraĢtırmaya katılan Ģirketlerin %70,15‟inde Ģirketlerin finansal performansı 

ve finansal kaynaklarının denetimi bağımsız denetçilerin yanı sıra iç denetçiler 

tarafından da yapılmaktadır. Mali tabloların ve Ģirket performansının denetiminin 

bağımsız denetçilerin yanı sıra iç denetçiler tarafından da gerçekleĢtirilmesi 

oluĢturulan tabloların, raporların (faaliyet raporları, mali raporlamalar vb.) ve 

bilgilerin güvenilirliğini arttıracaktır. Ġç denetçilerin temel görevlerinden biri de 

Ģirketin faaliyetlerini geliĢtirmek ve değer katmaktır. Bu sebeple Ģirketin 

performansını değerlendirmek, denetlemek ve yönetime konu ile ilgili tavsiyeler 

vermek iç denetim birimlerinin temel görevleri arasındadır. ġirketlerin %70,15 gibi 

büyük çoğunluğunun finansal denetim faaliyetlerini fiili olarak gerçekleĢtirmesi iç 

denetim faaliyetlerinin önemli ölçüde etkin yürütüldüğünü göstermektedir. 

ġekil 47: Finansal Performans ve Kaynak Denetimlerinin Bir Faaliyet Dönemi 

Ġçerisindeki Sıklığı 

 

Tablo 70: Finansal Performans ve Kaynak Denetimlerinin Bir Faaliyet Dönemi 

Ġçerisindeki Sıklığı 

Finansal Performans ve Kaynak 

Denetimlerinin Sıklığı 

Frekans Verileri Cevapların Toplam 

Ġçerisindeki Yüzdelik Payı 

Yalnızca yılda 1 kez 12 25,53% 

Yılda 2 kez 9 19,15% 

Yılda 3 kez ve daha fazla 26 55,32% 

Toplam 47 100% 
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AraĢtırmaya katılan Ģirketlerin %70,15‟inde (47 adet) finansal performans 

ve kaynakların denetiminin iç denetçiler tarafından da yapıldığından bahsedilmiĢtir. 

Bu Ģirketlerin %55,32‟sinde finansal denetimler yılda en az üç kez ve üzeri 

yapılmakta iken %25,53‟ünde yılda yalnız bir kez, %19,15‟inde ise yılda iki kez 

finansal denetim yapılmaktadır. ġirketlerin yarıdan fazlasında denetimlerin yılda üç 

kez ve üçten fazla yapılması olumlu yorumlanabilir. ġirketlerin geneline bakıldığında 

%40,30‟unda (67 Ģirketin) finansal performans ve kaynak denetimleri yılda en az üç 

kez ve üzeri yapılması Ģirketlerin önemli bir kısmında iç denetim faaliyetlerinin etkin 

bir Ģekilde yürütüldüğünü göstermektedir. 

ġekil 48: Ġç Denetim Biriminin GerçekleĢtirdiği Uygunluk Denetimlerinin Sıklığı 

 

Tablo 71: Ġç Denetim Biriminin GerçekleĢtirdiği Uygunluk Denetimlerinin Sıklığı 

Ġç Denetim Biriminin GerçekleĢtirdiği 

Uygunluk Denetimlerinin Sıklığı 

Cevapların Toplam Ġçerisindeki 

Yüzdelik Payı 

Frekans 

Verileri 

ĠĢletmede uygunluk denetimi 

yapılmamaktadır. 

5,97% 4 

Yalnızca yılda bir kez yapılmaktadır. 17,91% 12 

Yılda iki veya üç kez yapılmaktadır. 31,34% 21 

Yılda 4 ve üzeri yapılmaktadır. 44,78% 30 

Toplam 100% 67 
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ĠĢletmenin finansal iĢlemlerinin ve faaliyetlerinin, iĢletme üst yönetimi, 

yasama organı veya devlet yetkili kuruluĢları tarafından belirlenmiĢ yöntemlere, 

kurallara ve mevzuatlara uygun olarak gerçekleĢtirilip gerçekleĢtirilmediğinin 

incelenmesi sürecine uygunluk denetimi denmektedir (DurmuĢ ve TaĢ, 2008: 14). 

Uygunluk denetimleri; kurallara, mevzuata, prosedürlere, yönetmeliklere vb. uyumu 

kontrol ettiğinden iç kontrol yapısının, yönetiĢim sistemlerinin ve risk yönetim 

faaliyetlerinin geliĢimine ve korunmasına önemli katkıları bulunmaktadır. 

AraĢtırmaya katılan Ģirket iç denetçilerinin %5,97 gibi küçük bir oranı iĢletmede 

uygunluk denetimi yapılmadığını ifade etmektedir. ġirketlerin %94.03‟ünde 

uygunluk denetimlerinin yapılıyor olması iç denetim faaliyetlerinin uygunluğunu 

ortaya koyan bir faktör olarak düĢünülmelidir. Ankete katılan Ģirketlerin, 

%17,91‟inde yılda yalnızca bir kez, %31,34‟ünde yılda iki veya üç kez, %44,78‟inde 

ise yılda 4 kez ve üzeri uygunluk denetimi gerçekleĢtirilmektedir. SPK‟nın Seri: X 

No:22 Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları baĢlıklı tebliği 

“Denetimden sorumlu komite; en az üç ayda bir olmak üzere yılda en az dört kere 

toplanır ve toplantı sonuçları tutanağa bağlanarak yönetim kuruluna sunulur. 

Denetimden sorumlu komite kendi görev ve sorumluluk alanıyla ilgili olarak ulaştığı 

tespit ve önerileri derhal yönetim kuruluna yazılı olarak bildirir.” Ģeklinde durumu 

açıklamıĢtır (SPK, Seri: X No: 22, mad. 25). Ġç denetim departmanının özellikle 

yaptığı denetim faaliyetlerini bu toplantılarda yer alarak komiteye sunması 

istenmektedir. ġirket iç denetim birimlerinin yılda dört kez ve üzeri uygunluk 

denetimi gerçekleĢtirmesi yapılan toplantılarda uygunluk denetimi sonuçlarının 

raporlanması anlamına gelmektedir. Bu da etkinliği arttıran bir faktördür. Halka açık 

Ģirketlerin yönetim kurulları, “üç aylık dönemler halinde yılda en az dört kez toplantı 

yapmak ve faaliyet raporları” yayınlamak zorundadır (SPK, Seri: X No: 22, mad. 6). 

Bu toplantılarda Ģirket iç denetim yöneticileri yönetim kurullarına raporlarını sunmak 

ile yükümlü olduğundan ideal olan uygunluk denetimlerinin de bu raporlarda yer 

almasıdır. ġirketlerin %44,78‟inde (30 adet) yılda 4 kez ve üzeri uygunluk denetimi 

yapılması iç denetim faaliyetlerinin uygunluğu açısından önemli bir etken olarak 

görülebilmektedir. %31,34‟lük büyük bir kesim ise 6 ay veya 4 ayda bir uygun 

denetimleri gerçekleĢtirmesi uygunluk derecesini arttırıcı bir etken olarak 

değerlendirilebilir. 
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ġekil 49: Ġç Denetim Departmanın Yönetim Kadrosuna Yönelik Uygunluk 

Denetimleri 

 

Tablo 72: Ġç Denetim Departmanın Yönetim Kadrosuna Yönelik Uygunluk 

Denetimleri 

Ġç denetim departmanınız yönetim kadrosuna 

yönelik uygunluk denetimi yapıyor mu? 

Cevapların Toplam 

Ġçerisindeki Yüzdelik Payı 

Frekans 

Verileri 

Evet 64,18% 43 

Hayır 35,82% 24 

Toplam 100% 67 

6103 sayılı Türk Ticaret Kanunu‟nun “Devredilemez Görev ve Yetkiler” ve 

“Yönetimin Devri” baĢlıklarında yönetim kurulunun, yönetimle görevli kiĢilerin üst 

kontrolünü sağlamaya yönelik maddeleri “Yönetimle görevli kişilerin, özellikle 

kanunlara, esas sözleşmeye, iç yönetmeliklere ve yönetim kurulunun yazılı 

talimatlarına uygun hareket edip etmediklerinin üst gözetimi yönetim kurulunun 

sorumluluğundadır.” Ģeklinde uygunluk denetimlerinin yapılması sorumluluğunu 

yönetim kuruluna yüklemektedir. Ġç denetim birimi ise kurul adına bu faaliyetleri 

yürütmek ve kurula güvence hizmeti sunmak ile yükümlüdür. ġirketlerin iç denetim 

departmanlarının %94,03‟ünde uygunluk denetimi yapılmaktadır. Ankete katılan 

Ģirketlere, iç denetim kadrosunun yönetim departmanlarına yönelik uygunluk 

denetimi yapıp yapmadığı sorulmuĢtur. 67 Ģirketin %64,18‟lik büyük bir bölümü üst 

yönetim kadrolarına yönelik uygunluk denetimleri yapmaktadır. Hile, suistimal ve 

uygunsuzlukların önlenmesinde üst yönetime yönelik yapılan uygunluk 

denetimlerinin önemli bir payı bulunmaktadır. ACFE 2010, 2008 ve 2006 

raporlarında da belirtildiği gibi üst yönetim yolsuzluk ve suistimalleri sayı 

bakımından az gerçekleĢmesine rağmen en büyük kayıpların verildiği suistimal 

türüdür (ACFE, 2010). Özellikle yetki dıĢı iĢlemlerin, sahte evrak oluĢumunun, 
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büyük meblağlı iĢlemlerin tek kiĢi tarafından gerçekleĢtirilmesinin vb. olayların 

önüne geçilmesinde en etkili silahlardan biridir. Uygunluk denetimleri özellikle 

kontrol ortamının ve iç kontrol yapısının eksiklik ve sorunlarını bularak düzeltmede 

en etkili yöntemlerden biridir. Kontrol ortamının güvenliğini ve iĢlevselliğini 

sağlamak ise üst yönetimin görevidir. Fakat üst yönetimin suistimal ve yolsuzluk 

yaptığı Ģirket yapılarında iç kontrol sistemi bilerek etkisiz hale getirilir. Bunu 

uygunluk denetimi yaparak engellemek iç denetim departmanlarının ve iç 

denetçilerin görevidir.  

ġirketlerin %64,18‟lik kısmının iç denetim departmanları TTK‟nın kurula 

yüklemiĢ olduğu bu sorumluluğu üstlenerek uygun Ģekilde yerine getirmektedir. 

Tablo 73: Uygunluk Denetimleri Esnasında Kanunlara, Esas SözleĢmeye, 

Yönetmelik ve Kurul Talimatlarına KarĢı GerçekleĢtirilen Önemli Aykırılıklar Tespit 

Edildiğinde Raporlama Yapılan Yönetim Kademesi 

Yanıt Seçenekleri Frekans Verileri Cevapların Toplam Ġçerisindeki 

Yüzdelik Payı 

Yönetim Kurulu ve Denetim Komitesi 37 86,05% 

Genel Müdür/CEO 5 11,63% 

Diğer 1 2,32% 

Toplam 43 100 

67 Ģirketin 43 adedinin iç denetim departmanı yönetim kadrosuna yönelik 

uygunluk denetimleri gerçekleĢtirmektedir. ġirketlerin %86,05‟inde uygunluk 

denetimi sonucunda hazırlanan denetim raporları direkt olarak yönetim kurulu ve 

denetim komitesine iletilmektedir. Ġç denetim departmanlarının iĢlevsel olarak 

yönetim kurulu veya denetim komitelerine bağlı olmalarının bağımsızlığı etkileyen 

önemli bir faktör olduğundan bahsedilmiĢtir. Yapılan uygunluk denetimleri de 

yönetim kadrolarına yönelik olduğundan Ģirketin yönetim kurulu veya denetim 

komitesine yapılması güvenilirliğin sağlanması ve oluĢturulan raporların etkilerden 

uzak hazırlanabilmesi için gereklilik arz etmektedir. Çıkan sonuçlar, iç denetim 

biriminin yönetim kadrolarına yaptığı uygunluk denetimlerinin uygun Ģekilde 

gerçekleĢtirildiğini göstermektedir. ġirketlerin %11,63‟ü ise raporlarını genel müdür 

veya CEO‟ya sunmaktadır. Yönetim kurulu ve kurulun komitelerinden sonra halka 

açık Ģirketlerdeki en üst yönetim makamı genel müdür, CEO ve CFO‟lardır. 
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Raporlamanın bu birimlere yapılması olumsuzluk olarak değerlendirilmemelidir. 

Fakat genel müdür, CEO, CFO vb. kadrolara yapılan denetimlerin sonuçları yönetim 

kurulu tarafından dikkatli incelenmelidir. ġirketlerin tümü (67 adet) üzerine genel bir 

değerlendirme yapılacak olursa Ģirketlerin %64,18‟i yönetim kadrolarına yönelik 

uygunluk denetimi gerçekleĢtirmekte ve %62,68‟i (67 adet Ģirketin) oluĢturulan 

raporlarını yönetim kurulu, denetim komitesi, genel müdür ve CEO gibi Ģirketin en 

üst yönetim makamlarına iletmektedir. Analiz sonuçları göstermektedir ki iç denetim 

departmanlarının Ģirket üst yönetimlerine yönelik gerçekleĢtirdikleri uygunluk 

denetimi faaliyetleri uygun ve etkin bir Ģekilde yürütülmektedir. 

ġekil 50: ġirket Risklerinin Analizi 

 

Tablo 74: ġirket Risklerinin Analizi 

ġirket Riskleri düzenli olarak analiz 

edilmekte midir? Frekans Verileri 

Cevapların Toplam 

Ġçerisindeki Yüzdelik Payı 

Evet 51 76,12% 

Hayır 16 23,88% 

Toplam 67 100% 

ġirketlerin %76,12‟sinde riskler düzenli olarak analiz edilmektedir. TTK 

madde 378 ve SPK‟nın Kurumsal Yönetim Ġlkelerinin Belirlenmesi ve 

Uygulanmasına iliĢkin tebliğ Ģirket risklerinin düzenli olarak değerlendirilmesini ve 

bu riskleri yönetecek, takip edecek ve denetleyecek sistemlerin oluĢturulmasını 

zorunlu tutmaktadır. ġirketleri %76,12‟lik kısmı bu uygulamalara uygun hareket 

etmektedir. 
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Tablo 75: Risklerin Analizi Sonucunda Çıkan Olumsuzluklara Yönelik Alınan 

Tedbirler 

Risk analizi sonuçlarında çıkan olumsuzluklara 

yönelik alınan tedbirler Frekans Verileri 

Toplam içerisindeki 

yüzdelik payı 

Riskin sahibi birimin aksiyon alması istenir, alınan 

aksiyonların riski makul seviyeye indirip indirmediği 

denetlenir ve süreç boyunca geliĢmeler yönetime 

raporlanır. 36 73,48% 

Topluluk Stratejik Planlama biriminin belirlemiĢ 

olduğu tedbirler uygulanır. 1 2,04% 

Olumsuzluk yönetim kuruluna raporlanır. 1 2,04% 

Riskleri bertaraf edecek politika ve stratejiler üretilir. 

Risk derecelendirmesi yapılır ve iç kontrol 

mekanizmalarına yapılacak önleyici eklentiler 

planlanır. 2 4,08% 

Piyasa risklerine karĢı aksiyon alınır. 1 2,04% 

MüĢteri riskini önlemek amaçlı olarak riskli 

müĢterilere satıĢ yapılması engellenir. 1 2,04% 

Personel kaynaklı risklerde tedbir olarak mali 

sınırlamalar, Ģifrelemeler ve onay sistemleri 

kullanılır. Piyasa risklerine karĢı ise vadeli iĢlem 

piyasasında pozisyon alınır. 5 10,20% 

Sektör takibi ve rakip analizi yapılarak aksiyon 

alınır. 1 2,04% 

Risk Yönetim Komitesi önleyici tedbirleri belirler, 

aksiyon planlarını değerlendirir, yönetim kuruluna 

raporlar halinde sunar ve uygulamaya sokar. 1 2,04% 

Toplam 49 100% 

Risk analizi yapan 49 Ģirketin %73,48‟i gibi büyük bir bölümünde riskin 

sahibi olan birimin konu ile ilgili aksiyon alması istenir ve alınan aksiyonlar iç 

denetim departmanı tarafından değerlendirilir. Risklerin kabul edilebilir bir seviyeye 

düĢürülüp düĢürülmediği kontrol edilir ve yönetim kuruluna gerekli raporlar iletilir. 

Diğer cevaplar ise tabloda da görüldüğü üzere az bir sıklığa sahiptir. 

Tablo 76: Ġç denetim biriminin, risk yönetim sistemi ile ilgili denetim raporları ve 

değerlendirmeleri direkt olarak denetim komitesi veya yönetim kuruluna yapılmakta 

mıdır? 

Yanıt Seçenekleri Cevapların Toplam 

Ġçerisindeki Yüzdelik Payı 

Frekans Verileri 

Evet 88,05% 59 

Hayır 11,95% 8 

Toplam 100% 67 

ġirketlerin %88,05‟inde iç denetim biriminin veya iç denetçinin risk 

yönetim sistemi ile ilgili raporları ve değerlendirmeleri direkt olarak yönetim kurulu 
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veya denetim komitesine iletilmektedir. Risk yönetim faaliyetlerinin 

değerlendirilmesi, eksiklerin tespit edilmesi, üst yönetime raporlanması ve alınan 

aksiyonların kontrol edilmesi iç denetim biriminin temel görevlerinden biridir. Ġç 

denetim biriminin raporlarını yönetim kurulu veya denetim komitesine bağlı olarak 

yürütmesi IIA‟nın tavsiye niteliğinde oluĢturduğu önemli standart maddeleri 

arasındadır. Ayrıca TTK‟nın 378. maddesinde, düzenlemelerinde risk yönetim 

faaliyetlerinin uygulanması ve etkin bir Ģekilde faaliyetlerin sürdürülmesi 

sorumluluğu yönetim kuruluna yüklenmiĢ ve kurulun bu amaca uygun komiteler 

oluĢturmasını yasal zorunluluklara bağlamıĢtır (6103 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 

Mad. 366, Mad. 378). ġirketlerin %88,05‟inin yönetim kurulu veya denetim 

komitesine risk yönetim faaliyetleri ile ilgili rapor ve değerlendirmelerini direkt 

olarak sunmaları bu sebeple olumlu değerlendirilmelidir. 

Tablo 77: Denetim Komitesi ve Yönetim Kurulu DıĢında Risk Yönetim Sistemi Ġle 

Ġlgili Raporlamanın Yapıldığı Yönetim Kademesi 

Risk yönetim sistemi ile ilgili denetim raporları 

ve değerlendirmelerinin yapıldığı yönetim 

kademesi 

Yanıtların 

Frekansı 

Toplam Ġçerisindeki 

Yüzdelik Dağılım 

Genel Müdür 3 37,50% 

Ġcra Kurulu 1 12,50% 

Ġç Denetim Komitesi, CEO ve CFO Ortak 1 12,50% 

CEO 1 12,50% 

Riskin Erken TeĢhisi Komitesi 1 12,50% 

Muhasebe Birimi Yöneticisi 1 12,50% 

Toplam 8 100% 

Raporlamanın yönetim kuruluna veya denetim komitesine yapılmadığı 8 

Ģirketin risk yönetim sistemi ile ilgili raporları ağırlıklı olarak genel müdür olmak 

üzere icra kuruluna, riskin erken teĢhisi komitesine, muhasebe birimi yöneticisine, 

CEO‟ya ve iç denetim komitesi-CEO-CFO‟ya iletilmektedir. 
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ġekil 51: Ġç Denetim Biriminin Ġç Kontrol Sistemini Denetleme ve Değerleme 

Sıklığı 

 

Tablo 78: Ġç Denetim Biriminin Ġç Kontrol Sistemini Denetleme ve Değerleme 

Sıklığı 

Ġç denetim biriminin, iç kontrol 

sistemini denetleme ve değerleme 

sıklığı nedir? 

Cevapların Toplam 

Ġçerisindeki 

Yüzdelik Payı 

Frekans 

Verileri 

Ġç Kontrol Sistemi 

Bulunan ve 

Değerlendirmesi 

Yapılan ġirketlerin 

Toplam Ġçerisindeki 

Oranları 

ĠĢletme içerisinde iç kontrol sistemi 

bulunmadığından herhangi bir 

denetim ve değerlendirme çalıĢması 

yapılmamaktadır. 

22,39% 15  

Yalnızca yılda bir kez 28,36% 19 36,54% 

Yılda iki veya üç kez 19,40% 13 25% 

Yılda dört kez veya üzeri 29,85% 20 38,46% 

Toplam 100% 67 100% 

TTK, halka açık Ģirketlerin yıllık olarak faaliyet raporları yayınlamasını 

yasal zorunluluk hükme bağlamıĢtır. SPK‟nın Seri: IV No: 56 Kurumsal Yönetim 

Ġlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına ĠliĢkin tebliğinin Yönetim Kurulunun 

Faaliyet Esasları baĢlığı ise “Yönetim kurulu, yılda en az bir kez risk yönetimi ve iç 

kontrol sistemlerinin etkinliğini gözden geçirir. İç kontroller ve iç denetimin varlığı, 

işleyişi ve etkinliği hakkında faaliyet raporunda bilgi verilir.” ifadesi ile bu 

faaliyetlerin en az yılda bir kez gerçekleĢtirilmesini zorunlu hale getirmiĢtir. 
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SPK‟nun Kurumsal Yönetim Ġlkeleri de iç kontrol sistemi değerlendirmelerinin 

muhakkak faaliyet raporları içerisinde yer almasını halka açık Ģirketlere tavsiye 

etmektedir. AraĢtırma kapsamında incelenen Ģirketlerin %77,61‟i yasalara uygun 

Ģekilde bu faaliyetleri yürütmekte ve faaliyet raporlarına yansıtmaktadır. Yapısında 

iç kontrol sistemi oluĢturulmuĢ olan Ģirketlerin (52 adet) %38,46‟sı iç kontrol sistemi 

değerlendirmelerini yılda en az 4 kez ve üzeri gerçekleĢtirmekte iken %19,4‟ü yılda 

iki veya üç kez, %28,36‟sı ise yılda yalnızca bir kez değerleme faaliyeti 

gerçekleĢtirmektedir. 

ġekil 52: Ġç Denetim Biriminin, iç kontrol sistemi veya iç kontrol ortamı ile ilgili 

denetim raporları ve tavsiyeleri direkt olarak denetim komitesi veya yönetim 

kuruluna iletilmekte midir? 

 

Tablo 79: Ġç Denetim Biriminin, iç kontrol sistemi veya iç kontrol ortamı ile ilgili 

denetim raporları ve tavsiyeleri direkt olarak denetim komitesi veya yönetim 

kuruluna iletilmekte midir? 

Yanıt Seçenekleri Cevapların Toplam Ġçerisindeki Yüzdelik Payı Frekans Verileri 

Evet 82,09% 55 

Hayır 17,91% 12 

Toplam 100% 67 

ġirketlerin %82,09‟unda iç kontrol sistemi ve iç kontrol yapısına yönelik 

hazırlanan denetim raporları direkt olarak yönetim kurulu veya denetim komitesine 

sunulmaktadır. Daha önce de bahsedildiği üzere Ģirketlerin iĢlevsel açıdan yönetim 

kurulu veya denetim komitesine bağlı olmaları IIA‟nın iç denetim standartlarında 

verdiği tavsiyeler arasındadır. Bu sebeple hazırlanan raporlar da yönetim kurulu veya 
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denetim komitesine direkt olarak iletilmelidir. ġirketlerin önemli bir kısmı bunu 

uygun Ģekilde gerçekleĢtirmektedir. 

ġekil 53: Ġç Denetim Departmanın Yönetime Raporlama Yapma Sıklığı 

 

Tablo 80: Ġç Denetim Departmanın Yönetime Raporlama Yapma Sıklığı 

Yanıt Seçenekleri Cevapların Toplam Ġçerisindeki Yüzdelik Payı Frekans Verileri 

Yalnızca yılda bir kez 8,96% 6 

Yılda iki veya üç kez 23,88% 16 

Yılda dört kez veya üzeri 67,16% 45 

Toplam 100% 67 

TTK ve SPK halka açık Ģirketlerin iç denetim raporlarının yıllık faaliyet 

raporları içerisinde yayınlamasını hükme bağlayan çeĢitli yaptırımlar 

uygulamaktadır. Bu kurumlar, iç denetim birimlerinin risk yönetimi, iç kontrol yapısı 

ve yönetiĢim faaliyetleri ile ilgili değerlendirmelerinin en az yılda bir kez yapılmasını 

ve yıllık faaliyet raporlarında yer almasını zorunluluk haline getirmiĢtirler. Fakat 

Ģirketler yıllık raporların yanı sıra ara dönem raporlaması da gerçekleĢtirmektedirler. 

Bu ara dönem raporları 3 ayda bir olmak üzere yılda 4 kez yapılmaktadır. ġirket iç 

denetim birimlerinin yıl içerisinde en az bir kez yönetime raporlama yapmaktadır. 

Fakat ara dönem raporlarında da iç denetim faaliyetlerine yönelik beyanların yer 

alması çalıĢmaların uygunluğunu arttıracaktır. ġirketlerin %67,16‟sı yılda en az dört 

kez ve üzerinde yönetime raporlama yaparak yukarıda anlatılanlara uygun Ģekilde 

davranmaktadır. %23,88‟i yılda iki veya üç kez yönetim kuruluna raporlama 

yaparken %8,96‟sı yılda yalnız bir kez raporlama yapmaktadır. 



339 

 

ġekil 54: Ġç Denetim Birimine, OluĢturduğu Denetim Raporlarının Sonuçları 

Hakkında Geri Bildirim Yapılma Durumu 

 

Tablo 81: Ġç Denetim Birimine, OluĢturduğu Denetim Raporlarının Sonuçları 

Hakkında Geri Bildirim Yapılma Durumu 

Ġç denetim birimine, oluĢturduğu denetim 

raporlarının sonuçları hakkında geri bildirim 

yapılıyor mu? 

Cevapların Toplam 

Ġçerisindeki Yüzdelik Payı 

Frekans 

Verileri 

Hayır 17,91% 12 

Evet 82,09% 55 

Toplam 100% 67 

ġirketlerin %82,09‟unda iç denetim departmanına oluĢturdukları raporların 

sonuçları hakkında geri bildirim yapılmaktadır. Bir iç denetim biriminin etkin ve 

verimli çalıĢabilmesinin en etkili yolu hazırlanan raporlara geri bildirimde 

bulunulmasıdır. Ġç denetim biriminin görevi yalnızca rapor hazırlamak ve yönetime 

eksikler hakkında tavsiyeler vermek değildir. Aynı zamanda eksiklerin giderilip 

giderilmediğini gözlemlemek ve denetlemek, eğer gerekli aksiyonlar alınmamıĢ ise 

sebeplerini araĢtırmak ve eksiklerin oluĢturacağı riskleri kabul edilebilir seviyelere 

düĢürmektir. ġirketlerin %82,09‟unda geri bildirimin yapılması denetim 

faaliyetlerinin uygunluğunun önemli göstergelerinden biridir. Üst yönetimin, iç 

denetim faaliyetlerinin sürekliliğini sağlamak ve faaliyetlerini etkin bir Ģekilde 

yürütmesini kolaylaĢtırmak için birime destek olduğunu gösterir. 
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Tablo 82: Geri Bildirimde Kullanılan Yöntemler 

ġirketlerin Ġç Denetçiye Geri Bildirimde 

Kullandığı Yöntem 

Kullanılan 

Yöntemin Sıklığı 

Toplam 

Ġçerisindeki Payı 

Denetçiye geri bildirim e-posta yolu ile yapılmaktadır. 4 7,41% 

Denetçiye geri bildirim yazılı bir rapor ve yönetim 

kurulu ve denetim komitesi toplantılarında sözlü 

olarak yapılmaktadır. 

14 25,92% 

Denetçiye geri bildirim yazılı bir rapor ile 

yapılmaktadır. 

32 59,26% 

Denetçiye geri bildirim yönetim kurulu ve denetim 

komitesi toplantılarında sözlü olarak yapılmakta ve 

tüm bulgular toplantıda değerlendirilmektedir. 

4 7,41% 

Toplam 54 100% 

ġirketlerin %59,26‟sında geri bildirim yazılı raporlar halinde yapılmaktadır. 

%25,92‟sinde yazılı raporlar ve yönetim kurulu, denetim komitesi ve iç denetçilerin 

ortak katılımı ile gerçekleĢtirilen toplantılar sözlü geri bildirim yapılmaktadır. 

%7,41‟inde geri bildirim yönetim kurulu, denetim komitesi ve iç denetçilerin ortak 

katılımı ile gerçekleĢtirilen toplantılar sözlü olarak yapılmakta ve tüm bulgular 

toplantıda değerlendirilmektedir. %7,41‟inde ise e-posta ile geri bildirim 

yapılmaktadır.  

ġekil 55: Bilgisayar Destekli Ġç Denetim Tekniği Kullanımı 

 

Tablo 83: Bilgisayar Destekli Ġç Denetim Tekniği Kullanımı 

ġirketinizde bilgisayar destekli iç denetim 

tekniği uygulanmakta mıdır? 

Cevapların Toplam Ġçerisindeki 

Yüzdelik Payı 

Frekans 

Verileri 

Evet 19,40% 13 

Hayır 80,60% 54 

Toplam 100% 67 

Bilgi teknolojileri denetimi kurumun tüm teknolojik alt yapısının, donanım, 

yazılım, güvenlik ve bilgiye eriĢim konularının prensiplere uygun ve bilgi teknolojisi 

yönetimi perspektifi ile sistematik olarak denetime tabi tutulmasıdır. Bilgi 
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teknolojileri süreçlerindeki kontroller IT kontrolleri ve uygulama kontrolleri olmak 

üzere iki gruba ayrılmaktadır. Bilgisayar destekli denetim ise kontrollerin dizaynı ve 

iĢletilmesine iliĢkin güvence hizmeti sunmaktadır (Özbek, 2012: 152). Günümüzde 

iĢletmelerin her türlü bilgi ve belgeleri elektronik ortamlarda tutulmakta ve 

depolanmaktadır. Hatta ERM, SAP vb. programlar ile iĢletmenin tüm iĢlemleri 

programlar aracılığı ile planlanabilmekte ve faaliyetler bu programlar aracılığı ile 

kolaylıkla yönlendirilebilmektedir. Bu sebeple iç denetim faaliyetleri de değiĢimleri 

yakalayabilmek, Ģirket yönetimine daha hızlı ve güvenilir bilgi sağlayabilmek ve iç 

denetim faaliyetlerinin uygunluk ve verimliliğini arttırabilmek için bu güncel 

yaklaĢımlara uyum sağlamıĢ ve bilgisayar destekli denetim faaliyetlerini yapılan 

denetim çalıĢmalarında kullanmaya baĢlamıĢtır. Halka açık ve aile bağı olan Ģirketler 

üzerine yapılan bu araĢtırmada Ģirketlere “ġirketinizde bilgisayar destekli iç denetim 

tekniği uygulanmakta mıdır?” sorusu sorularak bilgisayar destekli denetim 

tekniklerinin Ģirketlerde kullanılıp kullanılmadığı ve bilgisayar destekli denetime 

Ģirketin ve Ģirket iç denetçilerinin verdiği önem tespit edilmeye çalıĢılmıĢtır. Fakat 

ankete katılan 67 Ģirketin cevapları göstermektedir ki bilgisayar destekli iç denetim 

faaliyetleri iç denetim çalıĢmalarında henüz istenilen seviyelerde 

kullanılamamaktadır. Ankete katılan Ģirketlerin ancak %19,4‟ü iç denetim 

faaliyetlerinde bilgisayar destekli denetim tekniklerinden faydalanmaktadır. Hemen 

hemen tüm iĢletme faaliyetlerinin bilgisayar ortamından yürütüldüğü günümüzde bu 

oran yeterli değildir. 

Tablo 84: Bilgisayar Destekli Ġç Denetim Uygulamasını GerçekleĢtiren KiĢiler 

Bilgisayar Destekli Ġç Denetim 

Faaliyetlerini GerçekleĢtiren KiĢiler 

Frekans Verileri Cevapların Toplam Ġçerisindeki 

Yüzdelik Payı 

Ġç Denetim Personeli yapar. 6 46,15% 

Ġç Denetim Personeli ve IT uzmanları 

Birlikte yapar. 

2 15,38% 

Ġç Denetim Personeli ve Operasyon 

Departmanı personeli birlikte yapar. 

1 7,71% 

IT uzmanları yapmaktadır. 2 15,38% 

Ġç Denetim Departmanı Müdürü yapar. 2 15,38% 

Toplam 13 100% 

Ankete katılan 67 Ģirketten 13 adedi bilgisayar destekli denetim tekniklerini 

iç denetim faaliyetlerinde kullanmaktadır. ġirketlerin 8 adedinde bilgisayar destekli 

denetim faaliyetleri direkt olarak iç denetim personeli veya müdürü (%61,53) 
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tarafından yürütülmekte iken kalan 5 Ģirkette ise IT uzmanları, iç denetim personeli 

ve operasyon departmanı personeli birlikte ve iç denetim personeli ve IT uzmanları 

birlikte bilgisayar destekli denetim faaliyetlerini yürütmektedir. Çıkan bu sonuçlar 

iki Ģekilde yorumlanabilmektedir. Bilgisayar destekli denetim faaliyetlerinin direkt 

olarak iç denetim birimi tarafından uygulandığı 8 Ģirketin iç denetim departmanı iç 

denetçileri bilgisayar destekli denetim konusunda bilgili ve nitelikli uzmanlardır veya 

iç denetim departmanlarında iç denetçilerin yanı sıra IT uzmanları da yer almaktadır. 

Ġç denetim faaliyetlerinin her konudan uzmanların olduğu katılımcı bir platformda 

gerçekleĢtirilmesi yapılan denetimlerin uygunluk ve verimliliğini arttırıcı önemli bir 

etkendir (Tokgöz, 2012). Ayrıca Uluslararası Ġç Denetim Standartları iç denetçinin 

yeterli bilgi ve tecrübesi olmadığı konularda uzman desteği almasını öngörmektedir. 

Kalan diğer firmaların ise uzman desteğinden faydalanarak bu denetim tekniğinden 

yararlandıkları görülmektedir. 

Tablo 85: Kullanılan Bilgisayar Destekli Ġç Denetim Programları 

Kullanılan Bilgisayar Destekli Ġç 

Denetim Programı 

Yanıtların Frekans 

Dağılımı 

Cevapların Toplam 

Ġçerisindeki Yüzdelik Dağılım 

ġirkete özel bir yazılım 

kullanılmaktadır. 

11 84,58% 

ACL 1 7,71% 

SAP BI 1 7,71% 

Toplam 13 100% 

AraĢtırma kapsamında kullanılan bilgisayar destekli iç denetim programları 

incelendiğinde genel olarak Ģirketlerin kendilerine özel yaptırdıkları programları ve 

yazılımları kullandıkları görülmektedir.  

ġekil 56: Uygulamayı GerçekleĢtiren KiĢi/KiĢilerin CISA (Certified Information 

System Auditor) Sertifikasının Mevcudiyeti  
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Tablo 86: Uygulamayı GerçekleĢtiren KiĢi/KiĢilerin CISA (Certified Information 

System Auditor) Sertifikasının Mevcudiyeti 

Uygulamayı gerçekleĢtiren kiĢi/kiĢilerin CISA 

(Certified Information System Auditor) Sertifikası 

var mıdır? 

Cevapların Toplam 

Ġçerisindeki Yüzdelik Payı 

Frekans 

Verileri 

Evet 10,45% 7 

Hayır 89,55% 60 

Toplam 100% 67 

Ankete katılan 67 Ģirketin %10.45‟inde CISA sertifikalı iç denetçi 

bulunmaktadır. ġirketlerin 13 adedi bilgisayar destekli denetim uygulamasına 

rağmen analiz sonuçları tüm Ģirketleri içermektedir. Bunun sebebi verilen 7 yanıttan 

yalnızca 3 adedinin bilgisayar destekli iç denetimi uyguluyor olmasıdır. Diğer dört 

Ģirkette ise bilgisayar destekli iç denetim uygulanmamasına rağmen CISA 

sertifikasına sahip denetçiler bulunmaktadır. Bu da bu Ģirketlerin ileride bu denetim 

tekniğinden faydalanmayı planladığını veya uygulamaya geçmek için hazır olduğunu 

göstermektedir. Bu da ileride bilgisayar destekli iç denetim tekniğinin kullanımının 

%25,37 oranına çıkabileceğini göstermektedir. 

AraĢtırma kapsamında incelenen konulardan bir diğeri ise halka açık aile 

bağı olan Ģirketlerde iç denetim birimlerinin kalite güvence programlarının 

mevcudiyeti ve uygunluğunun değerlendirilmesidir. Uluslararası Ġç Denetim 

Standartlarının Nitelik Standartları “1300 Kalite Güvence ve GeliĢtirme Programı” 

standardı iç denetim faaliyetlerinin katma değer yaratabilmesi, kurumun 

faaliyetlerinin geliĢtirilmesine yardımcı olunması ve iç denetim faaliyetlerinin etik 

kurallara ve standartlara uygun olduğu konusunda güvence sağlanması için bir kalite 

güvence ve geliĢtirme programı oluĢturulmasını tavsiye etmektedir. Kalite güvence 

ve geliĢtirme programının hazırlanmasındaki temel amaç iç denetim biriminin 

yürüttüğü faaliyetlerin de denetiminin yapılarak elde edilen bilgilerin güvenilirliğinin 

sağlanmasıdır. Bu sebeple iç denetim birimi Ģirket için uzmanlar veya Ģirket dıĢı 

denetçiler tarafından denetlenmelidir. Fakat Ģirket dıĢı uzmanların yaptığı 

denetimlerin güvenilirliği Ģirket içi uzmanların yaptığı denetimlere göre daha 

güvenilir kabul edilmektedir. Bu sebeple araĢtırma soruları daha çok Ģirket dıĢı 

uzmanların yapacağı değerlendirmelere yönelik hazırlanmıĢtır. 
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ġekil 57: ġirket Ġç Denetim Biriminin Bağımsız Bir DıĢ Gözlemci Tarafından 

Değerlendirilme Durumu 

 

Tablo 87: ġirket Ġç Denetim Biriminin Bağımsız Bir DıĢ Gözlemci Tarafından 

Değerlendirilme Durumu 

ġirket iç denetim birimi bağımsız bir dıĢ 

gözlemci tarafından değerlendiriliyor 

mu? 

Cevapların Toplam Ġçerisindeki 

Yüzdelik Payı 

Frekans 

Verileri 

Hayır 77,61% 52 

Evet 22,39% 15 

Toplam 100% 67 

ġirketlerin %77,61‟inin iç denetim birimlerinin gerçekleĢtirdiği faaliyetler 

bağımsız bir dıĢ gözlemci tarafından değerlendirilmemektedir. ġirketlerin ancak 

%22,39‟u (15 adet), iç denetim biriminin yürüttüğü faaliyetleri bağımsız bir dıĢ 

gözlemcinin denetimine sunmaktadır. ġirketlerin %22,39‟unun evet, %77,61‟lik 

kısmın ise hayır cevabını vermesi kalite güvence ve geliĢtirme programı 

oluĢturulması konusunda Ģirket iç denetim birimi ve yöneticilerin konuya yeteri 

kadar önem vermediklerini ve bu konuda yeterli yaptırım ve uygulamaların henüz 

oluĢmadığını göstermektedir. 

Tablo 88: DıĢ Gözlemci Belirleme Kriterleri 

DıĢ Gözlemci Seçim Kriterleri Frekans 

Verileri 

Yanıtların Toplam 

Ġçerisindeki Payı 

ġirket ile bağı olmayan bağımsız denetimi firmalarından iç 

denetim birimini ve yaptıkları denetimleri denetlemesi ve 

değerlendirmesi istenir. 

9 60% 

ġirketin bağımsız denetimi esnasında gelen denetçilerden iç 

denetim sistemi hakkında ayrıntılı raporlama yapmaları istenir. 

2 13,34% 

ġirket içi bağımsızlığı zedelemeyecek kaynaklardan ve Ģirket 

dıĢı denetim firmalarından iç denetim birimini ve faaliyetlerini 

denetlemesi ve değerlendirmesi istenir. 

4 26,66% 

Toplam 15 100% 
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Ġç denetim faaliyetleri, bir dıĢ gözlemci tarafından denetlenen Ģirketlerin 

büyük çoğunluğu (%60) bu denetimleri Ģirket ile bağı olmayan bağımsız denetim 

firmalarına yaptırmaktadır. ġirketlerden %26,66‟sı ise bağımsızlığı zedelemeyecek 

Ģirket içi kaynakları veya denetim firmalarını kullanmaktadır. %13,34‟lük kısım ise 

Ģirketin bağımsız denetimini yapan denetim firmalarından iç denetim birimi ve 

oluĢturduğu raporların güvenilirliği hakkında detaylı bir rapor hazırlamasını talep 

etmekte ve bu konuda bağımsız denetim firmalarından ek hizmet almaktadır. 

ġekil 58: Uluslararası Ġç Denetçiler Birliği‟ nin En Az 5 Yılda Bir DıĢ 

Değerlendirme Yapılması Yönündeki Standardına Uyum 

 

Tablo 89: Uluslararası Ġç Denetçiler Birliği‟ nin En Az 5 Yılda Bir DıĢ 

Değerlendirme Yapılması Yönündeki Standardına Uyum 

Uluslararası iç denetçiler birliği’ nin en az 5 yılda 

bir dıĢ değerlendirme yapılması yönündeki 

standardına uyuluyor mu? 

Cevapların Toplam 

Ġçerisindeki Yüzdelik Payı 

Frekans 

Verileri 

Evet 16,42% 11 

Hayır 83,58% 56 

Toplam 100% 67 

Nitelik Standartları “1310 Kalite Programı Değerlendirmeleri” standardının 

dıĢ değerlendirmeler kısmında değerlendirmelerin hangi aralıklar ile gerçekleĢmesi 

gerektiği “DıĢ değerlendirmeler, kurum dıĢından vasıflı ve bağımsız bir gözden 

geçirme uzmanı veya ekibi tarafından en azından beĢ yılda bir yapılmalıdır.” 

Ģeklinde ifade edilmektedir. AraĢtırma sonuçları göstermektedir ki Ģirketlerin 

%16,42‟lik küçük bir kesiminin denetim departmanları ve yöneticileri IIA‟nın bu 

standardına ve tavsiyesine uygun hareket etmektedir. Hatta denetim faaliyetlerinin 
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dıĢ gözlemciler tarafından değerlendirildiği bazı Ģirketlerde bile bu kurala uygun 

hareket edilmemektedir. 

ġekil 59: Ġç Denetim Raporlarında Denetim Faaliyetlerinin Standartlara ve Etik 

Ġlkelere Uygun Yapıldığı Açıkça Belirtilmesi 

 

Tablo 90: Ġç Denetim Raporlarında Denetim Faaliyetlerinin Standartlara ve Etik 

Ġlkelere Uygun Yapıldığı Açıkça Belirtilmesi 

Ġç denetim raporlarında, yapılan denetim 

faaliyetlerinin standartlara ve etik ilkelere uygun 

yapıldığı açıkça belirtilmekte midir? 

Cevapların Toplam 

Ġçerisindeki Yüzdelik Payı 

Frekans 

Verileri 

Evet 74,63% 50 

Hayır 25,37% 17 

Toplam 100% 67 

“1330 Standartlara Uygun YapılmıĢtır Ġbaresinin Kullanılması” standardı iç 

denetçilerin faaliyetlerini Uluslararası Ġç Denetim Mesleki Uygulama Standartlarına 

uygun yapıldığını belirtmelerini tavsiye etmekte ve bunun teĢvik edilmesinin 

gerekliliğini vurgulamaktadır. Fakat bu ibareyi kullanabilmek için kalite güvence ve 

geliĢtirme programı değerlendirmelerinin, iç denetim faaliyetlerinin standartlara 

uyduğunu göstermesi gerekmektedir. AraĢtırmaya katılan Ģirketlerin %74,63‟ü 

yapılan denetimlerin standartlara ve etik ilkelere uygun yapıldığını raporlarında 

belirttikleri ifade etmektedirler. Fakat Ģirketlerin %22,39‟u Ģirket iç denetim 

departmanı ve faaliyetlerini dıĢ gözlemci denetimine tabi tutmakta ve Ģirketlerin 

ancak %16,42‟si en az 5 yılda bir dıĢ gözlemci denetimi yapılmasına yönelik 

standarda uygun hareket etmektedir. Bu da Ģirketlerin büyük çoğunluğunda etkin bir 

kalite güvence programı olmadığını göstermektedir. Standartta da belirtildiği üzere 

yapılan denetim faaliyetlerinin standartlara ve etik ilkelere uygun yapıldığının ifade 
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edilebilmesi için kalite güvence programının iç denetim birimini değerlendirmesi 

gerekmektedir. 

BaĢlık genel olarak değerlendirildiğinde; 

 ġirketlerin %85,07‟sinde yönetim kurulu yapısı içerisinde veya kurula 

bağlı olarak çalıĢan bir iç denetim komitesi veya komisyonu bulunmaktadır. 

 ġirketlerin %85,07‟sinde iç kontrol sistemi, risk yönetim sistemi ve 

yönetiĢim faaliyetleri düzenli olarak değerlendirilmektedir.  

 Ġç denetim birimin, Ģirket performansını değerlendirebilmesi ve diğer 

denetim faaliyetlerini yürütebilmesi için finansal denetimleri de gerçekleĢtirmesi 

gerekmektedir. Örneğin, bütçe uygunluğunun denetimi yapılacaksa bütçe 

gerçekleĢmeleri, harcamalar, ayrılan kaynaklar gibi tüm finansal faktörler 

incelenerek bir sonuca varılmaktadır. Ayrıca daha güvenilir finansal tabloların 

oluĢturulmasında önemli bir rolü bulunmaktadır. ġirketlerin %80,6‟sında iç 

denetçilerin hem finansal kaynakların hem de iĢ ve iĢlemlerinin denetimini 

gerçekleĢtirmesi faaliyetlerin uygunluğunu etkileyen bir faktördür. 

 ġirketlerin %70,15‟inde Ģirketin finansal performansı ve finansal 

kaynaklarının denetimi bağımsız denetçilerin yanı sıra iç denetçiler tarafından da 

gerçekleĢtirilmektedir. SPK Kurumsal Yönetim Ġlkelerinin “Yönetim Kurulunun 

Faaliyet Esasları” baĢlığı ve TTK (mad. 378) yılda en az bir kez iç denetim 

raporlamasının yapılmasını ve bunların faaliyet raporlarında yer almasını zorunlu 

tutmaktadır. Finansal performans ve kaynak denetimi faaliyetlerinin iç denetim 

departmanları tarafından yürütüldüğü Ģirketlerin (%70,15) hepsinde SPK ve TTK 

düzenlemelerine uygun hareket edilmektedir. 

 TTK madde 375 yönetim kurulunun özellikle üst yönetime uygunluk 

denetimi yapmasını veya yaptırmasını hükme bağlamıĢtır. Fakat her uygunluk 

denetimlerinin sıklığı hakkında bir Ģey belirtilmemiĢtir. SPK tebliğlerinde uygunluk 

denetimlerinden net bir Ģekilde bahsedilmemekle birlikte denetim komitelerinin 3 

ayda bir olmak üzere yılda dört kez toplantı yapmalarını zorunlu hale getirmiĢ ve her 

toplantıda komitenin yönetim kuruluna raporlama yapması istenmiĢtir (SPK, Seri: X 

No: 22, mad. 6). ġirketlerin %47,6‟sında buna uygun hareket edilerek yılda dört kez 
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ve üzeri denetim yapılmakta iken %33,33‟ünde iki veya üç kez uygunluk denetimi 

gerçekleĢtirilmektedir. Bu da Ģirketlerin büyük çoğunluğunun uygulamalarını uygun 

Ģekilde veya uyguna yakın Ģekilde yürüttüklerini gösterir. 

 ġirketlerin %64,18‟inde TTK madde 375‟e uygun davranılarak 

yönetim kadrolarına yönelik uygunluk denetimleri yürütülmektedir. Üst yönetim 

kadrolarına, uygunluk denetimi yapan Ģirketlerin %86,05‟i raporlarını direkt olarak 

yönetim kurulu veya denetim komitesine sunmaktadır. Ġç denetim birimlerinin 

iĢlevsel olarak yönetim kurulu veya denetim komitesine bağlanmasının sebebi 

bağımsızlık ve objektifliğin sağlanmasıdır. Bu sebeple özellikle üst yönetime yapılan 

uygunluk denetimi raporları en üst yönetim kademesi olan yönetim kuruluna ve 

kurulun denetim komitesine iletilmesidir. 

 ġirketlerin %76,12‟si (49 adet) risklerin düzenli olarak analiz 

edildiğini ve olumsuzluklara yönelik tedbirler alındığını belirtmiĢtir. Bu tedbirlerin 

(49 adet) %73,48‟ini risk sahibi birimin konu ile ilgili aksiyon alması ve alınan 

aksiyonların iç denetim departmanı tarafından denetlenmesidir. 

 ġirketlerin %88,05‟inde iç denetim biriminin risk yönetim sistemi ile 

ilgili raporları direkt olarak yönetim kurulu veya denetim komitesine iletilmektedir.  

 ġirketlerin %77,61‟inde bir iç kontrol sistemi olduğundan önceki 

bölümlerde bahsedilmiĢtir. TTK, halka açık Ģirketlerin yıllık faaliyet raporlarında iç 

denetim raporları sonuçlarını açıklamasını zorunlu kılarken, SPK Kurumsal Yönetim 

Ġlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına ĠliĢkin Tebliğ‟inde bu denetimlerin en 

az yılda bir kez yapılmasını talep etmiĢtir. 52 Ģirketin tümünde buna uygun olarak 

hareket edilmek en az yılda bir kez iç kontrol sistemi denetim ve değerlendirmesi 

yapılmaktadır. Bu Ģirketlerin %25‟inde denetimler yılda iki veya üç kez, 

%38,46‟sında ise dört kez ve üzerinde gerçekleĢtirilmesi daha etkin çalıĢmalar 

yürütülebilmesine imkan tanımaktadır. 

 ġirketlerin %82,09‟unda iç kontrol sistemi ve kontrol ortamı ile ilgili 

denetim raporları ve tavsiyeleri direkt olarak denetim komitesi veya yönetim 

kuruluna iletilmektedir. 

 SPK, denetim komitelerinin bir faaliyet dönemi içerisinde dört kez 

toplantı yapmasını ve denetimsel konuları tartıĢmalarını komitelere zorunlu 

tutmaktadır. Her toplantı döneminde iç denetim biriminin de raporlarını denetim 
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komitesine iletme gerekliliğinin olması raporlamanın dört kez yapılmasının 

gerekliliğine iĢaret etmektedir. BDDK ise iç denetim biriminin, en az dört kez 

raporlama yapmasını zorunluluk olarak Ġç Sistemler Yönetmeliğinde belirtmiĢtir. 

AraĢtırma sonuçları Ģirket iç denetim birimlerinin %67,16‟sının buna uygun hareket 

ettiğini ve yılda dört kez ve üzeri raporlama yapıldığını göstermektedir. 

 ġirketlerin %82,09‟unda iç denetim birimlerinin oluĢturduğu denetim 

raporları hakkında üst yönetim mutlaka denetçiye geri bildirimde bulunmaktadır. 

Geri bildirim ise yazılı raporlar ile veya yönetim kurulu, denetim komitesi ve iç 

denetim birimi yöneticisinin ortak toplantılarında sözlü olarak yapılmaktadır. 

 AraĢtırma kapsamında Ģirket iç denetim birimlerinin, iç denetim 

faaliyetlerini yürütürken bilgisayar destekli denetim tekniklerinden yeteri kadar 

yararlanmadıkları görülmüĢtür. ġirket iç denetim birimlerinin yalnız %19,4‟ü bu 

teknikte faydalanmaktadır. Bu da Ģirket iç denetim birimlerinin yeteri kadar güncel 

denetim tekniklerinden faydalanmadığını göstermektedir. Bilgisayar destekli denetim 

tekniklerinden faydalanan Ģirketler de genel olarak uygulamaları iç denetim personeli 

veya müdürü yürütmekle birlikte Ģirketlerin bir kısmında diğer departmanlardan (IT, 

Operasyon vb.) destek alınmaktadır. Denetim programı olarak Ģirkete özel yazılımlar 

kullanılmaktadır. Bu uygulamayı gerçekleĢtiren kiĢilerin CISA sertifikası sahipliği 

ancak Ģirketlerin yarısında mevcuttur. 

 Uluslararası Ġç Denetim Standartları yapılan iç denetim faaliyetlerinin 

kalite ve güvencesini sağlamak amacı ile belirli periyodlarda iç veya dıĢ gözlemciler 

tarafından değerlendirilmesini tavsiye etmektedir. DıĢ gözlemci denetimleri kalite ve 

güvenilirlik açısından daha güvenilir olduğundan araĢtırma kapsamında bunun 

üzerine odaklanılmıĢtır. ġirketlerin ancak %22,39‟luk kısmında iç denetim biriminin 

denetimi bir dıĢ gözlemciye yaptırılmaktadır. DıĢ gözlem yapılan Ģirketlerde daha 

çok bağımsız denetim firmalarından destek alınmakla birlikte Ģirket içi, bağımsızlığı 

bozmayacak kaynaklardan da yararlanılmaktadır.  

 ġirketlerin %16,42‟lik küçük bir oranı Uluslararası Ġç Denetçiler 

Birliği‟nin en az 5 yılda bir dıĢ gözlem yapılması yönündeki standardına uyduğunu 

ifade etmiĢtir. Fakat Ģirketlerin %74,65‟i hazırlanan denetim raporlarında standartlara 

ve etik ilkelere uyulduğunu açıkça belirtmektedir. Bu açıklamanın kullanılabilmesi 

için kalite güvence ve geliĢtirme programı değerlendirmelerinin iç denetim 
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faaliyetlerinin standartlara ve etik ilkelere uyduğunu bildirmesi gerekir. ġirketlerin 

büyük çoğunluğunda ise böyle bir program henüz oluĢturulmamıĢtır. 

 

5.8.7. Ġç Denetim Faaliyetlerinin Uygunluğunun Zorunlu ve 

Tavsiye Niteliğindeki Temel Kriterler Çerçevesinde Genel 

Değerlendirmesi 

Genel ortalamalar yalnızca soru bazlı değerleme sonuçlarını yansıttığından 

genel tabloyu tam olarak görebilmemize imkan tanımamaktadır. Bu sebeple anketin 

temelini oluĢturan 17 adet kriter, Ģirketlerin verdikleri cevaplar tek tek 

değerlendirilerek incelenmiĢ ve Ģirketlerin genel durumu ortaya koyulmaya 

çalıĢılmıĢtır.  

Tablo 91: Ġç Denetim Faaliyetlerinin Uygunluğunu Ölçmede Kullanılan Temel 

Kriterler 

1. derecede 

Uyum 

Gerektiren 

Kriterler 

(Kanun, 

yönetmelik, 

tebliğ ve 

mevzuat gibi 

Uyumun 

Zorunlu 

Olduğu 

Kriterler) 

ġirketler bünyelerinde iç denetçi çalıĢtırmalı ve/veya iç denetim departmanı 

kurmalıdır. 

Yönetim kurulu yapısı içerisinde denetim komitesi oluĢturulmalıdır. 

ġirketlerin denetim komiteleri, bağımsız ve icracı olmayan üyelerden oluĢmalıdır. 

Üyeleri bağımsız kiĢilerden oluĢan riskin erken teĢhisi komiteleri oluĢturulmalıdır. 

ġirket, iç kontrol prosedürleri yazılı hale getirilmelidir. 

Ġç denetçiler, yılda en az 2 veya daha fazla denetim gerçekleĢtirmelidir. 

Ġç denetçi / iç denetim departmanı tarafından yönetim kuruluna karĢı uygunluk 

denetimi yapılmalıdır. 

ġirket içi risk analizleri yapılmalıdır. 

Ġç kontrol prosedürleri ve / veya prosedür değiĢiklikleri yazılı olarak Ģirket 

çalıĢanlarına iletilmelidir. 

2. Derecede 

Uyum 

Gerektiren 

Kriterler (IIA 

/ TĠDE 

Tavsiyelerine 

Uyum) 

Yönetim kurulu içinde veya dıĢında bir iç denetim komitesi kurulmalıdır. 

ġirket iç denetçilerinden en az bir tanesi, CIA belgesine sahip olmalıdır. 

ġirket iç denetçilerinden en az bir tanesinin, TĠDE ve/veya IIA üyesi olması ve 

etkinliklerini takip etmesi gerekmektedir. 

Ġç denetim departmanı / iç denetçi, iĢlevsel açıdan denetim komitesi ve/veya 

yönetim kuruluna bağlı olmalıdır. 

Ġç denetim departmanı / iç denetçi, kurum içerisinde idari açıdan kurumun üst 

yönetimine bağlı olmalıdır. 

ĠĢtirakleri / bağlı ortaklıkları olan Ģirketlerin, iĢtirak ve/veya bağlı ortaklarında 

hazırlanan iç denetim raporlarını Ģirket karar mekanizmasına dahil etmesi 

gerekmektedir. 

Ġç denetim yönetmelik ve yetkileri, yönetim kurulu ve/veya denetim komitesi 

tarafından onaylanmalıdır. 

ġirket içi denetimlerin, en az 5 yılda bir bağımsız bir dıĢ denetçi tarafından 

değerlendirilmesi gerekmektedir. 



351 

 

Ġç denetim faaliyetlerinin uygunluğunu ölçmede kullanılan temel kriterler; 

kanun, yönetmelik, tebliğ ve mevzuata uyum gerektiren 1. derece kriterler grubu ve 

IIA / TĠDE tavsiyelerine uyum gerektiren 2. derece kriter grubu altında 

sınıflandırılmıĢtır. 

Belirlenen 17 kritere, Ģirketlerden tam uyum sağlayabilen yoktur. Birinci 

derece uyum gerektiren; yasal düzenleme, mevzuat, yönetmelik ve tebliğlere uyum 

kriterlerine (9 adet) uyum düzeyleri değerlendirildiğinde, Ģirketlerin ancak %4,48‟i 

(3 adet firma) 1. derece kriterlere tam uyum sağlamaktadır. Ġkinci derece uyum 

gerektiren kriterler (8 adet) değerlendirildiğinde, Ģirketlerin IIA ve TĠDE 

tavsiyelerini içeren bu kriterlere tam uyumunun sağlanamadığı görülmektedir.  

Tablo 92: Uyum Seviyesinin DüĢük Olduğu Temel Kriterler 

 

Uyumsuzluğun En Yüksek 

Seviyelerde Olduğu 

Kriterler 

Uyum 

Sağlayamayan 

ġirket Sayısı 

Uyum Sağlayamayan 

ġirketlerin Toplam 

Ġçerisindeki Yüzdelik (%) 

Payı 

Zorunlu 

Uyum 

Gerektiren 

Kriterler 

Üyeleri bağımsız kiĢilerden 

oluĢan riskin erken teĢhisi 

komiteleri oluĢturmak 34 50,75% 

Ġç denetçi / iç denetim 

departmanı tarafından yönetim 

kuruluna karĢı uygunluk 

denetimi yapılması 24 35,82% 

Ġç kontrol prosedürleri ve / 

veya prosedür 

değiĢikliklerinin yazılı olarak 

Ģirket çalıĢanlarına iletilmesi 53 79,10% 

Tavsiye 

Niteliğindeki 

Uyum 

Gerektiren 

Kriterler 

ġirket iç denetçilerinden en az 

bir tanesinin, CIA belgesine 

sahip olması 50 74,62% 

ġirket iç denetçilerinden en az 

bir tanesinin, TĠDE ve/veya 

IIA üyesi olması ve 

etkinliklerini takip etmesi 48 71,64% 

ġirket içi denetimlerin, en az 5 

yılda bir bağımsız bir dıĢ 

denetçi tarafından 

değerlendirilmesi 59 88% 

1. derece zorunlu uyum kriterleri, ayrı ayrı değerlendirildiğinde, göze 

çarpan en önemli olumsuzluklar; “Ģirketlerin yarısından fazlasında (34 adet) üyeleri 

bağımsız kiĢilerden oluĢan riskin erken teĢhisi komitesi bulunmaması, Ģirketlerin 

%35,82‟sinde (24 adet) iç denetçi veya iç denetim departmanı tarafından yönetim 
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kuruluna ve üst yönetime karĢı uygunluk denetimi gerçekleĢtirilmemesi, %79,1‟inde 

(53 adet) iç kontrol prosedürlerinde yapılan değiĢiklik veya revizyonların çalıĢanlara 

yazılı bildiri veya duyurularla iletilmemesi” olarak sıralanabilir. Yeni TKK‟nın 378. 

maddesi, halka açık Ģirketlerin riskin erken teĢhisi ve önlenmesi için riskin erken 

teĢhisi komiteleri kurmalarını zorunlu hale getirmiĢtir. Ancak yapılan incelemelerde 

ankete katılan Ģirketlerin yarısından fazlasının, bu zorunluluğa uygun hareket 

etmedikleri tespit edilmiĢtir. Bunun yanında, yeni kanun “Yönetim Kurulunun 

Devredilemez Görev ve Yetkileri” baĢlığının 375. maddesinde “Yönetimle görevli 

kişilerin, özellikle kanunlara, esas sözleşmeye, iç yönergelere ve yönetim kurulunun 

yazılı talimatlarına uygun hareket edip etmediklerinin üst gözetiminin” sağlanması 

görevi yönetim kuruluna ve dolaylı olarak iç denetim birimi veya iç denetçilere 

verilmiĢtir. AraĢtırma temel kriterlerinden biri olarak değerlendirilen bu maddeye 

Ģirketlerin %35,82‟si uyum sağlamamıĢtır. Yeni kanunda, yönetim kurulunun bir 

diğer önemli görevi ise Ģirket içi kontrol mekanizmaları oluĢturmak, geliĢtirmek, 

iĢlerliğini ve gözetimini sağlamaktır. Yönetim kurulu yerine, iç kontrol sisteminin 

gözetimini yapacak birim iç denetim departmanıdır. Ġç kontrol sisteminin 

iĢlevselliğinin sağlanabilmesi için çalıĢanları kontrol ortamı içerisinde uymakla 

yükümlü olduğu kuralları iyi bilmesi gerekmektedir. Bunun en iyi yolu ise kontrol 

ortamı hakkında sürekli bilgilendirmedir. ÇalıĢanlara yapılan yazılı bildirimler en iyi 

bilgilendirme yöntemidir. Kritere uyum değerlendirildiğinde, Ģirketlerin %79,1‟inin 

uygun bir davranıĢ sergilemediği görülmektedir. 

2. derece uyum gerektiren IIA ve TĠDE‟nin tavsiye niteliğindeki uygulama 

ve standartlarına uyum her bir kriter için ayrı ayrı gözlemlendiğinde göze çarpan en 

önemli olumsuzluklar; “Ģirketlerin %74,62‟sinde (50 adet) en az bir CIA sertifikalı iç 

denetçinin bulunmaması, Ģirketin en az bir denetçisinin TĠDE ve/veya IIA üyesi 

olması ve etkinliklerini takip etmesi kriterine %71,64‟ünün (48 adet) uymaması, 

Ģirket içi denetimlerin en az 5 yılda bir bağımsız bir dıĢ denetçi tarafından 

değerlendirilmesi kriterine Ģirketlerin %88‟inin uygun davranmaması” olarak 

sıralanabilir. Yapılan denetimin kalitesi ve uygunluğunun sağlanması için, öncelikle 

bu denetimleri uygun, gerekli niteliklere sahip ve bu niteliklere sahip olduğunu 

kanıtlayan kiĢilerin iç denetim faaliyetlerini gerçekleĢtirmesi gerekmektedir. 
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Uluslararası Ġç Denetim Enstitüsü ve Türkiye Ġç Denetim Enstitüsü, iç denetim 

mesleğini geliĢtirmeyi ve standart bir yapıya sokmayı hedefleyen, mesleği 

yönlendiren bir meslek kuruluĢlarıdır. Bu kuruluĢlar, iç denetçilerin mesleki 

geliĢimlerini sağlamak ve güncel konuları takip etmelerine yardımcı olmak için 

gerekli konularda düzenli eğitimler, toplantılar ve konferanslar düzenlemektedirler. 

Ayrıca mesleğin seviyesini korumak ve gerekli niteliklere sahip kiĢilerin iç denetim 

faaliyetlerinde çalıĢmasını sağlamak amacı ile mesleki sertifika eğitimleri ve sınav 

ile CIA (Certificated Internal Auditor) belgesi vermektedirler. Verilen yanıtlar, Ģirket 

denetçilerinin bu eğitimlere katılım düzeyinin çok düĢük olduğunu ve sertifikalı 

denetçi çalıĢtırılması ilkesine uygun davranılmadığını göstermektedir.  

Tablo 93: Uygunluk Kriterlerine Uyum Seviyeleri 

 

Uyulmayan Kriter Sayısı ġirket Sayısı 

ġirketlerin Toplam 

Ġçerisindeki Yüzdelik (%) Payı 

1. Derece 

Zorunlu Uyum 

Kriterleri 

Kriterlere Tam Uyanlar 3 4,48% 

1 veya 2 Kritere Uymayanlar 34 50,74% 

3 veya 4 Kritere Uymayanlar 27 40,29% 

5 ve Üzeri Kritere Uymayanlar 3 4,49% 

2. Derece 

Tavsiye 

Niteliğindeki 

Kriterler 

1 veya 2 Kritere Uymayanlar 18 26,86% 

3 veya 4 Kritere Uymayanlar 38 56,70% 

5 ve Üzeri Kritere Uymayanlar 11 16,44% 

Yapılan incelemede Ģirketlerin %50,74‟ü (34 adedi) 9 adet uyulması 1. 

derecede önemli ve zorunlu olan kriterin yalnız bir veya iki tanesine uymamaktadır. 

%40,29‟unun (27 adedi) ise bu zorunlu kriterlerden 3 veya 4 adedine uymadığı tespit 

edilmiĢtir. ġirketlerden %4,48‟inin bu zorunlu kriterlere tam uyum gösterdiği tespit 

edilmiĢtir. Kalan %4,49‟luk kısmın verdiği cevaplar, bu Ģirketlerin kriterlerin 

yarısından fazlasına uymadığını göstermektedir. 

Anketi cevaplandıran Ģirketlerin %26,86‟sının (18 adedi), ikinci derece 

tavsiye niteliğindeki 8 adet uyum kriterlerinin bir veya iki adedine uymadıkları tespit 

edilmiĢtir. Anketi yanıtlayan %56,7‟sinin (38 adedi), bu uyum kriterlerinden 3 veya 

4 adedine uymadıkları tespit edilmiĢtir. %16,44‟luk kısım ise tavsiye niteliğindeki bu 

kriterlerin yarısından fazlasına uymamaktadır. 

Ankete katılan Ģirketlerin (67 adet) %91‟i (61 adedi), belirlen zorunlu ve 

tavsiye niteliğindeki uyum kriterlerinin yarısından fazlasına uygun hareket 
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etmektedir. Ankete katılan Ģirketlerin %9‟luk kısmı ise bu kriterlerin yarısından 

fazlasına uymamaktadır. Ankete katılan Ģirketlerin %10,44‟ü (7 adedi) belirlenen 17 

kriterden yalnız 2 veya 3 adedine uygunsuz hareket etmektedir. Bu Ģirketlerden 

%34,3‟ü ise kriterlerin 3 veya 4 adedine uymamaktadır. 

Genel bir değerlendirme yapıldığında, anket sorularının temelini oluĢturan 

zorunlu ve tavsiye niteliğindeki uygunluk kriterlerine, Ģirketlerin tam ve eksiksiz 

Ģekilde uyum gösteremedikleri saptanmıĢtır. Ancak, anketi cevaplayarak katılım 

sağlayan Ģirketlerin yarısından fazlasının, belirlenen 17 kriterin yarısından fazlasına 

uyum sağlamaları iç denetim faaliyetlerinin devam eden dönemlerde ve yıllarda 

istenilen tam uyum seviyesine gelebileceğine yönelik bir iĢaret olarak 

değerlendirilebilir. 
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SONUÇ 

Aile Ģirketleri, teoride de anlatıldığı üzere ülkelerin iĢletme toplamının 

önemli bir çoğunluğunu oluĢturmaktadır. Bu sebeple aile Ģirketleri ülkeler açısından; 

istihdamı, milli geliri ve ekonomik refahı arttırıcı önemli bir ekonomik güç olarak 

düĢünülmelidir. Birçok kaynakta, bu Ģirketler ekonominin lokomotifi olarak 

adlandırılmaktadır. Ülkemizde aile Ģirketlerinin toplam içerisindeki oranı %95‟tir ve 

bu Ģirketlerin milli gelir içerisindeki payları, toplamın %75‟ini oluĢturmaktadır. 

Aile Ģirketleri, aynı aileden bireylerin veya iki veya üzeri ailenin bir araya 

gelerek oluĢturduğu, aile üyelerinin yönetim, mülkiyet ve iĢ üzerinde önemli etkiye 

sahip olduğu ve aile üyelerinin geçimine imkan tanıyan Ģirket yapılarıdır. Bununla 

birlikte araĢtırma, halka açık aile Ģirketlerine yönelik yapıldığından ve bu Ģirketlerin 

diğerlerinden farklı olarak hisse senetlerinin borsada serbest bir Ģekilde iĢlem 

görmesinden dolayı tanım biraz farklılaĢmaktadır. Halka açık aile Ģirketleri: 

• hisselerin ya da oy haklarının çoğunluğunun Ģirketi kuran ya da satın 

alan kiĢi ya da bir aile veya akrabalara ait olduğu, 

• yönetim kurulu seçimi ve genel kurullarda oy hakimiyetinin 

bulunduğu, 

• ailenin en az bir üyesi ya da temsilcisinin üst düzey yönetim 

kadrosunda ya da Ģirket yönetiminde günlük sorumluluklara sahip olduğu 

Ģirketlerdir. 

Bir Ģirketin kurumsallaĢması, Ģirketin kiĢilerden bağımsız hale gelerek, 

uzmanlar tarafından yönetilmesi anlamına gelmektedir. Bu sebeple son maddede yer 

alan “aileden en az bir kişinin yönetim kurulu yapısında yer alması” gerekliliği 

incelenen Ģirketlerde önemsenmemiĢtir. Halka açık Ģirketlerde tüm oy hakları, elde 

bulundurulan hisse senetlerine göre belirlenmektedir. Halka açık Ģirketlerin 

bazılarında hisse senetlerinin tümü elde bulunduranlara eĢit haklar sağlamakta iken 

bazı Ģirketlerin imtiyazlı hisse senetleri bulunmaktadır. Bu imtiyazlı senetler 

sahiplerine oy hakkı imtiyazı, kar payı imtiyazı, denetim kurulunu veya teftiĢ kurulu 

üyelerini belirleme imtiyazı ve yönetim kurulu üyelerinin büyük bir kısmını 
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belirleme imtiyazı sağlamaktadır. Birçok çalıĢmada “şirket hisse senetlerinin en az 

%25’inin aile üyelerine veya aileden birkaç kişiye ait olmalıdır” ibaresi 

bulunmaktadır. Fakat kimi Ģirketlerde imtiyazlı hisse oranı %1‟den az bile olsa 

sağladığı oy hakkı imtiyazı kalan %99‟luk hissenin oy toplamına eĢit olmakta hatta 

geçmektedir. AraĢtırmada halka açık Ģirketler içerisindeki aile Ģirketleri belirlenirken 

tüm bu etkenler göz önüne alınmıĢ ve hesaplamalara katılmıĢtır. 

Aile Ģirketlerinin kuruluĢu basit ve ilk baĢlarda yönetimi kolaydır. 

Merkeziyetçi bir yönetim anlayıĢı benimsendiğinden, hızlı karar alabilen ve 

uygulayabilen yapılardır. Bu da fırsatların kolay bir Ģekilde değerlendirilmesine ve 

iĢlerin hızlı bir Ģekilde büyütülmesine imkan tanımaktadır. Fakat ekonomik açıdan bu 

kadar değerli olan aile Ģirketlerinin ömürleri çok uzun sürmemektedir. Dünya 

genelinde yapılan araĢtırmalar, aile Ģirketlerinin ancak %30‟unun ikinci kuĢağa, 

%12‟sinin üçüncü kuĢağa ve %5‟inin de dördüncü kuĢak ve sonrasına 

aktarılabildiğini ifade etmektedir. Hızlı ve dengesiz büyüme (iĢler büyürken 

organizasyon yapısının bu büyüme ile orantılı geliĢtirilememesi), hissedar sayısının 

artıĢı, yönetimin daha karmaĢıklaĢması ve zorlaĢması, paydaĢlar arası 

anlaĢmazlıkların artıĢı, iĢlerin büyüdükçe karmaĢıklaĢması ve kontrolünün 

zorlaĢması vb. sebeplerle aile Ģirketlerinin birçoğu tasfiye sürecine girmekte ve 

iflasını açıklamaktadır.  

Tezin literatür kısmında da incelendiği üzere, aile Ģirketlerinin 

sürdürülebilirliğinin sağlanması için birçok araĢtırma yapılmıĢ ve iflas sebepleri 

incelenmiĢtir. ÇalıĢma sonuçlarının ve araĢtırmacıların genel olarak üzerinde 

birleĢtiği nokta kurumsallaĢma sorunudur. Aile Ģirketlerinin bir kısmı 

kurumsallaĢmaya önem vermedikleri ve gereksiz buldukları için, bir kısmı ise 

kurumsallaĢma sürecini iyi bir Ģekilde yönetemedikleri için ilk kuĢak veya ikinci 

kuĢağın yönetiminde iflas ve tasfiye sürecine hızlı bir Ģekilde girerek yok olmaktadır. 

KurumsallaĢma sorunu genel olarak büyüme evresinde aile Ģirketlerinin 

karĢısına çıkmaktadır. ĠĢin büyümesi ve karmaĢık hale gelmesi kontrolü 

zorlaĢtırmakta ve kurucu liderin yetki ve sorumluluk dağılımı yapması zorunlu hale 

gelmektedir. Bu aĢama, genel olarak kardeĢlerin yönetimde olduğu ve çocukların 
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yavaĢ yavaĢ iĢe adapte edilmeye baĢlandığı aĢamadır. Özellikle bu aĢamada, aile 

Ģirketlerinin standart bir Ģirket yapısı oluĢturmaya baĢlaması ve kurumsallaĢması 

gerekmektedir.  

ġirketlerin; stratejik planlamaya, yetki ve sorumluluk dağılımına, iĢ ve 

organizasyon yapısı ile ilgili standart kural ve ilkelere, hiyerarĢik planlamaya 

(aileden veya aile dıĢından kiĢilerin yönetim kademelerindeki mevkilerinin 

belirlenmesi, haleflerin belirlenmesi ve yetiĢtirilmesi vb.), mülkiyet planlamasına en 

fazla ihtiyaç duydukları aĢamalardan biridir. ġirketlerin bu aĢamada, büyüme ile 

orantılı olarak kurumsallaĢma faaliyetlerini baĢlatması ve sürdürmesi gerekmektedir. 

Büyüme sürecini takiben, aile Ģirketlerinin yaĢam evresindeki diğer adım kompleks 

aile Ģirketleri olmaktadır. Aile Ģirketleri, büyüme süreci içerisine kurumsallaĢma 

faaliyetlerini iyi bir Ģekilde entegre edemez ise kompleks aile Ģirketleri evresinde 

önemli sorunlar ile karĢılaĢmaktadırlar. ĠĢ ortamında ve aile içerisindeki belirsizlik ve 

hissedar sayısındaki artıĢ çatıĢmaları baĢlatmakta ve arttırmaktadır. Bu evreyi baĢarılı 

bir Ģekilde atlatabilen Ģirketler süreklilik kazanabilirler. 

Bir iĢletmenin örgütsel açıdan kurumsallaĢması için öncelikle organizasyon 

yapılarını çevresel etkilere hızlı uyum sağlayan esnek ve sade yapılara 

dönüĢtürmeleri gerekmektedir. Ayrıca Ģirketler, iĢ çevresindeki belirsizliklerin 

getireceği riskleri en aza indirmek için statik yapılardan dinamik yapılara geçiĢ 

yapmalı ve belirsizlik ortamında çevrenin gereklerine hızlı bir Ģekilde uyum 

sağlayarak farklılaĢabilmelidir. Örgütsel kurumsallaĢmanın bir diğer öğesi ise 

kurumsal özerkliğin sağlanmasıdır. Sürekliliğin sağlanabilmesi için Ģirketler 

kiĢilerden bağımsız, kendi kendini yönetebilen yapılar haline gelmelidir. Böylece 

Ģirketler; yasal düzenlemeleri ve toplumsal normları sentezleyerek kurum yapısı 

içerisinde içselleĢtirebilir, Ģirket içerisinde çalıĢanlar ile sahipler arasındaki amaçları 

ortak hale getirebilir, herkesin kurumu sahiplenmesini sağlayarak ayrı bir kurum 

kimliği oluĢturabilir ve iĢletmenin sürekliliğinin sağlanmasını ortak amaç haline 

getirebilirler.  

KurumsallaĢma faaliyetleri, yapısı gereği karmaĢık ve bütünleĢik süreçleri 

içermektedir. Her bir iĢlem bir birini takip eden ve hatta birlikte ilerleyen adımlardan 
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oluĢmaktadır. Ayrıca, her Ģirketin kendine has bir yapısı olduğundan iĢletmeden 

iĢletmeye farklılık gösterebilmektedir. Bu adımların iyi analiz edilmesi ve sürekli 

gözlemlenmesi gerekmektedir. Süreç iyi bir Ģekilde yürütülemez ise kurumsallaĢma, 

Ģirketlere faydadan çok zarar getirebilir. AĢırı bürokratik ve kuralcı yapıların 

oluĢumu bunun en güzel örneği olarak gösterilebilir. ġirketlerin yaptığı iĢler ve Ģirket 

yapısı iyi değerlendirilmeli ve kural ve ilkeler en sade biçimde oluĢturulmalıdır. 

Ayrıca kurumsallaĢma, Ģirketler açısından maliyetli bir süreçtir. Henüz yeni 

kurulmuĢ bir Ģirketin bu maliyetlerin üstesinden gelmesi zordur. Bu sebeple Ģirket 

yönetiminin, süreci baĢlatmadan önce kaynaklarını ve sürece olan ihtiyacını iyi 

değerlendirmesi gerekmektedir. ġirketlerin belirli bir büyüme sürecini baĢarılı bir 

Ģekilde geçtikten sonra kurumsal olma çabalarını arttırması pek çok yazarın ortak 

görüĢü olarak ifade edilebilir. 

Sürecin karmaĢıklığı ve değiĢkenliğinden bahsetmekle birlikte, tüm Ģirketler 

açısından bazı temel adımların var olduğunu ve bu adımların genel olarak tüm 

Ģirketlerde aynı olduğunu söyleyebiliriz. Bunlar; iĢ analizleri yardımıyla iĢ ve görev 

tanımlarının yapılması, yetki ve sorumluluk devri, Ģirket içi iletiĢim sistemlerinin 

oluĢturulması, kurumsal örgüt yapısı ve kültürünün oluĢturulması, profesyonel 

yönetim anlayıĢının benimsenmesi, yönetime katılma ve karar alma Ģeklinin 

belirlenmesi, kurum içi eğitimin sağlanması ve kurumsallaĢma ile ilgili danıĢmanlık 

hizmetlerinden faydalanılması, denetim ve performans değerleme sistemlerinin 

oluĢturulması ve iĢletme anayasasının hazırlanması Ģeklinde sıralanabilmektedir. 

Tüm bu anlatılanlara yönelik bir gözlem yapılacak olursa kurumsallaĢma, mevcut 

durumun ve çevresel etkilerin analizi ile baĢlar, kaynak ve ihtiyaçlar belirlenir, süreç 

planlanır, kurumsallaĢma için gerekli adımlar sırası ile uygulamaya koyulur, süreç 

düzenli aralıklar ile değerlendirilerek Ģirketin kurumsal olma yolunda kat ettiği 

mesafe değerlendirilir ve çıkan olumsuzlukların giderilmesi ve sürecin sürdürülmesi 

için önlemler alınır. Bu noktada iç denetim birimine, iç denetçilere ve yürütülen iç 

denetim faaliyetlerine önemli görevler düĢmektedir. Kurumsal yönetim 

faaliyetlerinin etkinliğinin değerlendirilmesi ve geliĢiminin sağlanması, iç denetim 

biriminin ve iç denetim faaliyetlerinin temel görevleri arasında yer almaktadır. 

Ayrıca iç denetim faaliyetlerinin etkin ve uygun Ģekilde yürütülmesi; tüm Ģirketi ve 
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Ģirket kurumsal yapısını önemli ölçüde korumakta, Ģirketin kurumsal yapısının 

bozulmasını engellemekte, Ģirket faaliyetlerine ve Ģirket kontrol ortamına yönelik 

tüm risklerin minimum seviyeye indirilmesine imkan tanıyarak yapının sürekliliğini 

sağlamaya önemli katkıda bulunmaktadır. 

Kurumsal yönetim uygulamalarının ön Ģartı kurumsallaĢmadır ve bir aile 

Ģirketinin kurumsal yönetim ilkelerine uyum sağlayabilmesi için öncelikle bir kurum 

gibi davranması gerekmektedir. KurumsallaĢmada belli seviyelere yükselemeyen 

Ģirketlerin kurumsal yönetim ilkelerini uygulaması mümkün değildir. Kurumsal 

yönetim uygulamaları, kurumsallaĢmanın üst basamakları olarak adlandırılabilir.  

Anket kapsamında “Kurumsal olan ve kurumsal bir şekilde yönetilen 

halka açık aile şirketlerinde iç denetim faaliyetleri uygun bir şekilde 

yürütülmektedir.” hipotezi incelenmiĢtir. Ġç denetim faaliyetlerinin uygunluğunun 

değerlendirilebilmesi için tezin teori kısmında da anlatılan iç denetim ile ilgili yasal 

düzenlemelerin ve IIA‟nın yayınlamıĢ olduğu Uluslararası Ġç Denetim 

Standartları‟nın iyi bir Ģekilde değerlendirilmesi gerekmektedir. AraĢtırma halka açık 

Ģirketlere yönelik gerçekleĢtirildiğinden ve bu Ģirketlerin SPK‟nın yayınlamıĢ olduğu 

“Kurumsal Yönetim Ġlkelerine” uymalarının zorunlu olmasından dolayı 

kurumsallaĢma ve kurumsal yönetim boyutu ile ilgili ayrıca bir analiz yapılmaya 

gerek duyulmamıĢtır. Bununla birlikte, araĢtırma açısından önemli bir noktaya da 

vurgu yapmak gerekmektedir. AraĢtırma kapsamında, iç denetim faaliyetlerinin 

denetim komitesi tarafından yürütüldüğü tespit edilen firmalardan, yapılan 

görüĢmelere rağmen herhangi bir sonuç alınamamıĢtır. ġirketler; yoğun olduklarını 

iddia ederek veya istenilen bilgilerin Ģirket özel bilgileri olduklarını ifade ederek 

ankete katılımda bulunmak istememiĢtirler. Ancak kurumsallaĢma, ĢeffaflaĢmayı ve 

tüm menfaat sahiplerini ilgili konularda bilgilendirmeyi gerektirir. Kurumsal 

Yönetim Ġlkeleri çerçevesinde oluĢturulan yatırımcı iliĢkileri birimlerinin temel 

varlık sebebi, tüm menfaat sahiplerine istedikleri takdirde; açık, anlaĢılabilir ve 

güvenilir bilgiyi iletmektir. Bu Ģirketlerin, Kurumsal Yönetim Ġlkeleri kapsamındaki 

uygulamalara tam uyum sağlayamadıkları tespit edilmiĢtir. Ġç denetim birimi veya iç 

denetçisi olan Ģirketlerin 122 adedi, yukarıda bahsedilen Ģirketler ile aynı 
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sebeplerden dolayı anketi yapmayı kabul etmemiĢtir. Bu Ģirketlerin, kurumsal 

yönetimin temeli olan Ģeffaflık ilkesini yerine getirememelerinden dolayı kurumsal 

Ģekilde yönetilmedikleri ifade edilebilir. Kurumsal yönetilmeyen Ģirketlerin ise 

“Kurumsal Yönetim Ġlkeleri‟ne” tam uyumundan söz edilemez.  

Anket soruları, iç denetim faaliyetlerinin uygunluğunu ölçmeye yönelik 

sorulardan oluĢmaktadır. Sorularının analizi gerçekleĢtirilirken uygunluğu ölçülme 

kıstası olarak SPK, BDDK ve TTK‟nın iç denetim ile ilgili yasal yaptırımları, 

yönetmelik ve yönergeleri göz önünde bulundurulmuĢtur. Ayrıca IIA‟nın, iç denetim 

uygulamalarını standart bir yapıya sokmak, geliĢtirmek ve yönlendirmek amacı ile 

yayınlamıĢ olduğu tavsiye niteliğindeki “Uluslararası Ġç Denetim Standartları ve Etik 

Ġlkeleri”, uygunluğun değerlendirilmesinde önemli bir kaynak olarak 

değerlendirilmiĢ ve kullanılmıĢtır. 

Halka açık aile bağı olan Ģirketlerde iç denetimin uygunluğu, ilk etapta 

sorulan 72 sorunun genel ortalamaları üzerinden değerlendirilmiĢtir. Sonuçlar, tek 

tek veya iliĢkili cevaplar üzerinde karĢılaĢtırmalar yapılarak incelenmiĢtir. Sorulara 

verilen cevaplar, her soru için ayrı değerlendirildiğinde Ģirketlerin yarısından fazlası 

genel olarak sorulan kriterlere uygun davranmaktadır. Soruların genel ortalamaları 

üzerinden yapılan genel değerlendirmelerde tespit edilen önemli sorunlar ve çözüm 

önerileri aĢağıda sıralanmaktadır; 

 Meslek kuruluĢu olan TĠDE‟ye üyeliğin ve Uluslararası Ġç Denetim 

Sertifikasına sahipliğin yeterli seviyelerde olmadığı tespit edilmiĢtir. ġirket 

yönetimlerinin de iç denetim personeli istihdamında böyle bir kriterinin 

bulunmaması, henüz Ģirketlerin de konuya yeterli özeni göstermediklerini ortaya 

koymaktadır. TĠDE‟nin yapması gerekenler ise CIA belgesi kullanımını arttırmak ve 

meslek mensuplarının TĠDE‟ye üyeliğini zorunlu hale getirecek yasal yaptırımlar 

oluĢturulması için çalıĢmalar yürütmek olarak sıralanabilir. 

 AraĢtırma kapsamında verilen cevapların genel ortalamasına 

bakıldığında, yasal mevzuata uyum seviyesinin yüksek olduğu belirtilmekle birlikte, 

iç kontrol faaliyetlerine yönelik bazı eksikliklerin bulunduğundan bahsetmek 

gerekmektedir. IIA Uluslararası Ġç Denetim Standartları, SPK mevzuatı ve BDDK Ġç 
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Sistemler Yönetmeliği, iç kontrol prosedürlerinin revize edilmesi konusunda 

sistematik bir yaklaĢım oluĢturulmasının gerekliliğini vurgulamakta iken ankete 

katılan Ģirketlerin %61,11‟inde böyle bir yaklaĢımın bulunmadığı ve risk odaklı 

yaklaĢımlardan uzak kalındığı görülmektedir. ġirketler genel olarak risk ortaya 

çıktıktan sonra veya riskli bir durumun oluĢma olasılığı meydana geldiğinde harekete 

geçerek, iç kontrol prosedürlerini revize etmektedirler. ĠĢletme iç denetim 

birimlerinin bu yaklaĢımı bırakarak, sürekli ve riskleri önceden tespit edip, önlemeye 

yönelik bir yaklaĢım benimsemeleri gerekmektedir. Kontrol ortamı, düzenli 

değerlenen risklere uygun olarak belirli aralıklarla revize edilmelidir.  

 Anketi yanıtlayan Ģirketlerin %44,44‟ünde, iç kontrol prosedürlerinin 

revizyonunun iç denetim biriminin kendisi tarafından yapılması IIA‟nın “1100 

Bağımsızlık ve Objektiflik Standardının 1130.A1” maddesine uygun hareket 

edilmediğini göstermekte ve bu da denetçi bağımsızlığını olumsuz etkilemektedir. Ġç 

denetim biriminin kendisinin düzenlediği bir faaliyete, yine kendisinin denetleyerek 

güvence vermesi bağımsızlığı ve güvenilirliği olumsuz etkiyen bir faktördür. Bu 

prosedürler, ya prosedürlerin sahibi ilgili birim tarafından iç denetim biriminin 

tavsiyeleri doğrultusunda revize edilmeli ya da üst yönetim kademeleri tarafından bu 

iĢlemler gerçekleĢtirilmelidir.  

 Bir diğer eksik kalınan nokta ise iç kontrol prosedürleri hakkında yeni 

iĢe alınan personelin yeteri kadar bilgilendirilmemesidir. ġirketlerin büyük 

çoğunluğu, yeni iĢe aldıkları personele bu konuda bilgilendirme yapmamaktadır. Bu 

uygulama; yeni iĢe alınan personelin, kontrol ortamını daha iyi anlamasını ve yaptığı 

iĢi, bilinçli ve uygun Ģekilde gerçekleĢtirmesini sağlamaya yönelik yürütülür. Bu 

sayede personelin hata oranı düĢürülür, bilinçsiz ve yanlıĢ uygulamaların ve 

suistimallerin önlenmesi sağlanır. ġirketlerin, bu ve bu tarz uygulamaları kullanması 

ve teĢvik etmesi iç kontrol yapılarını güçlendirecek, yetkisiz iĢlemleri azaltacak ve 

suistimaller üzerinde caydırıcı bir etki yaratacaktır. AraĢtırma sonuçları, iĢletmelerin 

bu konuda tedbirsiz davrandığını göstermektedir. 

 AraĢtırma sonucunda elde edilen bir diğer önemli bulgu ise iç denetim 

yöneticilerinin %64,18‟lik kısmının, Yeni TTK‟nın iç denetim faaliyetlerinin 

uygunluğunu ve verimliliğini geliĢtirmediğini düĢünmesidir. Yüz yüze yapılan 

anketlerde iç denetim yöneticileri bunun sebebini; zaten var olan uygulamaların 
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(SPK ve BDDK mevzuat, tebliğ ve yönetmeliklerinde) yasalaĢması, iç denetim 

faaliyetlerini geliĢtirmeye yönelik ekstra bir düzenlemenin yapılmaması Ģeklinde 

ifade etmiĢtir. 

 AraĢtırma kapsamında gerçekleĢtirilen incelemelerde Ģirketlerin 

önemli bir kısmında iç denetim departmanlarının, bilgisayar destekli denetim 

uygulamalarını kullanmada yeterli olmadığı tespit edilmiĢtir. Bilgisayar destekli 

denetim, denetim çalıĢmalarında zaman, maliyet, hız ve hatalı iĢlemlerin tümünün 

tespiti konusunda iç denetim birimlerine önemli avantajlar yaratan bir uygulamadır. 

ġirketlerde; bu denetim tekniklerinin uygulanması teĢvik edilmeli, iç denetim 

yöneticileri bu konuda yönetimin desteğini istemeli ve bilinçlendirme çalıĢmaları 

yürütülmelidir.  

 Anketi cevaplayan Ģirketlerin önemli bir kısmında, bir kalite güvence 

ve geliĢtirme programı bulunmamaktadır. Uluslararası Ġç Denetim Standartları, 

bunun kullanımını özellikle tavsiye etmektedir. Yapılan iç denetim faaliyetlerinin de 

belirli aralıklarla, bağımsızlığı sağlayabilecek Ģirket içi veya dıĢı uzmanlar tarafından 

denetlenmesi ve değerlenmesi gerekmektedir. Bu, birimin vereceği güvence 

hizmetinin ve tavsiyelerin kalitesini ve güvenilirliğini arttırıcı bir unsurdur. Denetim 

birimlerinin de hata yapma riski bulunmaktadır. Bu sebeple, bu riskleri minimize 

etmek için kalite güvence ve geliĢtirme programları hazırlanmalı ve planlanmalıdır. 

Genel ortalamalar yalnızca soru bazlı değerleme sonuçlarını yansıtmaktadır. 

Bu sebeple genel tablonun tam anlaĢılabilmesine imkan tanımamaktadır. Soru 

bazında yapılan değerlendirmelerin yanı sıra, anketin temelini oluĢturan zorunlu 

uyum gerektiren ve tavsiye niteliğindeki toplam 17 adet kriter, Ģirketlerin verdikleri 

cevaplar tek tek değerlendirilerek incelenmiĢ ve Ģirketlerin tümünün genel durumu 

ortaya koyulmaya çalıĢılmıĢtır.  

Belirlenen 17 kritere, tam uyum sağlayabilen Ģirket bulunmamaktadır. 

Bunun yanında, birinci derece zorunlu uyum gerektiren; yasal düzenleme, mevzuat, 

yönetmelik ve tebliğlere uyum kriterlerine (9 adet) bile, Ģirketlerin ancak %4,48‟i (3 

adet firma) tam uyum göstermektedir. Bir diğer önemli sonuç ise tavsiye 

niteliğindeki ikinci derece uyum gerektiren kriterlere, Ģirketlerin tam uyum 
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gösterememesidir. Ankete katılan Ģirketlerin (67 adet) %91‟i (61 adedi), belirlen 

zorunlu ve tavsiye niteliğindeki uyum kriterlerinin yarısından fazlasına uygun 

hareket etmekle birlikte, bazı kriterlerde uyumsuzluğun yüksek seviyelerde olduğu 

tespit edilmiĢtir. Bunlar; 

 ġirketlerin yarısından fazlasında, Yeni TTK‟da kurulmasının zorunlu 

hale getirildiği, riskin erken teĢhisi komitesi yoktur. Halka açık Ģirketlerin tümünün 

bu komite ve sistemleri hızlı bir Ģekilde kurmaları gerekmektedir.  

 Ankete katılan Ģirketlerin (67 adet) %35,82‟sinde yönetim kurulu ve 

üst yönetime karĢı uygunluk denetimi gerçekleĢtirilmemektedir. ACFE‟nin iki yılda 

bir yayınlamıĢ olduğu yolsuzluk inceleme raporlarında, en büyük kayıpların yönetim 

tarafından yapılan yolsuzluklardan kaynaklandığı tespit edilmiĢtir. Yapılan 

yolsuzluklar miktar olmasına rağmen verilen kayıplar yüksek meblağları 

içermektedir. Denetçilerin, TTK‟nın da zorunlu tuttuğu bu düzenlemeye uymaları 

gerekmektedir. 

 Ġç kontrol ortamı ve prosedürlerinde yapılan değiĢiklik ve revizyonlar, 

Ģirketlerin önemli bir kısmında (%70‟den fazlasında) çalıĢanlara yazılı bildirim ve 

yazılı duyurular yolu ile iletilmemektedir. Bildirimlerin yazılı yapılması, bilginin 

çalıĢanlara ulaĢması ve teyit açısından önemlidir. Mail veya diğer yöntemler 

kullanılarak yapılan bildirimlerde, değiĢikliğin çalıĢanlara ulaĢmama ihtimali 

bulunmaktadır. Bu sebeple Ģirketlerin özellikle yazılı bildirim yapmalarının 

gerekliliğine vurgu yapmak gerekmektedir.  

 ġirketlerin %70‟inden fazlasında TĠDE ve/veya IIA üyesi olan CIA 

belgeli bir denetçi bulunmamaktadır. Ayrıca TĠDE ve/veya IIA‟nın mesleki geliĢimi 

sağlamaya yönelik eğitim etkinliklerine düzenli katılım söz konusu değildir. IIA ve 

Türkiye temsilcisi TĠDE‟nin kurulma amacı denetçilerin mesleki açıdan 

yönlendirilmesini sağlamak, denetim standartları oluĢturmak ve standartları duruma 

uygun olarak revize etmektir. Ayrıca yapılan eğitimler yolu ile iç denetçilerin güncel 

uygulamaları takip etmesi sağlanır. Ġç denetim mesleği mensuplarının, özellikle bu 

meslek kuruluĢuna üye olmaları ve güncel uygulamaları takip etmeleri sağlanmalı ve 

Ģirket yönetimlerinin bu konuda desteği alınmalıdır. 
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 Anketi yanıtlayan Ģirketlerin %88‟den fazlasında, “iç denetim 

faaliyetlerinin en az 5 yılda bir bağımsız bir dıĢ gözlemci tarafından 

değerlendirilmesi” kriterine uygun hareket edilmemektedir. Denetçinin de hata 

yapabilme olasılığı olduğu unutulmamalıdır. Bu sistemlerin kurulması konusunda 

denetçilere ve Ģirket yönetimlerine bilinçlendirme yapılmalıdır.  

Bir iç denetim faaliyetinin uygunluğu ancak kriterlerin tümüne uyum ile 

sağlanabilir. Belirlenen kriterler ve hazırlanan anket soruları temelde, birbirine bağlı 

iĢlem ve uygulamaları içerir. Bu uygulamalardaki herhangi bir eksiklik, diğerlerini 

de olumsuz etkileyebildiğinden değerlendirme “kriterlere tam uyumun sağlanması” 

yönünde yapılmıĢtır. Anket sorularının temelini oluĢturan ve zorunlu ve tavsiye 

niteliğindeki uygunluk kriterleri incelendiğinde, Ģirketlerin kriterlere tam ve eksiksiz 

Ģekilde uyum sağlayamadıkları görülmektedir. Bu sebeple, “Halka açık kurumsal aile 

Ģirketlerinde iç denetim faaliyetleri uygun bir Ģekilde yürütülmektedir.” hipotezi 

reddedilir. Ankete katılan Ģirketler, hedef kitlenin (iç denetim faaliyetleri denetim 

komitesi, iç denetim birimi veya iç denetçi tarafından yürütülen 250 Ģirket) %26,8‟ini 

oluĢturmaktadır. Ankete, denetim komitesi olan Ģirketlerden katılım sağlanamaması 

göz önüne alındığında anketi cevaplandıran Ģirketler (67 adet) iç denetim departmanı 

veya iç denetçisi olan Ģirketlerin (189 adet) %35,45‟ini oluĢturmaktadır. Ġç denetçisi 

veya iç denetim departmanı olan 122 firmanın anket sorularını Ģirket özel bilgisi 

olarak görüp yanıtlamak istememesi, yanıtlayan Ģirketlerin ise tam uyum 

sağlayamadıklarının saptanması, ülkemiz halka açık aile Ģirketlerinin bu konuda 

istenilen duyarlılığı göstermediklerini ifade etmektedir. Ancak, anketi cevaplayarak 

katılım sağlayan Ģirketlerin yarısından fazlasının, belirlenen 17 kriterin yarısından 

fazlasına uyum sağlamaları iç denetim faaliyetlerinin devam eden dönemlerde ve 

yıllarda istenilen tam uyum seviyesine gelebileceğine yönelik bir iĢaret olarak 

değerlendirilebilir. 

Ülke ekonomilerinin temel birimi olan aile Ģirketlerinin sürdürülebilirliğinin 

sağlanabilmesi için öncelikle kurumsal olmaları ve kurumsal Ģekilde yönetilmeleri 

gerekmektedir. Kurumsal olmanın ve kurumsal yönetilmenin temelinde, Ģeffaflık ve 

hesap verebilirlik faktörleri bulunmaktadır. Ülkemiz halka açık aile Ģirketlerinin 
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büyük bir kısmının, anket sorularını Ģirket özel bilgisi olarak görmesi ve anketi 

yanıtlamak istememesi, bu Ģirketlerin halen dıĢa kapalı yapılarını sürdürdüklerini 

göstermektedir. KurumsallaĢma ve kurumsal yönetim, ĢeffaflaĢmayı gerektirir. 

ġirketlerin ĢeffaflaĢabilmesi için öncelikle bu yapıları yıkmaları gerekmektedir. 

ġirketlerin hesap verebilir ve dıĢa açık yapılar haline gelebilmesi için uygun denetim 

mekanizmaları geliĢtirmeleri gerekmektedir. Ancak araĢtırma sonuçları, ülkemiz 

halka açık aile Ģirketlerinin henüz bu yapıları oluĢturamadıklarını göstermektedir.  

Tüm dünya ülkelerinde, aile Ģirketlerinin sürdürülebilir yapılar haline 

gelebilmesi için kurumsallaĢma ve kurumsal yönetim bilincinin yerleĢmesi 

sağlanmalıdır. Bu konuda ülkelere, ilgili derneklere ve sivil toplum kuruluĢlarına 

önemli görevler düĢmektedir. Dünya genelinde pek çok ülke bu düzenlemeleri 

yasalaĢtırmıĢtır. Ülkemiz de özellikle Yeni TTK ile birlikte konu ile ilgili önemli 

atılımlarda bulunmuĢtur. KurumsallaĢma kavramının temelinde kurum olma, 

kurumun kendi kendisini yönetmesi ve kontrol etmesi bulunmaktadır. Kurum içi 

kontrol ve gözetimi sağlayacak departman / kiĢi, iç denetim birimi / iç denetçidir. 

ġirketlerin, bünyelerinde iç denetim birimleri oluĢturmaları veya iç denetçi istihdam 

etmeleri önemle vurgulanmalıdır.  

IIA ve IIA‟nın Türkiye temsilcisi TĠDE ise ülkemizde iç denetim 

mesleğinin geliĢimini ve istenen standartlara ulaĢmasını sağlamak için çalıĢmalarını 

arttırmalıdır. TĠDE mesleki bir kuruluĢ olarak, TÜRMOB‟un mali müĢavirlere 

uyguladığı gibi, iç denetim sertifikasyonunu zorunlu hale getirmelidir. Bu, mesleğin 

geliĢimi ve nitelikli denetçilerin yetiĢtirilmesi için önemlidir. Ayrıca araĢtırmaya 

katılan Ģirketlerin büyük çoğunluğunda, iç denetçi istihdamında, iç denetçi 

sertifikasının mevcudiyetine dikkat edilmemektedir. TĠDE‟nin Ģirketleri 

bilgilendirme amaçlı toplantı ve bilinçlendirme çalıĢmaları yapması önemle 

vurgulanmalıdır.  
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KURUMSALLAġMIġ AĠLE ġĠRKETLERĠNDE ĠÇ DENETĠMĠN 

UYGUNLUĞUNUN ÖLÇÜLMESĠ ĠLE ĠLGĠLĠ ANKET 

ÇALIġMASI  

Sayın Ġlgili, 

Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü ĠĢletme Anabilim Dalı 

Muhasebe ve Denetim Yüksek Lisans Programında yazılmakta olan tez çalıĢması 

için “Kurumsallaşmış Aile Şirketlerinde İç Denetimin Uygunluğunun Ölçülmesi” 

baĢlıklı anket çalıĢması gerçekleĢtirilmektedir. Anketlerden elde edilen bilgiler Ģirket 

bazında değil toplu halde değerlendirilecek ve tek olarak Ģirket bilgileri bilim 

insanları dıĢında hiçbir kiĢi veya kurum ile paylaĢılmayacaktır. Anketin İç Denetim 

Departmanı Sorumlusu tarafından doldurulmasının önemini vurgulamak 

istiyoruz. Bilimsel çalıĢmamıza verdiğiniz destek için teĢekkür ederiz.  

Prof. Dr. Kıymet TUNCA ÇALIYURT   Ġlyas TURĞAY 

Trakya Üniversitesi      Trakya Üniversitesi 

Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi     Sosyal Bilimler Enstitüsü 

        Yüksek Lisans Öğrencisi 

 

ġĠRKET ĠLE ĠLGĠLĠ GENEL BĠLGĠLER  

S1. ĠĢletmenin KuruluĢ Yılı:  

S2. ĠMKB’de ĠĢlem Görmeye BaĢlanan Yıl: 

S3. ġirketin iĢlem gördüğü piyasayı belirtiniz. 

( ) Pay Piyasası  

( ) GeliĢen ĠĢletmeler Piyasası 

( ) Vadeli ĠĢlem ve Opsiyon Piyasası  

( ) Borçlanma Araçları Piyasası 
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S4. ġirketin faaliyet gösterdiği sektörü belirtiniz. 

( ) Ġmalat sanayi 

( ) Fon 

( ) Toptan ve perakende ticaret, otel ve lokantalar 

( ) Eğitim, sağlık, spor ve diğer sosyal hizmetler 

( ) Mali kuruluĢlar 

( ) Ġdari ve destek hizmet faaliyetleri  

( ) Elektrik, gaz ve su 

( ) Teknoloji 

( ) ĠnĢaat ve bayındırlık  

( ) Tarım, orman ve balıkçılık 

( ) Kiralama ve iĢ faaliyetleri 

( ) UlaĢtırma, haberleĢme ve depolama 

( ) Madencilik 

( ) Mesleki, bilimsel ve teknik faaliyetler 

( ) Diğer (Belirtiniz…………………………………………………) 

S5. ġirketin yabancı ortağınız var mı?  

( ) Evet  

( ) Hayır 

S6. Cevabınız evet ise yabancı ortağınıza düzenli olarak hangi raporlamaları 

yapıyorsunuz? 

S7. ġirketin bağlı ortaklığı veya iĢtiraki var mı? ( ) Evet                    ( ) Hayır 

S8. Cevabınız evet ise bağlı ortaklık ve iĢtiraklerinizde iç denetim departmanı 

var mı? Bağlı ortaklığınız / iĢtirakinizin iç denetim raporu’ nu, strateji ve karar 

belirlerken değerlendirmeye alıyor musunuz?  
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CEVAPLAYAN ĠÇ DENETĠM YÖNETĠCĠSĠNE YÖNELĠK TANIMLAYICI 

BĠLGĠLER 

Cevaplayan İç Denetçinin; 

S9. Cinsiyeti:  ( ) Kadın ( ) Erkek 

S10. YaĢı:  ( ) 20-30 ( ) 31-40 ( ) 41-50 ( ) 51-60 

   ( ) 61 ve üstü 

S11. Eğitim Durumu:  

( ) Önlisans 

( ) Lisans 

( ) Yüksek Lisans 

( ) Doktora 

S12. En Son Mezun Olduğu Fakülte / Bölüm: 

S13. Lisansüstü Eğitimi varsa: 

Yüksek Lisansı varsa Enstitü ve Bölüm: 

Tez Konusu: 

Doktorası varsa Enstitü ve Bölüm: 

Tez Konusu: 

S14. Sektördeki ÇalıĢma Süresi:  

( ) 1 yıldan az 

( ) 1-5 yıl 

( ) 6-10 yıl 

( ) 11-15 yıl 

( ) 16 yıl ve üstü 
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S15. ĠĢletmedeki ÇalıĢma Süresi:  

( ) 1 yıldan az   

( ) 1-5 yıl   

( ) 6-10 yıl   

( ) 11-15 yıl   

( ) 16 yıl ve üst 

ĠÇ DENETĠM DEPARTMANINA YÖNELĠK TANIMLAYICI BĠLGĠLER 

S16. ġirket iç denetim departmanı ne zaman oluĢturulmuĢtur?  

S17. Ġç denetim departmanında kaç iç denetçi mevcuttur?  

S18. Lütfen iç denetçileri, unvan ve kiĢi sayısı olarak belirtiniz. 

S19. ġirkette istihdam edilen iç denetçinin iĢe alımında eğitim düzeyi açısından 

belirlenmiĢ bir alt limit var mıdır? 

( ) Önlisans 

( ) Lisans 

( ) Yüksek Lisans 

( ) Doktora 

( ) Diğer (Lütfen belirtiniz) 

S20. ġirketiniz iç denetim departmanında Uluslararası Ġç Denetçi Sertifikasını 

(CIA) almıĢ bir iç denetçi mevcut mudur? 

( ) Evet 

( ) Hayır 

S21. Mevcut ise kaç iç denetçiniz bu unvana (CIA) sahiptir? 
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S22. ġirketinize iç denetçi alınırken, CIA belgesine sahip olması zorunluluğu 

var mıdır? 

( ) Evet 

( ) Hayır 

S23. Türkiye Ġç Denetim Enstitüsü’ ne üye olan iç denetçiniz var mı? 

( ) Evet 

( ) Hayır 

S24. Eğer varsa sayısını belirtiniz.  

S25. ġirket iç denetçileri düzenli olarak Türkiye Ġç Denetim Enstitüsü’ nün 

eğitimlerine katılmakta mıdır? 

( ) Evet 

( ) Hayır 

S26. ġirket iç denetçileri mesleki bilgilerini arttırmak ve mesleki geliĢimi 

sağlamak için iç denetim faaliyetleri ile ilgili konularda düzenli olarak eğitim 

alıyor mu? 

( ) Evet 

( ) Hayır 

S27. ġirket iç denetim birimi, iĢlevsel yönden aĢağıdakilerden hangisine bağlı 

olarak çalıĢmaktadır? 

( ) Yönetim Kurulu veya Denetim Komitesi 

( ) Genel Müdür  

( ) CEO 

( ) CFO 

( ) Mali ĠĢler Departmanı 

( ) Diğer (Lütfen belirtiniz) 
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S28. ġirket iç denetim birimi, idari yönden aĢağıdakilerden hangisine bağlı 

olarak çalıĢmaktadır? 

( ) Yönetim Kurulu veya Denetim Komitesi 

( ) Genel Müdür  

( ) CEO 

( ) CFO 

( ) Mali ĠĢler Departmanı 

( ) Diğer (Lütfen belirtiniz) 

S29. Ġç denetim biriminin yönetmelik ve yetkileri aĢağıdakilerden hangisi 

tarafından belirlenmektedir?  

( ) Yönetim Kurulu veya Denetim Komitesi 

( ) Genel Müdür veya CEO 

( ) Ġç denetim yöneticisi 

( ) Diğer (Lütfen belirtiniz) 

S30. Ġç denetim biriminin saha faaliyetlerine yönelik çalıĢma usül ve esasları, 

politikaları ve prosedürleri aĢağıdakilerden hangisi tarafından 

belirlenmektedir? 

( ) Yönetim Kurulu veya Denetim Komitesi 

( ) Genel Müdür veya CEO 

( ) Ġç denetim yöneticisi 

( ) Diğer (Lütfen belirtiniz) 

S31. Ġç denetim birimi denetim raporlarını aĢağıdaki birimlerden hangisine 

yapmaktadır? 

( ) Yönetim Kurulu veya Denetim Komitesi ve Denetlenen Birim Yöneticisine 

( ) Yönetim Kurulu veya Denetim Komitesi 

( ) Genel Müdür veya CEO 

( ) Yalnızca Denetlediği Birim Yöneticisine 

( ) Diğer (Lütfen belirtiniz) 
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ġĠRKETĠN YENĠ TTK ĠLE ĠLGĠLĠ UYGULAMALARI HAKKINDA 

S32. ġirketinizde yönetim kurulunda denetim komitesi mevcut mudur? 
1
 

( ) Evet. Bağımsız icracı olmayan yönetim kurulu üyeleri arasından seçilir. 

( ) Evet. Bağımsız üyelerden veya icrada görev alan üyelerden seçilir. 

( ) Evet. Ġcrada görevli yönetim kurulu üyelerinden seçilir. 

( ) Evet. Yönetim kurulu dıĢında konuda uzman, bağımsız ve tecrübeli kiĢilerden 

oluĢmaktadır. 

( ) Evet. Yönetim kurulu yapısı dıĢında Ģirkette çalıĢan uzman ve tecrübeli kiĢilerden 

oluĢmaktadır. 

( ) Hayır  

S33. Denetim Komitesi kaç üyeden oluĢmaktadır?
2
 

( ) 1 üye 

( ) 2 üye 

( ) 3 üye  

( ) 4 üye ve üzeri  

S34. Yönetim kurulu yapısı içerisinde veya kurula bağlı olarak çalıĢan bir iç 

denetim komitesi veya komisyonu mevcut mudur? 

( ) Evet 

( ) Hayır  

                                                 
1
 TTK Mad. 366, II. Fıkra “Yönetim kurulu, işlerin gidişini izlemek, kendisine sunulacak konularda 

rapor hazırlamak, kararlarını uygulatmak veya iç denetim amacıyla içlerinde yönetim kurulu 

üyelerinin de bulunabileceği komiteler ve komisyonlar kurabilir.” 

Denetim komitesi üyeleri icracı olmayan (5411 sayılı Bankacılık Kanunu, Kurumsal Yönetim BaĢlığı, 

mad. 24; SPK, Seri:X No:22, mad. 25) ve yönetim konusunda murahhaslık sıfatı taĢıyan yönetim 

kurulu üyeleri arasından seçilmelidir (SPK, Seri:X No:22, mad. 25). TTK ise komitelerin yönetim 

kurulu yapısı içerisinde oluĢturulabileceğini söylemekle birlikte kimlerden, nasıl ve kaç kiĢiden 

oluĢması gerektiğini açıkça belirtmemektedir. 
2
 “Komite üyeleri en az iki üyeden oluşturulmak zorundadır” (SPK, mad. 25; 5411 sayılı Bankacılık 

Kanunu, mad. 24). 
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S35. Sizce, Yeni Türk Ticaret Kanunu, Ģirketinizdeki iç denetim faaliyetlerini ve 

verimliliğini geliĢtirmiĢ midir? 

( ) Evet 

( ) Hayır  

S36. Eğer cevabınız evet ise lütfen nedenlerini sıralayınız. 

S37. Kanun, esas sözleĢme, yönetmelik ve yönetim kurulu talimatlarına uygun 

olmayan uygulama ve kararlar için oluĢturulmuĢ bir ceza sistemi mevcut 

mudur?  

( ) Evet 

( ) Hayır 

S38. Ġç denetim birimi hangi aralıklar ile uygunluk denetimi 

gerçekleĢtirmektedir? 

( ) ĠĢletmede uygunluk denetimi yapılmamaktadır. 

( ) Yalnızca yılda bir kez yapılmaktadır. 

( ) Yılda iki veya üç kez yapılmaktadır. 

( ) Yılda 4 ve üzeri yapılmaktadır. 

S39. Yönetim kurulu yapısı içerisinde riskin erken teĢhisi ve önlenmesine 

yönelik bir komite var mıdır?
3
  

( ) Evet 

( ) Hayır 

                                                 
3
 TTK mad. 378- “Pay senetleri borsada işlem gören şirketlerde, yönetim kurulu, şirketin varlığını, 

gelişmesini ve devamını tehlikeye düşüren sebeplerin erken teşhisi, bunun için gerekli önlemler ile 

çarelerin uygulanması ve riskin yönetilmesi amacıyla, uzman bir komite kurmak, sistemi çalıştırmak 

ve geliştirmekle yükümlüdür. Diğer şirketlerde bu komite denetçinin gerekli görüp bunu yönetim 

kuruluna yazılı olarak bildirmesi hâlinde derhâl kurulur ve ilk raporunu kurulmasını izleyen bir ayın 

sonunda verir.” 
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S40. Riskin erken teĢhisi komitesi üyeleri icracı olmayan bağımsız üyeler 

arasından seçilmekte midir?  

( ) Evet 

( ) Hayır 

( ) Kısmen 

S41. ġirket bünyesinde oluĢturulmuĢ bir risk yönetim sistemi veya riski 

yönetebilmek amacı ile oluĢturulmuĢ politika, prosedür ve uygulamalar mevcut 

mudur? 

( ) Evet 

( ) Hayır 

S42. Risk yönetim sistemine ve risk yönetimi faaliyetlerine yönelik kriterler 

riskin erken teĢhisi komitesi tarafından mı belirlenmektedir? 

( ) Evet 

( ) Hayır 

S43. Riskin erken teĢhisi komitesi iç denetçinin önerisi üzerine mi kurulmuĢtur?  

( ) Evet 

( ) Hayır 

S44. Ġç denetim biriminin, risk yönetim sistemi ile ilgili denetim raporları ve 

değerlendirmeleri direkt olarak denetim komitesi veya yönetim kuruluna 

iletilmekte midir? 

( ) Evet 

( ) Hayır 

S45. Eğer cevabınız hayır ise raporlamanın yapıldığı yönetim kademesi veya 

birimi belirtiniz.  
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ĠÇ DENETĠM UYGULAMALARININ KURUMSALLIĞI VE UYGUNLUĞU 

S46. ġirketinizin finansal performansı ve kaynaklarının denetimi bağımsız 

denetçilerin yanı sıra iç denetçiler tarafından da yapılmakta mıdır? 

( ) Evet 

( ) Hayır 

S47. Eğer cevabınız evet ise bir faaliyet dönemi içerisinde kaç kez 

gerçekleĢtirilmektedir? 

( ) Hayır gerçekleĢtirilmemektedir. 

( ) Yalnızca yılda bir kez 

( ) Yılda iki kez 

( ) Yılda üç kez veya daha fazla 

S48. ġirketinizde iç denetçinin yapacağı denetimler hangilerini kapsamaktadır?  

( ) ĠĢ ve iĢlemlerin ve finansal kaynakların denetimi ve gözetimi 

( ) Finansal kaynakların denetimi ve gözetimi 

( ) ĠĢ ve iĢlemlerin denetimi ve gözetimi 

( ) Diğer (Lütfen belirtiniz) 

S49. Ġç denetim departmanınız yönetim kadrosuna yönelik uygunluk denetimi 

yapıyor mu? 

( ) Evet 

( ) Hayır 



415 

 

S50. Eğer yapılıyorsa bu denetimler esnasında kanunlara, esas sözleĢmeye, 

yönetmelik ve kurul talimatlarına karĢı gerçekleĢtirilen önemli aykırılıklar 

tespit edildiğinde raporlama kime yapılmaktadır? 

( ) Yapılmamaktadır. 

( ) Yönetim kurulu veya Denetim komitesi 

( ) Genel Müdür/CEO 

( ) CFO 

( ) Ġlgili birim sorumlusu 

( ) Diğer (Lütfen belirtiniz) 

S51. Organizasyon yapısı içerisinde bir iç kontrol sistemi var mıdır? 

( ) Evet 

( ) Hayır 

S52. Eğer var ise iç denetim biriminin bu sistemi denetleme ve değerleme sıklığı 

nedir? 

( ) ĠĢletme içerisinde iç kontrol sistemi bulunmadığından herhangi bir denetim ve 

değerlendirme çalıĢması yapılmamaktadır. 

( ) Yalnızca yılda bir kez 

( ) Yılda iki veya üç kez   

( ) Yılda dört kez veya üzeri 

S53. Ġç Denetim Biriminin, iç kontrol sistemi ile ilgili denetim raporları ve 

tavsiyeleri direkt olarak denetim komitesi veya yönetim kuruluna iletilmekte 

midir? 

( ) Evet 

( ) Hayır 
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S54. Ġç denetim departmanınız hangi aralıklarla yönetime raporlama 

yapmaktadır? 

( ) Yalnızca yılda bir kez    

( ) Yılda iki veya üç kez   

( ) Yılda dört kez veya üzeri 

S55. Ġç denetim birimine, oluĢturduğu denetim raporlarının sonuçları hakkında 

geri bildirim yapılıyor mu? 

( ) Evet 

( ) Hayır 

S56. Eğer yapılıyorsa kullanılan yöntemi belirtiniz.  

S57. Ġç denetim raporlarında, yapılan denetim faaliyetlerinin standartlara ve 

etik ilkelere uygun yapıldığı açıkça belirtilmekte midir? 

( ) Evet 

( ) Hayır 

S58. ġirket iç denetim birimi bağımsız bir dıĢ gözlemci tarafından 

değerlendiriliyor mu? 

( ) Evet 

( ) Hayır 

S59. Eğer cevabınız evet ise dıĢ gözlemci hangi kriterlere göre seçiliyor?  

S60. Uluslararası Ġç Denetçiler Birliği’ nin (IIA) ’nın en az 5 yılda bir bu 

değerlendirmelerin yapılması yönündeki standardına uyuluyor mu? 

( ) Evet 

( ) Hayır 
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BAĞIMSIZ DENETÇĠ – ĠÇ DENETÇĠ ĠLĠġKĠSĠ ĠLE ĠLGĠLĠ SORU 

S61. Ġç denetçi – bağımsız denetçi iliĢkiniz Ģirketiniz açısından ne Ģekilde 

tanımlanabilir? 

( ) Aktif 

( ) Pasif 

S62. Bağımsız denetçinin, iç denetim departmanı ve iç denetçiler ile ilgili 

tavsiyelerine Ģirket tarafından uyulmakta mıdır? 

( ) Evet 

( ) Hayır 

ĠÇ KONTROL PROSEDÜRLERĠ ĠLE ĠLGĠLĠ SORULAR  

S63. ġirketinizde yazılı iç kontrol prosedürleri mevcut mudur? 

(  1 ) Evet 

(  2 ) Hayır 

S64. Ġç kontrol prosedürleri ne sıklıkla yenilenmektedir? 

S65. Ġç kontrol prosedürlerini hangi kiĢi / departman revize etmektedir? 

S66. Ġç kontrol prosedürleri yeni iĢe alınan personele okutularak, anladığına 

dair imza alınmakta mıdır? 

( ) Evet 

( ) Hayır 

S67. Ġç kontrol prosedürleri revize edildiğinde Ģirket içi bilgilendirme 

yapılmakta mıdır? 

( ) Evet 

( ) Hayır 
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S68. Cevabınız evet ise bilgilendirme hangi yöntemlerle yapılmaktadır? 

(örneğin; personele e-posta atılması, bülten yayınlanması, imza karĢılığı mektup 

sunulması, v.s.) 

BĠLGĠSAYAR DESTEKLĠ ĠÇ DENETĠM UYGULAMALARI 

S69. ġirketinizde bilgisayar destekli iç denetim tekniği uygulanmakta mıdır? 

( ) Evet 

( ) Hayır 

S70. Cevabınız evet ise uygulama kim tarafından gerçekleĢtirilmektedir? 

S71. Cevabınız evet ise hangi bilgisayar destekli iç denetim programı 

kullanılmaktadır? 

S72. Uygulamayı gerçekleĢtiren kiĢi/kiĢilerin CISA (Certified Information 

System Auditor) Sertifikası var mıdır? 

( ) Evet 

( ) Hayır 

TEġEKKÜR EDERĠZ.  




