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ÖZET 
 
 
 

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ ve İÇ DENETİMİN ROLÜ 
 
 
 

Geride bıraktığımız yıllarda küreselleşme hareketleriyle, dünya 

sınırlarının kalkması ve durmaksızın gelişen ve  karmaşıklaşan iş ortamının 

yarattığı etkiyle kurumsal yönetim ve iç denetim konularının; şirketler, ülkeler 

ve bütün firma ilgilileri açısından hayati önem taşıdığı anlaşılmıştır. Bu çalışma 

ile, Kurumsal Yönetim İlkeleri ve iç denetim konuları açıklanmış olup, farklı 

sektörlerdeki iç denetçilerin kurumsal yönetim ilkeleri hakkındaki görüşleri 

üzerinde uygulama yapılarak kurumsal yönetim ilkelerinde iç denetimin rolü 

anlatılmaya çalışılmıştır. Şirketlerde kurumsal yönetim ilkelerinin süreklilik 

temelinde uygulanmasında, sahip olduğu özellikleri ile iç denetim, ilkelerin 

uygulanması için, en etkin araç niteliği taşımaktadır. Kurumsal yönetim 

ilkelerine karşı kayıtsız kalmayan ve destekleyen iç denetimin, şirketlerde 

kurumsal yönetim anlayışı uygulamalarının hayata geçirilmesi açısından, 

önemli bir rolünün bulunduğu görülmüştür. 
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ABSTRACT 
 
 
 

CORPORATE GOVERNANCE PRINCIPLES AND ROLE OF 
INTERNAL AUDITING 

 
 

In recent years, corporate governance and internal auditing have 

becoma so vital for countries and all company representatives via globalization, 

removal of borders and effects of the ever-evolving business areas. This work 

aims to explain corporate governance principles and internal auditing and 

examine opinions of internal auditors about corporate governance principles in 

different sectors with applications. Internal auditing is the most effective tool in 

order to apply the priciples of corporate governance. Internal auditing not 

remaining indifferent to and supporting corporate governance principles has an 

important role to implement corporate governance applications. 
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GİRİŞ 

Globalleşme hareketleri tüm dünya ülkelerinde olduğu gibi, ülkemizde de önem arz 

etmektedir. Bu olguyla birlikte, ülkeler arasındaki sınırlar kalkmış, uluslararası sermaye 

hareketleri hızlanmış ve bu durum, ulusal rekabetin yerini, küresel rekabetin almasına neden 

olmuştur. Bu etki ile yatırımcılar, yalnızca yerel piyasalarına değil, diğer ülkelerdeki yatırım 

araçlarına da yönelmektedirler. 

Yatırımcılar artık, bir şirkete yatırım yapmadan önce, firmanın finansal durumu 

kadar önemli buldukları, kurumsal firma yönetimi ile de ilgilenmektedir. Uluslararası sermaye 

hereketlerinin artışı, küreselleşen rekabet ve geçmiş yıllarda yaşanan şirket skandalları gibi 

gelişmeler sonucunda, başta yatırımcılar olmak üzere, tüm menfaat sahipleri kurumsal 

yönetimin önemine eğilmişlerdir. Kurumsal yönetim, yerli ve yabancı yatırımcıların güvenini 

garanti altına alarak uzun vadeli sermayeyi çekmeyi kolaylaştırmaktadır.  

İşletmelerin yönetim eksikliklerinin, kurumsal yönetim (corporate governance) 

uygulamalarının yetersizliğinden kaynaklandığı görüşü, kurumsal yönetim ilkelerinin önemini 

artırmıştır. Her türlü kriz ortamının etkilerinin minimum düzeye indirilebilmesi, ancak 

kurumların, kurumsal yönetim ilkelerini uygulamaları ile mümkündür. 

Karmaşıklaşan iş hayatı, işletmenin misyonuna ulaşma yolunda karşılaşabileceği 

riskleri de artırmıştır. Bu risklerin öngörülmesi, belirlenmesi ve yönetilebilmesi açısından 

firma bünyesinde etkin bir iç kontrol ve iç denetim sisteminin varlığı ön plana çıkmıştır. Etkin 

iç denetim; finansal raporlamanın güvenilirliğini, yasa ve düzenlemelere uyumu, etik 

değerlere uyumu ve varlıkların korunmasını sağlayarak risklerin azaltılmasına katkıda 

bulunmaktadır. İç denetimin faaliyetleri ve kalitesi, kurumsal yönetim ilkelerinin uygulanması 

ve başarısı için gerekli bir unsurdur. Etkin iç denetimin varlığı ve kurumsal yönetim ilkelerine 

uyum, uzun vadeli firma sürdürülebilirliği ve gelişimi açısından hayati önem taşımaktadır.  

Kurumsal yönetim çerçevesinde iç denetimin rolünün incelendiği bu çalışma, dört 

bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde, kurumsal yönetim anlayışı, kurumsal yönetimin 

amaçları, önemi ve işlevselliğine yer verilmiştir. Kurumsal yönetimin evrensel dört ilkesi: 
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“şeffaflık, adillik/eşitlik, hesap verilebilirlik ve sorumluluk ilkesi” açıklanmıştır. İkinci 

bölümde, kurumsal yönetim ilkeleri hakkında  OECD, TÜSİAD, SPK İMKB, TKYD gibi 

kurumların yaptığı düzenlemelere yer verilmiş, bunun yanında; kurumsal yönetim uyum 

raporları ve UFRS ile kurumsal yönetim konularına da değinilmiştir. Üçüncü bölümde iç 

denetim ve iç kontrol kavramları üzerinde durulmuştur. Dördüncü bölüm ise, kurumsal 

yönetim ilkeleri ve iç denetimin rolünü kapsamaktadır. İşletmelerde iç denetimin, kurumsal 

yönetim ilkeleri kapsamında rolü ortaya konmuştur. İlgili tarafları, diğer fonksiyonel birimleri 

hatta kurumsal yönetimle ilişkili tarafları tümüyle dikkate almak güçtür. Bu nedenle, iç 

denetimin rolünün önemli olduğundan hareketle, iç denetimi icra eden kişilerle sınırlı bir 

araştırma ortaya konmuştur. Yapılan teorik açıklamalara ışık tutması amacıyla, farklı 

sektörlerde faaliyet gösteren iç denetim çalışanlarına ve kurumsal yönetim ilkelerine yönelik 

bir araştırma gerçekleştirilmiş ve analiz sonuçlarına yer verilmiştir.  
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1. KURUMSAL YÖNETİM ANLAYIŞI 

1.1. Kurumsallaşma  Kavramı ve Kurumsal Yönetim 

İngilizcesi “Corporate Governance” olan “Kurumsal Yönetim” in literatürde birçok 

tanımı yapılmıştır. Bu tanımlardan bazıları şöyledir: 

Kurumsal yönetim (corporate governance) kavram olarak 1990’lı yıllarda ortaya 

çıkmış ve çok süratli bir şekilde uluslararası organizasyonlar, iş dünyası ve akademik 

çevrelerde kabul ve onay gören bir yönetim felsefesi olmuştur. Daha önce sözlüklerde dahi 

yeri olmayan “governance” kavramı  başta Dünya Bankası (WB - World Bank) ve Birleşmiş 

Milletler’in (BM) öncü girişimleriyle 1900’lü yılların başlarından itibaren iyi devlet yönetimi 

(good public governance) anlamında kullanılmaya başlanmıştır. Daha sonra, OECD’nin 

(Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (Organisation for Economic Co operation and 

Development) girişimiyle “governance” kavramı özel sektörde iyi yönetimi ifade etmek üzere 

“corporate governance”  şeklinde kullanılmaya başlanmıştır.1 

Türkçede kurumsal yönetişim olarak da geçen kurumsal yönetim kavramı,  

işletmenin stratejik yönetimi ve yönlendirmesi ile görevli ve sorumlu üst yönetimin (söz 

sahipleri) bu görevlerini ve sorumluluklarını yerine getirirken, işletme üzerinde kendilerini 

belirli nedenlerle “hak sahibi” gören pay sahipleri, çalışanları, tedarikçi, müşteri ve diğer 

toplumsal kurumlarla olan ilişkilerini kapsamaktadır. Daha farklı bir ifade ile kurumsal 

yönetişim, işletmenin üst yönetiminin yönetilmesidir. Üst yönetim tarafından işletme 

misyonunun işletmenin hak sahiplerinin çıkarları ve amaçları dahilinde yapılıp 

yapılmadığının, hazırlanan stratejilerin bu misyon ile örtüşüp örtüşmediğinin, uygulamaların 

doğru yönde yapılıp yapılmadığının izlenmesi ve kontrol edilmesi kurumsal yönetişimin 

kapsamı içindedir.2 

Kurumsallaşmayı; bir şirketin kişilerden ziyade kurallara, standartlara, prosedürlere 

sahip olması, kendisine özgü selamlama biçimlerini, iş yapma usul ve yöntemlerini içermesi 

                                                
1 Coşkun Can Aktan, Kurumsal Şirket Yönetimi, 1.Baskı, Ankara: Sermaye Piyasası Kurulu Yayınları, 2006, s.1. 
2 Hayri Ülgen ve S.Kadri Mirze, İşletmelerde Stratejik Yönetim, 4.Baskı, İstanbul: Arıkan Basım Yayım Dağıtım, 2007, 
s.425. 
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ve bu sayede diğer şirketlerden farklı ve ayırt edici bir kimliğe bürünmesi şeklinde 

tanımlayabilmekteyiz. Kurumsallaşmayı başaran aile şirketlerine baktığımızda; faaliyetlerin 

icrasında aile üyeliği veya yakınlığından ziyade işlerin ön plana çıktığını, misyon, vizyon ve 

değerlerin tüm çalışanlarca paylaşıldığını, karlılık yanında iç ve dış müşteri memnuniyetine 

odaklandıklarını görmekteyiz.3  

Kurumsal yönetim ile ilgili aşağıda yer alan özet tanımlayıcı bilgileri içeren (5-N), 

(1-K) Analizi, temel olarak konunun anlaşılmasına yardımcı olacaktır. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
3 Selim Gökaslan,  “Kurumsallaşmaya Farklı Bir Bakış ve Danışmanlık Rolü”, Yönetim Danışmanları Derneği.  
http://www.ydd.org.tr/tr/MakaleGoster.asp?makaleID=78 (16.09.2011) s.1. 
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  KURUMSAL YÖNETİM NEDİR? 
  

  
  

 NE? 
 

  
  
  

  
Dar anlamda kurumsal yönetim,  şirket yönetimi ile hissedarlar ve 
menfaat sahipleri  arasındaki ilişkileri düzenleyen kurallar 
bütünüdür. Bir başka ifadeyle,  herhangi bir şirkette hissedarlar 
dahil, şirketin yürüttüğü faaliyetleri ile doğrudan veya dolaylı olarak 
ilgili olan tüm menfaat sahiplerinin hakları ve sorumluluklarını ortaya 
koymayı amaçlayan bir yönetim felsefesidir. 

   

  
KURUMSAL YÖNETİM NİÇİN UYGULANIR? 

 
  

 NİÇİN? 
 

  

  

Şirket üst yönetiminin sahip olduğu güç ve yetkilerin keyfi bir 
biçimde kullanımının engellenmesi; 
 - Yatırımcıların haklarının korunması; 
 - Şirket hissedarlarının adil ve eşit bir biçimde muamele görmesinin 
sağlanması; 
 - Şirketle doğrudan ilişki içerisinde bulunan menfaat sahiplerinin 
haklarının korunması; 
 - Şirket faaliyetleri ve finansal durumu ile ilgili olarak kamuoyunun 
aydınlatılması, şeffaflığın sağlanması. 

 
   
  KURUMSAL YÖNETİM NASIL UYGULANMALIDIR? 

 NASIL? 
 

  

Kurumsal yönetim, en başta şirket üst yönetiminin liderliği, 
samimiyeti ve kararlılığı ile tüm çalışanların katkısı ile plan dahilinde 
uygulanmalıdır. 

   
  KURUMSAL YÖNETİM NE ZAMAN UYGULANMALIDIR? 

 NE 
ZAMAN?  

  
  

Kurumsal yönetim, “yüksek performansı” arzulayan tüm 
organizasyonlarda uygulanmalıdır. Toplam kalite yönetimi bir defaya 
mahsus değil, sürekli olarak uygulanması gereken bir yönetim 
anlayışıdır. 

   
 KURUMSAL YÖNETİM NEREYE GİTMEYİ HEDEFLEMELİDİR? NEREYE? 
 

  
Kurumsal yönetim, yüksek organizasyonel performansa ve 
mükemmel bir organizasyona ulaşmayı hedeflemektedir. 

   
 KURUMSAL YÖNETİMİ KİM UYGULAYACAKTIR? KİM? 
 Kurumsal yönetim, şirket üst yönetiminin liderliğinde yürütülmelidir. 

 
Şekil 1: Kurumsal Yönetimin (5-N), (1-K) Analizi İle Açıklanması 

Kaynak: Coşkun Can Aktan, Kurumsal Şirket Yönetimi, 1.Baskı, Ankara: Sermaye 
Piyasası Kurulu Yayınları, 2006, s.27. 
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Her geçen gün önem kazanan kurumsal yönetimin; işletme yönetiminde, paydaşlarla 

olan ilişkilerde eşitlik, şeffaflık, hesap verilebilirlik ve sorumluluk yaklaşımıyla işletme 

faaliyetlerinin etkinlik ve verimliliği, raporlama güvenirliliği, düzenlemelere uygunluk, 

paydaşların hak ve çıkarlarının korunmasını güvence altına alan bir yaklaşım olduğu ifade 

edebilmektedir.4 Birçok farklı şekilde tanımlanabilecek kurumsal yönetim (corporate 

governance), en geniş anlamda modern yaşamda insanların bir amaca ulaşmak için 

oluşturduğu herhangi bir kurumun yönetiminin düzenlenmesi olarak tanımlanmaktadır. Daha 

dar anlamda ise, bir kurumun beşeri ve mali sermayeyi çekmesine, etkin çalışmasına ve 

böylece ait olduğu toplumun değerlerine saygı gösterirken uzun dönemde ortaklarına 

ekonomik değer yaratmasına imkan tanıyan her türlü kanun, yönetmelik, kod ve uygulamaları 

ifade etmektedir. Kurumsal yönetimin evrensel kabul ve geçerliliği olan ana ilkeleri adillik, 

hesap verebilirlik, şeffaflık ve sorumluluktur. Bu ilkeler ışığında kurumsal yönetim, kurumun 

en yüksek performansı göstermesini, en karlı, en başarılı ve en rekabetçi olmasını 

hedeflemektedir.5  

1.2. Geleneksek Yönetim İle Kurumsal Yönetim  

Şirketlerde yönetim ve sermaye yapısına baktığımızda zaman içerisinde çeşitli 

değişikliklere uğradığını görmekteyiz. Aşağıdaki tabloda organizasyonlarda geleneksel aile 

şirketlerinden büyük, modern, çok ortaklı yapıya geçildiğini  izleyebilmekteyiz. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
4 Ali Kamil Uzun, “Aile İşletmelerinin Kurumsallaşmasında Başarı Faktörleri” Deloitte Makaleleri, 2009, 
http://www.denetimnet.net/Pages/AileisletmelerininKurumsallasmasindaBasariFaktorleri.aspx  (22.10.2011) s.1. 
5 TÜSİAD, Kurumsal Yönetim En iyi Uygulama Kodu: Yönetim Kurulunun Yapısı ve İşleyişi, 2002, 
http://www.tusiad.org.tr/__rsc/shared/file/kurumsalyonetim.pdf  (23.10.2012) s.9. 
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Tablo 1 

Organizasyonlarda Mülkiyet, Sermaye ve Yönetim Yapısına Göre İşletmelerin 
Sınıflandırılması 

 
KİM YÖNETİYOR? 

 

 
 

MÜLKİYET VEYA 
SERMAYE YAPISI 

NASIL? 
 

Sahip 
 

 
Vekil 

 
 
 

Şahıs İşletmeleri  

 
GELENEKSEL KÜÇÜK 

İŞLETMELER 
 

Hakiki Şahıs İşletmleri (esnaf, 
sanatkar, tacir) bu konuda örnek 
olarak gösterilebilir. Bunlar bir 
girişimci tarafından oluşturulan 
ve yönetilen işletmelerdir. 

 

 
GELENEKSEL KÜÇÜK 

İŞLETMELER 
 

İşletmenin yönetimi sahip 
tarafından bir vekile (genel 
müdüre) bırakılmaktadır. 

 
 

Sermaye Şirketi 

 
GELENEKSEL KÜÇÜK AİLE 

ŞİRKETLERİ 
 

Şirket, kurucu sahipler 
tarafından yönetilmektedir. 
Yönetim kurulunda aile üyeleri 
hakimdir. 

 
MODERN ÇOK ORTAKLI 

ŞİRKETLER 
 

Şirketin yönetimi sahip 
tarafından bir vekile (genel 
müdüre veya CEO ‘ya - 
Chief Executive Officer/ 
İcra Başkanı) 
devredilmektedir. 

 

Kaynak: Coşkun Can Aktan, Kurumsal Şirket Yönetimi, 1.Baskı, Ankara: Sermaye Piyasası Kurulu 
Yayınları, 2006,  s.6. 

Ekonominin gelişmesi rekabetin artması ve diğer bazı faktörler zaman içerisinde 

geleneksel işletmeleri “çok ortaklı” olmaya zorlamaktadır. Geleneksel şahıs şirketleri (hakiki 

şahıs şirketi, adi şirket vs.) ve aile işletmeleri “sermaye şirketi” statüsüne dönüşerek ve hisse 

senedi ihracı yoluyla finansman bulmaya çalışmaktadırlar. Şirketlerin gelişmesine ve 

büyümesine paralel olarak geleneksel “mutlak sahiplik” fonksiyonu giderek ortadan kalkmaya 

başlamaktadır. Mülkiyet ve sahiplik şirketin çoğunluk hisselerini elinde bulunduranlar ve 

azınlık hisselerini elinde bulunduranlar arasında paylaşılmış olmaktadır. Şirket kurucuları ve 
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ana sermayedarların, geleneksel aile işletmelerinde varolan “sahip” / “vekil” ilişkisi de 

ortadan kalkmaya başlamaktadır. Bunun sonucunda, yönetim kurulu ve icradan sorumlu vekil 

(şirketin genel müdürü/ icra başkanı), sadece şirket kurucuları ve ana sermayedarların 

çıkarlarına değil, tüm hissedarların (shareholders) ve hatta tüm paydaşların (stakeholders) 

çıkarlarına hizmet etmek zorunda kalmaktadır.6 

Otoriter ve bürokratik yapının baskın olduğu geleneksel yönetim anlayışı dünyanın 

sınırlarının kalkması ve deyim yerindeyse yalnızca yerel değil küresel bir köy haline gelmesi 

sonucu etkisi azalmaya başlamış, bunun yerine tüm hak sahiplerine ve şeffaflığa önem veren; 

bireyci yapıdan ziyade şirketi kurumsallaştırarak tüm firma ilgililerinin faydası için çalışan bir 

“kurum” haline getirmek, “kurumsallaştırmak” ve yönetim şeklini de bu anlayış ile dizayn 

etmek, diğer bir ifade ile “ kurumsal yönetim” in gün geçtikçe önemi artmış ve getirilerinin 

fayda yönünden ağır bastığının görülmesi ile de değer kazanmıştır.  

Piyasa temelli yaklaşımı benimseyen ülke sayısı arttıkça, bireylerin refahı üzerinde 

özel şirketlerin taşıdığı önem konusundaki anlayış da yaygınlaşmaya başlamıştır. Şirketler iş 

yaratır, vergi geliri ortaya çıkarır, geniş bir yelpazede makul fiyatlarda mal ve hizmet 

üretirlerken gitgide artan bir oranda tasarruflarımızı yönlendirir ve emeklilik gelirimizi 

güvence altına alırlar. Dünya çapında özel sektörün ağırlığı arttıkça, kurumsal yönetim 

konusu da benzer bir biçimde ön plana çıkmıştır. Uluslararası portföy yatırımlarının ivme 

kazanması, ekonomilerde yaşanan özelleştirme faaliyetleri gibi gelişimler de yatırımcı 

tabanlarını genişletmiştir. Dolayısıyla şirket katılımcılarının şirket performansı ve 

gelişimlerini düzenli olarak takip etme, kurumsal yönetimlerinde söz sahibi olma ve haklarını 

koruma bilinci ve koşulları gelişmeye başlamıştır.7 Özellikle dünyada yaşanan büyük şirket 

skandalları ve bu skandallar sonucu büyük sıkıntılar yaşayan yatırımcıların mağduriyeti ile 

kurumsal yönetim daha çok üstünde durulan ve ehemmiyet kazanan bir olgu halini almıştr. 

Bunun sonucu olarak da geleneksel yönetimin yerini, ilkeleriyle birlikte kurumsal yönetim 

almış, hem ülkemizde hem de diğer dünya ülkelerinde bu ilkeler uygulanmaya başlanmıştır. 

                                                
6 Aktan, s.5. 
7 Meral Varış, Ali Küçükçolak, Oral Erdoğan ve Levent Özer. Sermaye Piyasalarında Kurumsal Yönetim İlkeleri, İMKB 
Dergisi, Yıl: 5, Sayı: 19, İstanbul, 07/08/09. 2001, s.2.   
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Tablo 2 
Geleneksel Yönetim İle Kurumsal Yönetim Yaklaşımlarının Karşılaştırılması 

 
 

GELENEKSEL YÖNETİM 
 

 
Karşılaştırma Kriteri 

 
KURUMSAL YÖNETİM 

 
Insider sistemi: Sahip, aynı zamanda 
yönetir ve denetler. Organizasyonda 
kuvvetler birliği ilkesi geçerlidir. 

 
 

Güç ve Otorite 

 
Outsider sistemi: Şirket sahipliği, 
yönetimi ve denetimi birbirinden 
ayrılmıştır. Organizasyonda kuvvetler 
ayrılığı ilkesi geçerlidir. 

 
Şirket sahip ve yöneticileri, şirketi kendi 
iradi ve takdiri kararları ile yönetirler. 
 

 
Kurallara Karşı Takdiri 

Kararlar (Rules vs. 
Discretion) 

 
Şirket yönetiminde kurallar hakimdir. 

 
Şirket sahip ve yöneticilerinin 
sorumluluklarının hukuki çerçevesi 
yeterince çizilmemiştir. 
 

 
 

Sorumluluk 

 
Şirket sahip ve yöneticileri,  şirkete ve 
paydaşlara karşı doğrudan sorumludurlar. 

 
Sadece vekiller “sahiplere” hesap verirler. 
Sahibin hesap verme yükümlülüğü 
yoktur. Sahip, ancak kendisine hesap 
verir!!! 

 
 
 

Hesap Verme Yükümlülüğü 
Hesap Sorma Hakkı 

 
Şirket sahip ve yöneticileri, şirkete ve 
paydaşlara karşı hesap verme 
yükümlülüğündedirler. Başka bir 
ifadeyle, paydaşların şirket yönetimine 
hesap sorma hakkı bulunmaktadır. 
 

 
Şirket yönetiminde şeffaflık ilkesine fazla 
önem verilmez. Şirket yönetimi, ancak 
arzu ettiği şirket bilgilerini kamuoyuna 
açıklar. 
 

 
 

Şeffaflık 

 
Şirket sahip ve yöneticileri, şirket 
faaliyetlerini şeffaflık içerisinde yürütmek 
durumundadırlar. 

 
 
Sahip,  arzu ettiği kişileri yönetim kurulu 
üyeliğine atar. 

 
 
 

Yönetim Kurulunun 
Oluşumu 

 
Yönetim kurulu üyesi olabilmenin genel 
bazı şartları vardır. Bilgi, liyakat ve 
erdemi buluşturacak kurallar ve ilkeler 
geçerlidir. 
 

 
Şirket yönetim ve denetleme kurullarında 
üye olanlar tam bir bağımsızlıkla 
görevlerini icra edemezler. Nihayetinde, 
kurul üyeleri sahip tarafından atanır. 
 

 
 

Bağımsızlık 

 
Şirkette bağımsız yönetim ve bağımsız 
denetim ilkeleri hakimdir. Örneğin, 
yönetim kurulu üyelerinin bir kısmı 
şirketle hiç bir çıkar ilişkisi olmayan 
kişilerden oluşur. 
 

Kaynak: Coşkun Can Aktan, Kurumsal Şirket Yönetimi, 1.Baskı, Ankara: Sermaye Piyasası Kurulu 
Yayınları, 2006,  s.9. 

Geleneksel yönetim anlayışının yerini, günümüzde kurumsal yönetim anlayışının 

almasının en büyük etkilerinden biri de, yine; sahiplik ve yönetim algılarının değişmesidir. 
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Kurumsal yönetimde; şirketin ana sermayedarı, diğer ortakların haklarını göz ardı 

edememektedir. Geleneksel yönetim anlayışında, bu durum ana sermayedar dışındaki 

ortakların ve diğer şirket ilgilerinin haklarını suistimal etmeye kadar gidebilmesi, kurumsal 

yönetimin doğuşuna da bir nevi ortam hazırlamış olmaktadır. 

Kurumsal yönetim kavramı ile gündeme gelen diğer bir konu da iyi yönetişim 

olgusudur. Yönetişim, yönetimin daha iyi yönetebilmek amacıyla yeniden yapılandırılmasına 

vurgu yapmaktadır.8 Yönetişimde, ilgili bütün aktörlerin katılımı ile ortak sonuçların 

oluşturduğu bir yapısal düzenden söz edebilmekteyiz.  

1.3. Kurumsal Yönetimin Amaçları 
 

Kurumsal yönetimin amaçları genel olarak aşağıdaki gibi sıralanabilir:9  

 Şirket üst yönetiminin sahip oldugu güç ve yetkilerin keyfi kullanımının 

engellenmesi; bir başka ifadeyle yönetimin güç ve yetkilerini kötüye 

kullanarak kendilerine özel menfaatler sağlamalarının ortadan kaldırılması, 

 Yatırımcı haklarının korunması, 

 Şirket hissedarlarının adil ve eşit muameleye tabi tutulmasının sağlanması, 

 Şirketle doğrudan ilişki içerisinde bulunan menfaat sahiplerinin haklarının 

korunması ve güvence altına alınması, bu çerçevede örneğin; azınlık 

haklarının korunması, 

 Şirket faaliyetleri ve finansal durumu ile ilgili olarak kamuoyunun 

aydınlatılması ve şeffaflığın sağlanması, bu çerçevede hisse senetleri borsada 

işlem gören şirketlerin şeffaf olmaları ve kurumsal yatırımcılar ve diğer 

menfaat sahipleri için önem taşıyan bilgiyi zamanında ve eksiksiz kamuoyuna 

açıklamaları, 

                                                
8 M. Akif Özer, “Yönetişim Üzerine Notlar”, Sayıştay Dergisi, Sayı: 63., 10/12 2006., s.60. 
9 Aktan, s.10. 
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 Yönetim kurulunun sorumluluklarının açık olarak belirlenmesi, 

 Şirket üst yönetiminin karar ve eylemleri dolayısıyla hissedarlara ve diğer 

menfaat sahiplerine hesap verme yükümlülüğünün temin edilmesi, 

 Vekalet maliyetlerinin (agency cost) azaltılması, 

 Şirket kazancının pay sahiplerine ve daha genel olarak tüm menfaat 

sahiplerine hakları oranında geri dönüşümünün sağlanması, 

 Büyük hissedarların azınlık hisselerine el koyma tehlikesinin önüne 

geçilmesi, 

 Uzun vadeli yatırım yapan kurumsal yatırımcılar açısından güven tesis 

edilmesi ve sermaye maliyetinin düşürülmesi, şirketin hisse senedi ihracı 

yoluyla finansman kaynaklarına kolay erişim imkanlarının arttırılmasıdır. 

Kurumsal yönetimin en önemli amaçları kurumun saygınlığını, güvenilirliğini ve 

devamlılığını sağlayarak piyasalara ve yatırımcılara güven vermek ve bunun yanında tüm 

hissedarların çıkarlarını eşit gözetmek ve sahip oldukları değeri en üst düzeye çıkarmaktır.10 

Ayrıca, şirketlerin hem değişik müşterilerinin hem de ait oldukları toplumun çıkarlarını 

dikkate almalarını sağlamaktadır. Yönetim kurulları için, gerek şirkete, gerekse hissedarlara 

karşı hesap verme sorumluluğu getirir. Bu durum, şirketlerin bütün bir toplum yararına 

faaliyet göstermelerini güvence altına almaya yardımcı olmaktadır. İyi bir kurumsal yönetim 

yerli ve yabancı yatırımcıların güvenini garanti altına alarak,  uzun vadeli sermayeyi çekmeyi 

kolaylaştırmaktadır.11 

1.4. Kurumsal Yönetim Anlayışının Önemi ve İşlevselliği 

Son yıllarda yaşanan skandallar ve büyük sanılan işletmelerin aslında yönetimsel 

açısından problemler içerisinde olduğunun anlaşılması, kurumsal yönetim konusuna olan 

                                                
10 TÜSİAD, Sermaye Piyasaları İçin Örnek Şirket Yapısı Raporu, 2005, 
http://www.tusiad.org.tr/__rsc/shared/file/sermaye.pdf ( 12.03.2012), s.31. 
11 TÜSİAD, Kurumsal  Yönetim İlkeleri, 2000, http://www.tusiad.org.tr/__rsc/shared/file/oecd.pdf (21.05.2012), s.9. 
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eğilimi artırmıştır. Kurumsal yönetimin, bu skandalların yarattığı kriz ortamına bir çözüm 

olarak gündeme geldiği söylenebilmektedir. Güveni sarsılan yatırımcılar ve kredi tahsis 

kuruluşları, kurumsal yönetim konusuna daha fazla önem vermeye başlamış, kurumsal 

yönetim uygulamalarını ve uygulanma düzeyininin varlığını işletme bünyesinde bir gereklilik, 

bir güvence olarak, göz önüne alır hale gelmiştir. Bu etkenlerin sonucunda, kurumsal yönetim 

ile firmanın performansı, karlılığı, sürekliliği arasında bir ilişki kurulmaya başlanmıştır. Hisse 

değerini yükseltmeyi amaçlayan şirketler de bu durumun farkına vararak daha iyi yönetimin, 

daha yüksek getiri demek olduğunu anlamış, kurumsal yönetimin önemi ve işlevselliği 

konusuna özenle eğilmeye başlamışlardır. 

Kurumsal Yönetim şirketlerin;12 

• Sermayeyi ve insan kaynaklarını cezbetmesine, 

• Etkin performans göstermesine, 

• Hedeflerine ulaşmasına, 

• Hukuki zorunlulukları ve toplumsal beklentileri yerine getirmesine yönelik, yasa, 

düzenleme ve gönüllü özel sektör uygulamalarını kapsamaktadır.İyi bir kurumsal yönetim 

rejimi, şirketlerin sermayeyi verimli bir şekilde kullanmalarını garanti etmelerini sağlar.  

İyi kurumsal yönetim uygulamalarının temelinde, yönetimde ve karar alma 

süreçlerinde nitelikli ve yetkin bireylerin görev alması (profesyonel yönetim) ve bu bireylerin 

her türlü çıkar çatışmasından uzak, bağımsız bir şekilde karar alabilmelerinin sağlanması 

yatmaktadır. Kurumsal yönetim hissedarlar ve çalışanlar dışında şirketin nasıl yönetildiğiyle 

ilgili tüm kreditörler, yatırımcılar, tedarikçi ve müşteriler açısından da önemlidir. Şirketler 

açısından bakıldığında, kurumsal yönetim kalitesinin yüksek olması; kurumsallaşma, 

üretkenlik, verimlilik, büyüme ve bunlarla birlikte düşük sermaye maliyeti, finansman 

                                                
12DELOITTE, Kurumsal Yönetim Serisi, Nedir Bu Kurumsal Yönetim?, 2006, 
http://www.deloitte.com/dtt/section_node/0,1042,sid%253D131959,00.html , (27.05.2012), s.4. 
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imkanlarının ve likiditenin artması, krizlerin daha kolay atlatılması ve iyi yönetilen şirketlerin 

sermaye piyasalarının dışında kalmaması anlamına gelmektedir.13  

1.5. Kurumsal Yönetimin Genel Kabul Görmüş İlkeleri  

Kurumsal yönetim ilkeleri, işletmelerin üst yönetiminin, firma faaliyetlerine ilişkin 

kararları verirken nelere dikkat etmeleri, bunları nasıl ve hangi mekanizmalar içersinde ele 

almaları; kararlarını, kime, nasıl ve ne zaman açıklamaları ile ilgili kurallar olarak 

özetlenebilmektedir. Bu ilkeler, kurumsal yönetim alanında yapılan diğer çalışmaların da 

temelini ve özünü oluşturmaktadır. 

Dünya üzerinde genel kabul görmüş, temel evrensel kurumsal yönetim ilkeleri; 

şeffaflık, hesap verebilirlilik, adillik ve sorumluluk olmak üzere dört ana ilkeden 

oluşmaktadır: 

Şekil 2: Genel Kabul Görmüş Kurumsal Yönetim İlkeleri 

                                                
13 TÜSİAD, Sermaye Piyasaları İçin Örnek Şirket Yapısı Raporu, s.31. 

Şeffaflık 
(Transparency) 

Hesap Verebilirlik 
(Accountability) 

Sorumluluk 
(Responsibility) 

 
Genel Kabul Görmüş Kurumsal Yönetim İlkeleri 

Adillik ve ya Eşitlik 
(Fairness) 
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Kurumsal yönetimin bu dört ilkesine sahip olan, bu ilkeleri uygulayan firmalar, 

sermaye piyasalarında; yatırımcılar, tasarruflarını değerlendirirken onlara daha fazla güven 

vermekte ve daha cazip gelmektedir. 

1.5.1. Adillik veya Eşitlik (Fairness) 

Adillik ilkesi, şirket yönetiminin bütün hak sahiplerine karşı eşit davranmasının 

ifadesidir. Bu ilke, azınlık hissedarlar ve yabancı ortaklar da dahil olmak üzere hissedar 

haklarının korunmasını ve yapılan sözleşmelerin uygulanmasını ifade etmektedir.14 

Bu ilke tüm paydaşlara, adaletli ve eşit muamele ile, haklarının korunması anlamını 

taşımaktadır. Bütün şirket ilgililerine herhangi bir ayrım olmaksızın eşit mesafede olunduğu 

takdirde adil bir yönetim anlayışından söz edilebilmektedir. 

1.5.2. Şeffaflık (Transparency) 

Şeffaflık; ticari sır niteliğindeki ve henüz kamuya açıklanmamış bilgiler hariç olmak 

üzere, şirket ile ilgili finansal ve finansal olmayan bilgilerin, zamanında, doğru, eksiksiz, 

anlaşılabilir, yorumlanabilir, düşük maliyetle kolay erişilebilir bir şekilde kamuya duyurulması 

yaklaşımıdır.15
  

Şeffaflıktan, şirketlerin finansal tablolar ve tablo kullanıcılarının kararlarını 

etkileyecek her türlü bilginin tam olarak, doğru bir şekilde, zamanında ve güvenilir olarak 

aktarılması anlaşılmalıdır. Yaşanan şirket skandalları ile ayrı bir önem kazanan şeffaflık 

ilkesinin, yıllarca uğruna uğraşılan firma imajını etkileyen en önemli unsurlardan biri 

olduğunun da unutulmaması gerekmektedir. 

Şeffaflık konusunda uygulamada karsılaşılan en ciddi sıkıntılardan birisi çeşitli 

ülkelerde uygulanan muhasebe standartlarındaki farklılıklar nedeniyle finansal bilgilerin 

karşılaştırılabilir olmaktan uzaklaşmasıdır. Finansal bilgilerin karşılaştırılabilirliğini sağlamak 

amacıyla, Avrupa Birliği  (AB), 2005 yılından itibaren bütün halka açık şirketlere, konsolide 

                                                
14 DELOITTE, s.4. 
15 SPK, Kurumsal Yönetim  İlkeleri, 2005, http://www.spk.gov.tr/indexcont.aspx?action=showpage&menuid=10&pid=0 
(08.08.2011) s.3. 
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tablolarını Uluslararası Muhasebe Standartları Komitesi (UMSK) tarafından yayınlanmakta 

olan Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (UFRS) uyarınca hazırlanmasını zorunlu 

kılmıştır. Türk Muhasebe Standartları Kurulu (TMSK) da 2006 yılında UFRS’yi Türkçe’ye 

çevirmiştir.16 2011 yılında kabul edilen ve 1 Temmuz 2012’de yürürlüğe giren 6102 sayılı 

Türk Ticaret Kanunu’nda (TTK) halka açık olsun ya da olmasın tüm işletmelere muhasebe ve 

finansal raporlama konularında TMSK tarafından yayımlanan, UFRS'ye uyumlu TFRS’ye 

(Türkiye Finansal Raporlama Standartları) uymaları mecburiyeti getirilmiştir. 

1.5.3. Hesap Verebilirlik (Accountability) 

Kurumsal yönetim çerçevesi, şirketin stratejik rehberliğini, yönetim kurulu 

tarafından yönetimin etkin denetimini ve yönetim kurulunun, şirkete ve hissedarlara karşı 

hesap verme yükümlülüğü taşımasını sağlamalıdır. Faaliyet öncesinde, sırasında ve 

sonrasında geri bildirim sağlanmasını içeren şeffaflık ilkesinin aksine, hesap verebilirlik ilkesi 

faaliyet sonrasını kapsamaktadır. Bu ilke, yönetim kurulunun tepe yönetim performansını 

bağımsız bir şekilde izlemesini ve tepe yöneticilerin hissedarlara karşı hesap verebilirliğinin 

temin edilmesini gerektirmektedir. Bunun sağlıklı bir şekilde işleyebilmesi için, yönetim 

kurulu ve tepe yönetim arasında sorumlulukların ne şekilde paylaşıldığı netleştirilmelidir. 

Aksi takdirde, karar verme gücünün hangi mercide olduğu, dolayısıyla bu kararlar için hesap 

verme yükümlülüğünün kimde olduğu belirsiz kalacaktır. Başka bir ifadeyle, yönetim kurulu 

ve tepe yönetim arasında etkin bir işbölümü, kurumsal yönetimde hesap verebilirlik ilkesinin 

vazgeçilmez koşuludur. Bu nedenle, kurumsal yönetimle ilgili rapor ve kodlarda yönetim 

kurullarının yapısı ve işleyişi ile ilgili düzenlemeler ağırlıklı bir yer tutmaktadır.17 

Bu ilke, hissedarlar ve bütün firma ilgililerine, yönetimin kararlarını sorgulama şansı 

vermektedir. Aynı zamanda, bu ilke yapılacak denetimlerin de önemini artırmıştır. 

 

 

                                                
16 DELOITTE, s.5. 
17 DELOITTE, s.5. 
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1.5.4. Sorumluluk (Responsibility) 

Sorumluluk ilkesinin kapsamında; organizasyon eylemlerinin ilgili yasa ve mevzuta, 

toplumsal ve etik değerlere uygunluğu yer almaktadır. Şirket faaliyetleri, öncelikli olarak 

yönetim kurulu ve üst yönetimin sorumluluğundadır. Dolayısıyla, üst yönetim, sorumluluk 

ilkesini ne kadar iyi uygularsa o kadar iyi bir yönetimden söz edebilmekteyiz. 

Bu ilke ile, şirketlerin yalnızca pay sahiplerine karşı sorumlu değil yasalar 

çerçevesinde, toplumsal ve ahlaki değerler ile bütün topluma karşı olan sorumluluğuna da 

vurgu yapılmaktadır. 
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2. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ  VE YAPILAN 
DÜZENLEMELER 

 
Aşağıdaki tabloda kurumsal yönetime ilişkin yapılan tüm düzenlemeler kronolojik 

sıra ile gösterilmiştir. 

Tablo 3 
Kurumsal Yönetime İlişkin Türkiye’de Yapılan  Çalışmaların Kronolojik Sırası 

 
 
Tarih 
 

  Yapılan İlgili Çalışma 
 

1999 
 

 
OECD Kurumsal Yönetim İlkeleri 
 

2002 
 

TÜSİAD: Kurumsal Yönetim En İyi Uygulama Kodu: Yönetim Kurulunun Yapısı ve 
İşleyişi 
 

2003 
 
 

 
SPK; Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Hakkında Tebliğ  
SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri 
Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği’nin Kuruluşu 
 

2004 
 
 

 
İMKB Kurumsal Yönetim Derecelendirme Çalışmaları 
OECD Kurumsal Yönetim İlkeleri (Revize) 
 

2005 
 

 
SPK Kurumsal Yönetim Temel İlkeleri (Revize) 
 

2011 
 

 
SPK Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ 
 
 

2012 
 

6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu 
SPK Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ 
(Revize)  
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2.1. OECD Kurumsal Yönetim İlkeleri 

27-28 Nisan 1998 tarihlerinde Bakanlar düzeyinde toplanan OECD Konseyi, ulusal 

hükümetler, ilgili diğer uluslararası kuruluşlar ve özel sektör ile birlikte, OECD’den kurumsal 

yönetim (corporate governance) ile ilgili bir dizi standart ve yol gösterici ilke geliştirmesini 

talep etti. Bu amaçla, OECD, üye ülkelerin konu ile ilgili görüşlerinden hareketle bağlayıcı 

olmayacak ilkeleri geliştirmek üzere Kurumsal Yönetim Geçici Özel Çalışma Grubu’nu (Ad-

Hoc Task Force on Corporate Governance) oluşturdu. İlkelerin hazırlanmasında Mali 

Piyasalar Komitesi, Uluslararası Yatırım ve Çokuluslu İşletmeler Komitesi, Sanayi Komitesi 

ve Çevre Politikaları Komitesi gibi bir dizi OECD komitesi de yer almıştır. Bunun yanı sıra, 

OECD üyesi olmayan ülkeler, Dünya Bankası (WB), Uluslararası Para Fonu (IMF), iş 

dünyası, yatırımcılar, sendikalar ve diğer ilgili taraflardan gelen zengin katkılardan da 

yararlanılmıştır.18 

OECD Bakanlar Kurulu, kurumsal yönetimin önemi konusundaki duyarlılığın 

artması karşısında 1998’de OECD’den kendilerine Mayıs 1999’da sunulmak üzere bir dizi 

standart ve yol gösterici ilke geliştirmesini istemiştir. Kurumsal Yönetim İkeleri işte bu isteğe 

yanıt vermektedir.19 

İlkeler bağlayıcı nitelikte değildir, kurumlara bir referans niteliği taşımaktadır. Tek 

bir model özelliği de taşımamaktadır. Kullanıcılar, ilkeleri, fayda ve maliyetlerini göz önüne 

alarak kendilerine uygun biçimde nasıl uygulayacaklarına, ilkelerin ana prensibi olan 

yatırımcılar ve diğer firma ilgililernin çıkarlarına maksimum özen göstermek kaydıyla karar 

verebilmektedirler. Sermaye hareketleri ile globalleşmenin arttığı dünyada hem kamu 

kesiminin hem de özel sektörün göz ardı edemeyeceği bu ilkeler, şirketlerin daha sağlıklı hale 

getirilebilmesi için teşvik edilmeye çalışılmaktadır. 

                                                
18 TÜSİAD, Kurumsal  Yönetim İlkeleri, s.7. 
19 TÜSİAD, Kurumsal  Yönetim İlkeleri, s.9. 
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İlkeler, doğası gereği gelişmeye açıktır ve koşullardaki belirgin değişimler ışığında 

gözden geçirilmelidirler. Şirketler ancak bu şekilde yeni talepleri karşılayabilir ve yeni 

fırsatları yakalayabilirler. 20 

OECD Kurumsal Yönetim İlkeleri iki bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde 

sunulan ilkeler beş başlıkta sıralanmıştır:  

 Hissedarların Hakları  

 Hissedarların Adil Muamele Görmesi 

 Kurumsal Yönetimde Doğrudan Çıkar Sahiplerinin Rolü 

 Kamuya Açıklama Yapma ve Şeffaflık 

 Yönetim Kurulunun Sorumlulukları, olmak üzere beş ana başlık altında 

toplanmıştır. 

Bu bölümlerin her birinin altında destekleyici bir dizi tavsiye yer almaktadır. 

Belgenin ikinci bölümünde, okuyucunun, ilkelerin genel mantığını anlamasına yardımcı olma 

amacı güden açıklayıcı notlar yer almaktadır. 

2.1.1. Hissedarların Hakları  

Hissedarların haklarının korunması, kurumsal yönetimin en temel amaçlarından 

birisidir. İlkelerde birincil önem taşıyan hissedar hakları için, “kurumsal yönetim, hissedar 

haklarını korumalıdır” ibaresi yer almaktadır. 

Şirketi ele geçirmeyi engelleyecek mekanizmalar, yönetimin hesap verme 

sorumluluğuna karşı kullanılmamalıdır. Şirket birleşmeleri ve şirketin varlıklarının önemli 

bölümünün satışı gibi olağanüntü işlemler şeffaf fiyatlarla ve sınıflarına göre bütün 

hissedarların haklarını koruyan, adil koşullarda gerçekleşmelidir. Şirketi ele geçirmeyi 

engelleyecek mekanizmalar, yönetimin hesap verme sorumluluğuna karşı kullanılmamalıdır. 
                                                
20 TÜSİAD, Kurumsal Yönetim İlkeleri, s.17. 
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Kurumsal yatırımcılar dahil olmak üzere hissedarlar, kendi oy haklarını kullanırken maliyet 

ve faydalarını da göz önünde bulundurmalıdırlar.21 

Kurumsal yönetim, hissedar haklarının etkin bir şekilde korunmasını 

gerektirmektedir. Bu sistemde azınlık ve yabancı hissedarlar dahil olmak üzere bütün 

hissedarlara eşit muamele yapılması güvence altına alınmaktadır. Temel hissedar hakları, 

OECD tarafından altı şekilde belirtilmiştir: 

• Mülkiyet tescil yöntemlerinin güvence altına alınması, 

• Hisselerin devredilmesi, 

• Zamanında ve düzenli olarak şirket hakkında açıklayıcı bilgi elde edinilmesi, 

• Genel hissedarlar toplantısına katılma ve oy kullanılması, 

• Yönetim kurulu üyelerinin seçilmesi, 

• Şirket karlarından pay alınması. 

Kurumsal yönetimde, şirket, genel kurul tarafından hissedarları temsil yetkisine sahip 

olan yönetim kurulu tarafından yönetilmektedir. Ancak, ilkeler, bölünme, önemli tutarda 

malvarlığı satımı, alımı, kiralanması gibi kritik kararların genel kurul tarafından alınmasını, 

böylece hissedarların kritik karar süreçlerindeki etkisinin geliştirilmesini önermektedir. 

Şirketin geleceği üzerinde hayati öneme sahip olan kritik kararlar için genel kuruldan onay 

alınması, şirket hissedarlarının yönetime olan güvenini güçlendirecektir.22 

2.1.2. Hissedarların Adil Muamele Görmesi 

Bu ilke ile kurumsal yönetimin, azınlık ve yabancı hissedarlar dahil, bütün 

hissedarlara eşit muamele yapılmasını güvence altına alması gerektiğinin altı çizilmektedir. 

Hissedarların haklarında bir ihlal durumu oluşması halinde, yeterli bir telafi ya da tazminat 

                                                
21 TÜSİAD, Kurumsal Yönetim İlkeleri, s.22. 
22 DELOITTE, s.10. 
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elde etme şansına sahip olmaları gerektiği belirtilmektedir. Hissedarların Adil Mualeme 

Görmesi İlkesi; 23 

 Aynı tipten hissedarlara eşit muamele yapılmalıdır. 

 Her tipte, bütün hissedarlar aynı oy hakkına sahip olmalıdırlar. Bütün 

yatırımcılar satın almadan önce her tipten hisselerin oy hakları hakkında bilgi 

sahibi olabilmelidirler. Oy haklarındaki her türlü değişiklik hissedarın 

oylamasına sunulmalıdır. 

 Oylar, hisseler üzerinde tasarruf hakkına sahip olan kişi ile üzerinde 

anlaşmaya varılan şekilde onun emanetçileri ya da atadığı mümessilleri 

tarafından atılmalıdır. 

 Genel hissedarlar toplantısının işlem ve usulleri, bütün hissedarların adil 

muamele görmelerine olanak tanımalıdır. şirket prosedürleri, oy atmayı 

gereksiz şekilde zorlaştırmamalı ya da masraflı hale getirmemelidir. 

 İçerden bilgi alarak gerçekleştirilen kural dışı alım satım (Insider trading) ve 

usulsüz kişisel işlemler yasaklanmalıdır. 

 Müdürler ve yönetim kurulu üyelerinin, şirketi etkileyen işlem ve konularla 

ilgili maddi çıkar konusu olabilecek her türlü bağlantılarını açıklamaları 

gerekmektedir. 

2.1.3. Kurumsal Yönetimde Doğrudan Çıkar Sahiplerinin Rolü 

Bir şirketin çalışanları, alıcı ve satıcıları, yatırımcıları gibi tüm şirket ilgilileri o 

şirketin bugün ve gelecekte olan başarısını önemli derecede etkilemektedir. Kurumsal 

yönetim ilkeleri, doğrudan çıkar sahiplerinin haklarını korunmasını teşvik etmektedir. 

Kurumsal yönetim, doğrudan çıkar sahiplerinin haklarını yasalarda belirtildiği şekilde 

tanımalı, servet ve yeni iş alanları yaratmada şirketler ile doğrudan çıkar sahipleri arasında 

                                                
23 TÜSİAD, Kurumsal Yönetim İlkeleri, s.23. 
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etkin bir işbirliğini ve mali olarak güçlü işletmelerin ayakta kalmasını teşvik etmelidir.24 

OECD, Doğrudan Çıkar Sahiplerinin Rolü’nü dört şekilde belirtmiştir: 

 Kurumsal yönetim, doğrudan çıkar sahiplerinin, kanunla korunan haklarına 

saygı gösterilmesini teminat altına almalıdır. 

 Doğrudan çıkar sahibi olan kesimlerin çıkarlarının, yasalarla korunduğu 

durumda, bütün ilgili çıkar sahipleri haklarının ihlali karşısında yeterli telafi 

ya da tazminat elde etme fırsatına sahip olmalıdır. 

 Kurumsal yönetim, doğrudan çıkar sahiplerinin katılımı açısından performans 

geliştirici mekanizmalara izin vermelidir. 

 Doğrudan çıkar sahipleri şirket yönetim sürecine katıldıkları durumlarda, 

gerekli bilgilere erişebilmelidirler. 

Şirketler, rekabet yeteneği olan ve karlı şirketlerin oluşturulmasında doğrudan çıkar 

sahiplerinin katkılarının değerli bir kaynak oluşturduğunu bilmek zorundadırlar. Bu nedenle 

doğrudan çıkar sahipleri arasında zenginlik yaratan bir işbirliğinin teşvik edilmesi şirketlerin 

uzun vadede yararına olmaktadır. Kurumsal yönetim ilkeleri, doğrudan çıkar sahibi 

kesimlerin yararları ve şirketin uzun vadeli başarısına katkılarını gözeterek, şirketin çıkarına 

hizmet edilebileceğini hesaba katmalıdır.25  

2.1.4. Kamuya Açıklama Yapma ve Şeffaflık 

Kurumsal yönetim, şirketle ilgili bütün konularda doğru ve zamanında açıklama 

yapılmasını güvence altına almalıdır. Açıklama yapma zorunlulukları,  firmalara makul 

olmayan maliyetler yükleme amacında değildir ve şirketlerin rekabet gücünü etkileyecek 

bilgilerin açıklanması istenmemektedir. Şirketlerden istenen; yokluğu veya yanlış beyanı 

halinde yatırımcıların ekonomik kararlarını etkileyebilecek olan geçerli ve önemli bilgilerin 

                                                
24 TÜSİAD, Kurumsal Yönetim İlkeleri, s.24. 
25 TÜSİAD, Kurumsal Yönetim İlkeleri, s.39. 
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açıklanmasıdır. Açıklamalar aşağıdaki konularda, ama bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, şu 

maddi bilgileri içermelidir: 

 Şirketin mali ve operasyonel durumu ve işletme kar-zarar hesabı. 

 Şirket hedefleri. 

 Çoğunluk pay sahipliği ve oylama hakları. 

 Yönetim kurulu üyeleri, başlıca yöneticiler ve bunlara yapılan ödeme ve ücret 

sistemleri. 

 Öngörülebilir maddi risk faktörleri. 

 Çalışanlar ve diğer doğrudan çıkar sahipleriyle ilgili maddi konular. 

 Yönetim yapısı ve politikaları. 

Hissedarlar ve potansiyel yatırımcılar, yönetim uygulamaları hakkında yargı sahibi 

olabilmeyi sağlayacak ölçüde düzenli, güvenilir ve karşılaştırılabilir bilgilere erişim ile 

hisselerin seçimi, sahiplik ve değerleme hususlarında bilgi talebindedirler.26 Bilgiler, ilgililere 

adil bir  biçimde, zamanında ve düşük maliyetle aktarılmalıdır. Bilgiler hazırlanmalı, 

denetlenmeli ve kaliteli muhasebe standartlarına, mali ve mali olmayan beyan ve denetime 

uygun olarak açıklanmalıdır. Mali beyannamelerin hazırlanma ve sunulma yöntemleri 

hakkında dışarıdan ve objektif bir güvence oluşturmak için yıllık denetim bağımsız bir denetçi 

tarafından yapılmalıdır.27 

Bu alanda önemli olan bir diğer konu, ise şirket bilgilerinin, uluslararası alanda 

karşılaştırılabilir olmasıdır. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun, şirketlere, Uluslararası 

Finansal Raporlama Standartları ile uyumlu Türkiye Finansal Raporlama Standartları’na 

uyulmasını ve şirketlerin web sitesi açma, finansal tablo ve yıllık faaliyet raporunun bağımsız 

denetimden geçmesi düzenlemeleri bu alandaki diğer gelişmelerdir.  

                                                
26 DELOITTE, s.10. 
27 TÜSİAD, Kurumsal Yönetim İlkeleri, s.25. 
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2.1.5. Yönetim Kurulunun Sorumlulukları 

Kurumsal yönetimin, şirketin stratejik kılavuzluğunu, yönetimin zamanında etkin 

denetimini, yönetim kurulunun şirket ve hissedarlara karşı hesap verme zorunluluğunu 

teminat altına alması gerekmektedir. Bu ilkeye göre, yönetim kurulu üyeleri tam bilgilenmiş 

olarak, iyi niyetle, gerekli titizlik ve özenle, şirketin ve hissedarların en uygun çıkarları 

doğrultusunda hareket etmelidirler. 

Yönetim kurulu, bir şirketin en önemli stratejik organıdır. Yönetim kurulu, uzun 

vadede hissedarlarına sürekli kazanç yaratmak amacıyla, üst düzey karar alma, yürütme ve 

temsil mercii olarak şirketi faal bir şekilde yönlendirir. Bu doğrultuda yönetim kurulu, şirketi 

idare ve temsil eder. Yönetim kurulu, bu ana görevine ek olarak şirketin müşterilerine, 

çalışanlarına, tedarikçilerine ve toplumdaki diğer çıkar sahiplerine karşı da sorumludur. 

Yönetim kurulu, hissedarların genel kurulda kendilerine verdiği yetki ile onların 

çıkarlarını gözetecek bir yönetim ortamı oluşturur ve bu ortamın başarısını takip eden şirketin 

en üst stratejik karar alma organıdır. Kurumsal yönetim ilkelerince yönetim kurulu, şirketin 

stratejisine yol göstermenin yanında, faaliyetlerini bağımsız ve adil bir şekilde sürdürerek, 

şirketin yönetim performansının izlenmesi, hissedarların çıkarlarına göre hareket ederek, 

paydaşların da çıkarlarının gözetilmesinden sorumludur. 28 Yönetim kurulunun sorumlulukları 

aşağıdaki gibi sıralanabilir: 29 

 Yönetim kurulu üyeleri, tam bilgilenmiş olarak, iyi niyetle, gerekli titizlik ve 

özenle, şirketin ve hissedarların çıkarları için en uygun şekilde hareket 

etmelidirler. 

 Yönetim kurulu, kararlarının, değişik hissedar gruplarını farklı şekilde 

etkilediği durumlarda, bütün hissedarlara adilane davranmalıdır. 

 Yönetim kurulu, yürürlükteki yasalara uygunluğu teminat altına almalı ve 

doğrudan ilgili çıkar sahiplerinin çıkarlarını dikkate almalıdır. 
                                                
28 TÜSİAD, Kurumsal Yönetim En İyi Uygulama Kodu: Yönetim Kurulunun Yapısı ve İşleyişi, s.15. 
29 TÜSİAD, Kurumsal Yönetim İlkeleri, s.26. 
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 Yönetim kurulu, şirket stratejisini, başlıca eylem planlarını, risk politikalarını, 

yıllık bütçeleri ve işletme planlarını yönlendirmek ve gözden geçirmek; 

performans hedeflerini saptamak; şirket performansını zamanında 

denetlemek; ve büyük sermaye harcamalarını, devralmaları ve mal varlığı 

satışlarını yönetmekten sorumludur. 

 Önemli yöneticileri seçmek, ücretlerini ödemek, denetlemek, gerekli olduğu 

durumda değiştirmek ve yönetimin pürüzsüz şekilde el değiştirmesi 

planlarına nezaret etmek. 

 Yönetim kademesini ve kurul üyelerine yapılan ödeme ve ücret sistemini 

gözden geçirmek, resmi ve şeffaf bir atama süreci sağlamak. 

 Şirket varlıklarının yanlış kullanılması ve kötüye kullanma dahil olmak üzere, 

yönetim, yönetim kurulu üyeleri ve hissedarların olası çıkar çatışmalarını 

zamanında denetleyip sevk ve idare etmek. 

 Şirketin muhasebe ve mali rapor sistemlerini güvence altına almak ve 

özellikle risk denetimi, mali kontrol ve yasalara uygunluk açısından uygun 

denetim sistemlerinin işler olmasını sağlamak. 

 Yönetim uygulamalarının yeterliliğini denetlemek ve gerekli oldukça 

değişikliklere gitmek. 

 Kamuoyuna açıklama yapmak ve iletişim süreçlerine nezaret etmek. 

 Yönetim kurulu, idareden bağımsız olarak şirket işlerinde objektif muhakeme 

yürütebilme yeteneğine sahip olmalıdır. 

Yönetim kurulları, çıkar çatışması olasılığının ortaya çıkabileceği durumlarda 

bağımsız muhakeme yürütebilecek yeterli sayıda yönetici kurul üyesi atamış olmayı göz 

önünde bulundurmalıdır. Bu türden kritik sorumluluklara mali raporları tutmak, atamalar, 

yöneticilerin ve kurulların ücretlerinin ödenmesi örnek verilebilir. Yönetim kurullarının 
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sorumluluklarını yerine getirebilmeleri için, doğru, gerekli ve geçerli bilgiye zamanında 

erişebilmeli ve sorumluluk alanlarına yeterince zaman ayırmalıdırlar. 

2.2. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Kurumsal Yönetim İlkeleri 

Dünyadaki gelişme ve uygulamalara paralel olarak, Sermaye Piyasası Kurulu 

tarafından, kurumsal yönetim ilkeleri oluşturulmuştur. SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri, ilk 

olarak 2003 yılında yayınlanmıştır. 2005 yılında, güncelleştirilerek kurumların ilgisine 

sunulmuştur. İlkeler öncelikle halka açık anonim şirketler için hazırlanmıştır. Ancak, bu 

ilkelerde yer alan prensiplerin kamuda veya özel sektörde faaliyet gösteren diğer şirketler ve 

kuruluşlar tarafından da uygulama alanı bulabileceği düşünülmektedir. 2011 yılında, SPK, 

Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliği’ni (Seri: IV, 

No:56) yayınlayarak, ilkeleri tebliğ niteliğinde bir düzenlemeye dönüştürmüştür. 2012 yılı 

içerisinde tebliğe ilişkin çeşitli revizyonlar yapılmıştır. Bu tebliğe göre, borsa şirketleri, 

tebliğin ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkelerinden; 1.3.1, 1.3.2, 1.3.7, 1.3.10, 4.3.1, 

4.3.2, 4.3.3, 4.3.4, 4.3.5, 4.3.6, 4.3.7, 4.3.8, 4.3.9, 4.4.7, 4.5.1, 4.5.2, 4.5.3, 4.5.4, 4.6.2, 4.6.4 

numaralı maddeleri uygulamakla yükümlüdürler.30 Bu tebliğ ile, İMKB 30 Endeksinde yer 

alan bankalar haricindeki halka açık anonim ortaklıklarının özellikle küçük yatırımcıların 

etkin bilgilendirilmeleri ve şirket yönetimlerinde etkin ve adil temsili sağlamak amacıyla,  

belirtilen ilkelerin zorunlu olarak uygulanmasına karar verilmiştir. Şirketlerin, uyulması 

zorunlu tutulmayan diğer ilkelere de uyulmaması halinde, neden uyulmadığının gerekçesiyle 

birlikte, Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu ile kamuya açıklamaları gerekmektedir. 

11.10.2011 tarih ve 28081 sayılı Mükerrer Resmi Gazete'de yayımlanan 654 sayılı 

Kanun Hükmünde Kararname ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun görev ve yetkileri arasına 

‘sermaye piyasasında kurumsal yönetim ilkelerini tespit ve ilan etmek, yatırım ortamının 

iyileştirilmesine katkıda bulunmak üzere, borsada işlem gören halka açık anonim 

ortaklıklardan halka açıklık oranları, yatırımcı sayısı ve niteliği, dahil oldukları endeks ve 

belirli bir zaman dilimindeki işlem yoğunluğunu dikkate alarak belirlemiş olduğu gruplarda 

yer alanların kurumsal yönetim ilkelerine kısmen veya tamamen uymalarını zorunlu tutmak, 

                                                
30SPK, Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ, 2012, 
http://www.spk.gov.tr/displayfile.aspx?action=displayfile&pageid=66&fn=66.pdf&submenuheader=null  (17.12.2012), s.1. 
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buna ilişkin usul ve esasları belirlemek, getirilen uyum zorunluluğuna aykırı işlemlerin 

hukuka aykırılığının tespiti veya iptali için her türlü teminattan muaf olarak ihtiyati tedbir 

istemek, dava açmak, açılan davada uyum zorunluluğunun yerine getirilmesi sonucunu 

doğuracak şekilde karar alınmasını istemek’ eklenmiştir.31  

Tebliğ ile birlikte, yatırımcıların sağlıklı bir biçimde karar vermelerini 

kolaylaştırmak amacıyla genel kurul toplantı ilanlarının zamanlamasına ve içeriğine ilişkin 

yükümlülük, küçük yatırımcıların etkin bir biçimde temsil edilebilmesini ve yönetim 

kurulunun olası menfaat çatışmalarından uzak bir biçimde etkili çalışabilmesini teminen 

bağımsız yönetim kurulu üyeliği bir zorunluluk olarak düzenlenmiştir. 

Bu gelişmenin katkısı ile, tüm anonim şirketlerin faaliyetlerini uluslararası 

standartlarda sürdürebilmelerine ve böylece daha etkin ve şeffaf bir yönetim anlayışıyla 

uluslararası finans kaynaklarından daha rahat ve ucuz maliyetle faydalanabilmelerine katkıda 

bulunacak bir yönetim anlayışı getirmeyi hedeflenmektedir. 

İlkeler; 

 Pay Sahipleri 

 Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık 

 Menfaat Sahipleri ve 

 Yönetim Kurulu, olmak üzere dört ana bölümden oluşmaktadır 

2.2.1. Pay Sahipleri 

Bu bölüm, pay sahiplerinin hakları ve eşit işleme tabi olmaları konusundaki 

prensipleri içermektedir. Bu bölümde, pay sahiplerinin bilgi alma ve inceleme hakkına, genel 

kurula katılım ve oy verme hakkına, kar payı alma hakkına ve azınlık haklarına ayrıntılı 

                                                
31 654 sayılı Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Bazı 
Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname, Madde 2, Resmi Gazete, 11.10.2011 Sayı: 28081 
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2011/10/20111011M1-1.htm (13.12.2012) 
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olarak yer verilmekte; ayrıca pay sahipliğine ilişkin kayıtların sağlıklı olarak tutulması ve 

payların serbestçe devri ve satışı konuları ile pay sahiplerine eşit işlem ilkesi ele alınmaktadır. 

Pay sahipleri ilkesinin içeriğini oluşturan alt başlıkları aşağıdaki gibidir: 

 Pay Sahipligi Haklarının Kullanımının Kolaylaştırılması 

 Bilgi Alma ve İnceleme 

 Genel Kurula Katılım Hakkı 

 Oy Hakkı 

 Azınlık Hakları 

 Kar Payı Hakkı 

 Payların Devri 

 Pay Sahiplerine Eşit İşlem İlkesi 

İlkelerin bu bölümünde yer alan prensipler ile; 

- Pay sahiplerinin bilgi alma hakkının kapsamı genişletilmiş; bu hakkın daha etkin 

hale getirilebilmesi amacıyla esas sözleşmeye hüküm konulması tavsiye edilmiş; buna göre, 

bilgi alma talebinin ancak ticari sır ve şirket menfaati gerekçe gösterilerek yönetim kurulunca 

reddedilebilmesi, soru sorma hakkının açıkça tanınması, özel denetçi atanma talebinin 

bireysel hak haline getirilmesi, genel kurul toplantı gündeminin internet ortamında 

gösterilmesi, yönetim ile pay sahibinin sürekli iletişim halinde olması, oy kullanma 

prosedürüne ilişkin bilginin önceden ilan edilmesi ve benzeri konular ele alınmış, 

- Genel kurulun etkinliği artırılmış ve önemli kararların ancak genel kurulda alınması 

yönünde düzenleme yapılması tavsiye edilmiş, 

- Oy hakkının etkinliği artırılmış, oy imtiyazının sınırlandırılmasına yönelik 

prensiplere yer verilmiş, 
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- Payın serbestçe dolaşımı önündeki engelleri giderici nitelikte prensipler 

belirlenmiş, ve son olarak, 

- Pay sahipliğine ilişkin kayıtların güvenli bir şekilde tutulması ve periyodik olarak 

güncellenmesinin sağlanması tavsiye edilmiştir.32 

Bu ilkeleri benimseyecek şirketlerin esas sözleşme ve şirket iç düzenlemelerinde pay 

sahiplerinin haklarını geliştirecek ve koruma altına alacak hükümlere yer vermeleri 

önerilmiştir. 

2.2.2. Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık 

Pay ve menfaat sahipleri şirketin yönetimi, finansal ve hukuki durumu ile ilgili 

olarak düzenli ve güvenilir bilgiye erişim ihtiyacı duymaktadırlar. Kamuyu aydınlatma ve 

şeffaflık ilkesi, pay ve menfaat sahiplerine, şirketin hak ve yararlarını da gözetecek bir 

şekilde, zamanında, doğru, eksiksiz, anlaşılabilir, analiz edilebilir, düşük maliyetle ve kolay 

erişilebilir bilgilerin sunulmasını amaçlar. Kamuyu aydınlatma ve şefaflık ilkesinin içeriğini 

oluşturan alt başlıkları aşağıdaki gibidir: 

 Kamuyu Aydınlatma Esasları ve Araçları 

 Şirket ile Pay Sahipleri, Yönetim Kurulu Üyeleri ve Yöneticiler Arasındaki 

İlişkilerin Kamuya Açıklanması 

 Kamunun Aydınlatılmasında Periyodik Mali Tablo ve Raporlar 

 Bağımsız Denetimin İşlevi 

 Ticari Sır Kavramı ve İçerden Öğrenenlerin Ticareti 

 Kamuya Açıklanması Gereken Önemli Olay ve Gelişmeler. 

                                                
32 SPK, Kurumsal Yönetim İlkeleri, s.7. 
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Tebliğde, Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık ilkesi, içerik olarak değiştirilmeyip şu 

ana başlıklar altında toplanmıştır: 

 Kamuyu Aydınlatma Esasları ve Araçları 

 İnternet Sitesi 

 Faaliyet Raporu 

Şirketin internet sitesinin aktif olarak yatırımcıları bilgilendirme amaçlı kullanılması, 

uluslararası yatırımcıların da yararlanması için bilgilerin İngilizce olarak da yayınlanması, 

şirketin, faaliyet raporunu kamuoyunun, şirket faaliyetleri hakkında tam ve doğru bilgiye 

ulaşmasını sağlayacak ayrıntıda hazırlaması tavsiye edilmiştir. 

Şirketler hiçbir şart altında kendi aleyhlerine sonuçlar doğurabilecek bile olsa 

açıklanması gereken bilgilerin açıklanmasında tereddüt etmemelidir. Ancak kamuya açıklanan 

şirket bilgilerinin de ticari sır kapsamında olmaması ve şirketin rekabet gücünü engelleyerek 

zararına neden olabilecek sonuçlar doğurmaması önem taşımaktadır.33 Şirketlerin, kamu 

açıklamalarında, mümkün olan en basit kavram ve terimleri kullanıp, ikilem yaratacak belirsiz 

ifadelerden kaçınmaları gerektiği, kamuya açıklanan bilgiler tarafsız olması gerektiği  de yine 

bu ilke altında belirtilmektedir. 

2.2.3. Menfaat Sahipleri 

Bu bölüm, şirket ile menfaat sahipleri arasındaki ilişkilerin düzenlenmesine yönelik 

prensipleri içermektedir. Genel olarak menfaat sahiplerine yönelik temel şirket politikası 

üzerinde durulmuş, menfaat sahiplerinin şirket yönetimine katılımının desteklenmesi ve şirket 

sermayesinin korunmasına özen gösterilmesi vurgulanmış, menfaat sahiplerinin yeterli 

düzeyde bilgilendirilmeleri ve şirketin menfaat sahipleri ile ilişkileri konularında tavsiyelerde 

bulunulmuştur. Şirketle ilgili menfaat sahipleri ifadesi ile; pay sahipleri, çalışanları, 

alacaklıları, müşterileri, tedarikçileri, sendikaları, çeşitli sivil toplum kuruluşlarını, devleti ve 
                                                
33 SPK, Kurumsal Yönetim İlkeleri, s.20. 
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hatta şirkete yatırım yapmayı düşünebilecek potansiyel tasarruf sahipleri kastedilmektedir. 

Fakat, pay sahipleri ayrı bir ilke olarak ele alındığından, menfaat sahipleri kavramı, şirket ile 

doğrudan ilişki içerisinde bulunan üçüncü kişileri ifade etmek üzere kullanılmıştır. 

Bu bölümdeki başlıklar aşağıdaki gibidir: 

 Menfaat Sahiplerine İlişkin Şirket Politikası 

 Menfaat Sahiplerinin Şirket Yönetimine Katılımının Desteklenmesi 

 Şirketin İnsan Kaynakları Politikası 

 Müşteriler ve Tedarikçilerle İlişkiler 

 Etik Kuralları ve Sosyal Sorumluluk 

Şirket, menfaat sahipleri ile işbirliği içerisinde olmanın uzun dönemde kendi 

menfaatine olacağını dikkate alarak, menfaat sahiplerinin mevzuat, karşılıklı anlaşma ve 

sözleşmelerle elde ettikleri haklarına saygı duymalı ve bu hakları korumalıdır. Bu hakların 

korunması esnasında, şirket ile menfaat sahipleri ve menfaat sahiplerinin kendi arasında 

oluşabilecek çıkar çatışmalarının en aza indirilebilmesini teminen, dengeli yaklaşımlar 

içerisinde olmalı ve bu haklar, birbirinden bağımsız olarak değerlendirilmelidir.34 Menfaat 

sahipleri, şirketin iyi bir şekilde yönetilmesinden yarar sağlamaktadırlar. Şirket faaliyetlerinin, 

dürüst, güvenilir ve kamuya açık olması, diğer bir deyişle, o şirkette kurumsal yönetim 

ilkelerinin uygulanması, menfaat sahipleri için önem arz etmektedir. 

2.2.4. Yönetim Kurulu 

Yönetim kurulu bir şirketin stratejik karar alma, temsil ve en üst seviyede yürütme 

(yönetim) organıdır. Yönetim kurulu kararlarını alırken ve bunları uygularken, şirketin piyasa 

değerinin mümkün olan en üst seviyeye çıkarılmasını hedeflemektedir. Yönetim kurulundan, 

                                                
34 SPK, Kurumsal Yönetim İlkeleri, s.36. 
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bunun bilinci içerisinde şirket işlerini, pay sahiplerinin uzun vadeli ve istikrarlı bir kazanç 

sağlamasını temin edecek şekilde yürütmesi beklenmektedir. 

Yönetim Kurulu İlkesi’nin içeriğini oluşturan alt başlıkları aşağıdaki gibidir: 

 Yönetim Kurulunun Temel Fonksiyonları 

 Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları ile Görev ve Sorumlulukları 

 Yönetim Kurulunun Oluşumu ve Seçimi 

 Yönetim Kuruluna Sağlanan Mali Haklar 

 Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı 

 Yöneticiler 

Yönetim kurulu, genel kurulda pay sahiplerinin kendisine vermiş olduğu yetki 

doğrultusunda, mevzuat, esas sözleşme, şirket içi düzenlemeler ve politikalar çerçevesinde 

yetki ve sorumluluklarını kullanır ve şirketi temsil eder. Yönetim kurulu üyeleri, görevlerini 

rasyonel şekilde ve iyi niyet kuralları çerçevesinde, şirketin çıkarları ile pay ve menfaat 

sahipleri arasındaki hassas dengeyi gözeterek yerine getirirler. Yönetim kurulu üyeleri, şirket 

hakkındaki gizli ve kamuya açık olmayan ve/veya ticari sır niteliğindeki bilgileri, ilgili 

mevzuatı da dikkate alarak, kendi, eşleri ve üçüncü kişilerin çıkarları için kullanmazlar.35 

Yönetim kurulu bölümünde yönetim kurullarının iki tip yönetim kurulu üyesinden 

oluşması önerilmektedir. Bunlar, icrada görevli olan (executive) ve olmayan (non-executive) 

üyelerdir. İcra başkanı, uluslararası yönetim sistemleri anlamında “Chief Executive Officer 

(CEO)” dır. Eğer şirket yapısında İcra Başkanı yoksa aynı işlev genel müdür tarafından yerine 

getirilmektedir.36 Bu ilkede, yönetim kurulunun yapısı için bu hususa da dikkat çekilmektedir. 

                                                
35 SPK, Kurumsal Yönetim İlkeleri, s.37. 
36 SPK, Kurumsal Yönetim İlkeleri, s.5. 
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SPK Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin 

Tebliğ’de yine yayınlanmış olan kılavuzdaki içeriğe sadık kalınmış ve Yönetim Kurulu İlkesi 

şu ana başlıklar altında toplanmıştır: 

 Yönetim Kurulunun İşlevi  

 Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları 

 Yönetim Kurulunun Yapısı  

 Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli 

 Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler  

 Yönetim Kurulu Üyelerine ve Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar  

Yönetim kurulu üye sayısı, her durumda 5 üyeden az olmamak koşulu ile, yönetim 

kurulunda icrada görevli olan ve olmayan üyelerin bulunması, icrada görevli olmayan 

yönetim kurulu üyesi, yönetim kurulu üyeliği haricinde şirkette başkaca herhangi bir idari 

görevi bulunmayan ve şirketin günlük iş akışına ve olağan faaliyetlerine müdahil olmayan kişi 

olması ve yönetim kurulu üyelerinin çoğunluğu icrada görevli olmayan üyelerden oluşması 

gerektiği belirtilmiştir.  

Şirketin her türlü ilişkili taraf işlemlerine ilişkin hükümlere esas sözleşmede yer 

verilmesi, yönetim kurulunun görev ve sorumluluklarının sağlıklı bir biçimde yerine 

getirilmesi için Denetimden Sorumlu Komite, Kurumsal Yönetim Komitesi, Aday Gösterme 

Komitesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi ve Ücret Komitesi oluşturulması ve bu 

komitelerin görev alanları, çalışma esasları ve hangi üyelerden oluşacağı yönetim kurulu 

tarafından belirlenir ve kamuya açıklanması zorunlu hale getirilmiştir. İcra başkanı/genel 

müdürün de  komitelerde görev alamayacağı uyulması zorunlu ilkelerdendir.  

Ayrıca, yönetim kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme 

esaslarının yazılı hale getirilmesi ve ortakların bilgisine sunularak, pay sahiplerine bu konuda 

görüş bildirme imkânı tanınması gerektiği, hazırlanan ücret politikasının, şirketin internet 
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sitesinde yer alması gerektiği ve bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücretlerinin 

bağımsızlıklarını koruyacak düzeyde olması zorunlu hale getirilmiştir.37  

2.3. Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TÜSİAD) Tarafından Yapılan 

Düzenlemeler 

Başarıya ulaşmak için çalışan kurumların, artık tüm çıkar sahiplerinin haklarını 

gözetmek ve yalnızca kendi neslini değil, gelecek nesilleri de düşünmek zorunda olduğu bir 

gerçektir. Bu çerçevede, kurumsal yönetim uygulamaları bu yaklaşım için gerekli olan en 

uygun zemini hazırlamaktadır. TÜSİAD, 1999’da yayınlanan OECD Kurumsal Yönetim 

İlkeleri’nin türkçe tercümesini içeren bir rapor yayınlayarak kurumsal yönetime katkı 

sağlamıştır. Bunun ardından, Aralık 2002’de Kurumsal Yönetim En İyi Uygulama Kodu: 

Yönetim Kurulunun Yapısı ve İşleyişi başlıklı çalışmasını yayınlamıştır. Bu çalışma, bir 

“kurumsal anayasa” anlayışı çerçevesinde, kurumsal yönetimin bir şirkette oluşması için 

gerekli olan ana ilkeler ışığında, kurumsal yönetimin gerek yerleşmesi gerekse iyi 

uygulanması için en büyük sorumluluğa sahip olan yönetim kurullarının oluşumu, 

bağımsızlığı, gündemleri gibi konular üzerine odaklanmaktadır.38 

Her şirketin hedefleri, büyüklüğü, ortaklık yapısı ve sektörü gibi kendine özgü 

özelliklerine göre ortakları ve üst yönetim tarafından belirlenecek bir stratejisi olmalıdır. 

Şirket, stratejisini uygularken ortaklarına ve pay sahiplerine en fazla değeri yaratacak şekilde 

örnek şirket uygulamalarını takip ederek ilerler. Bir şirketin başarısı, iyi oluşturulmuş iş 

stratejileri ve planlama süreciyle sağlanabilmektedir.  

TÜSİAD tarafından yayınlanan bir diğer çalışma ise 2005 yılında Haziran ayında 

yayınlanan “Sermaye Piyasaları İçin Örnek Şirket Yapısı” başlıklı rapordur. Bu rapor, dünya 

şirketleri ile rekabet edecek olan Türk şirketlerinin sağlıklı bir yapıya kavuşması ve global 

finans kaynaklarından faydalanabilmeleri için kendilerinden beklenenleri kredi verenler 

gözüyle incelemekte ve bu alandaki ana konuları özetlemektedir. Çalışmanın temel amacı 

                                                
37 SPK, Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ, s.13. 
38 TÜSİAD, Kurumsal Yönetim En İyi Uygulama Kodu: Yönetim Kurulunun Yapısı ve İşleyişi, s.10. 
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Türk şirketlerine global rekabet gücü kazandırabilmek amacıyla iyi kurumsal yönetim 

ilkelerini tanıtmak ve şirketlerin büyüme ve uzun vadeli başarı için ihtiyaç duydukları fon 

kaynaklarının beklentilerini daha iyi anlamalarını sağlamak olarak özetlenebilir. Rapor, bu 

amaçla hazırlanmış ve bu ilkelerin ve beklentilerin tanımını yapan, konu başlıkları ile 

bunların ne olduğunu kısaca özetleyen bir rehber niteliği taşımaktadır. 39 

2.4. İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB) Tarafından Yapılan 

Düzenlemeler 

İMKB XKURY (Kurumsal Yönetim Endeksi), Kurumsal Yönetim İlkeleri'ni 

uygulayan şirketlerin dahil edildiği endekstir.  İMKB Kurumsal Yönetim Endeksi'nin amacı, 

hisse senetleri İMKB pazarlarında (Gözaltı Pazarı ve C Listesi hariç) işlem gören ve kurumsal 

yönetim ilkelerine uyum notu 10 üzerinden en az 7 olan şirketlerin fiyat ve getiri 

performansının ölçülmesidir. Kurumsal Yönetim İlkelerine uyum notu, SPK tarafından 

belirlenmiş derecelendirme kuruluşları listesinde bulunan derecelendirme kuruluşlarınca, 

şirketin tüm kurumsal yönetim ilkelerine bir bütün olarak uyumuna ilişkin yapılan 

değerlendirme sonucunda verilmektedir. Kurumsal Yönetim Endeksi’nin  hesaplanmasına 

31.08.2007 tarihinde başlanmış olup, endeksin başlangıç değeri 48.082,17'dir. İMKB, 

Kurumsal Yönetim Endeksi kapsamındaki şirketlerin derecelendirme notlarına, şirketlerin 

KAP’taki (Kamuyu Aydınlatma Platformu) açıklamalarından ulaşılabilmektedir.40 

Sermaye Piyasası Kurulu’nun Kurumsal Yönetim İlkeleri’nin, İMKB’de işlem gören 

halka açık şirketler tarafından uygulanmalarını teşvik etmek amacıyla, Kurul’un 12.12.2003 

tarihli toplantısında, kurumsal yönetim ilkelerinde yer alan prensipleri uygulayan şirketlere 

yönelik olarak;41 

 İMKB bünyesinde ayrı bir endeks oluşturulması, 

                                                
39 TÜSİAD, Sermaye Piyasaları İçin Örnek Şirket Yapısı Raporu, s.4. 
40 Kurumsal Yönetim Endeksi, http://www.imkb.gov.tr/indexes/StockIndexesHome/CorporateGovernanceIndex.aspx 
(20.01.2012). 
41 İMKB Kurumsal Yönetim Endeksi, http://www.hakanguclu.com/kurumsal-yonetim/imkb-kurumsal-yonetim-endeksi/ 
(20.01.2012). 
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 Oluşacak endekse dahil olma konusunda istekli olan şirketlere 

Derecelendirme Tebliği çerçevesinde derecelendirme yaptırma zorunluluğu 

getirilmesi, 

 Oluşturulacak endekse dahil olacak şirketlere İMKB’de kote olan şirketlerden 

her yıl alınan kotta kalma ücretleri bakımından bazı indirimler sağlanması ve 

 Endeks kriterlerinin belirlenmesi konusunda uygulanacak metodoloji 

konularını kapsayacak şekilde çalışma yaparak sonuçlandırılması 

hususlarında İMKB’ye bildirimde bulunulmasına karar verilmiştir. 

Kurumsal Yönetim Endeksi'nde işlem görmek isteyen şirketler SPK tarafından 

lisanslandırılan derecelendirme kuruluşları tarafından "Kurumsal Yönetim Derecelendirme”si 

alarak IMKB'ye bildirmektedirler. Derecelendirme 4 ana başlık altında yapılmaktadır;42 

1. Pay sahipleri (%25 ağırlık ile) 

2. Kamuyu aydınlatma ve şeffaflık (%35 ağırlık ile) 

3. Menfaat sahipleri (%15 ağırlık ile) 

4. Yönetim Kurulu (%25 ağırlık ile)  

Endekse alınma, endeksten çıkarılma ve endeksin sürekliliğinin sağlanmasına 

yönelik işlemler Değerleme ve İstatistik Müdürlüğü tarafından yapılmaktadır. SPK tarafından 

belirlenmiş derecelendirme kuruluşları listesinde bulunan derecelendirme kuruluşlarınca bir 

bütün olarak tüm kurumsal yönetim ilkelerine uyuma ilişkin olarak verilen not 

“derecelendirme notunu” ifade etmektedir. Derecelendirme notunun derecelendirme 

yaptırmak isteyen şirketin talebi nedeniyle verilmesi ve yıllık olarak yenilenmesi veya teyit 

edilmesi şarttır. Bir bütün olarak tüm kurumsal yönetim ilkelerine uyum notu en az 6 olan ve 

İMKB pazarlarında (Gözaltı Pazarı hariç) işlem gören şirketlerin hisse senetleri 

                                                
42 Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi, http://www.tkyd.org/tr/content.asp?PID=%7B4417C223-A651-4A1D-A321-
38868B2F560D%7D  (20.01.2012). 
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derecelendirme notunun Borsa'ya bildirildiği günü takip eden iş gününde endekse 

alınmaktadır. Endeksin hesaplanması aşamasında ise: 43 

 Endeksin hesaplanmasında en son tescil edilmiş fiyatlar kullanılır. 

 Şirketlerin piyasa değeri, eski ve yeni (varsa) hisse senetlerinin fiyatları ayrı 

ayrı dikkate alınarak hesaplanır. Ancak, piyasa değeri hesaplamasında, işlem 

sırası açılmayan “Yeni” hisse senetleri ve esas sermaye sisteminde yapılan 

sermaye artırımlarında, sermayenin tescil ve ilanına kadar Merkezi Kayıt 

Kuruluşu’nda (MKK) oluşturulan geçici kaydi paylar için eski hisse 

senedinin fiyatı dikkate alınır. 

 (Piyasa değeri = Eski hisse senedi sayısı * Eski hisse senedi fiyatı + Yeni 

hisse senedi sayısı * Yeni hisse senedi fiyatı) 

 Esas sermaye sistemine tabi olup, temettü ödemeden sermaye artırımı yapan 

şirketlerin verdiği geçici kaydi paylar Borsa’da alınıp satılmadığından yeni 

hisse senedine dönüşünceye kadar fiyatı oluşmaz. Bu nedenle, eski hisse 

senetlerinin fiyatı geçici kaydi paylar için de geçerli kabul edilerek şirketin 

piyasa değeri buna göre hesaplanır. 

 Endeks, kapsamında bulunan şirketlerin aynen saklamada bulunanlar hariç, 

MKK saklamasında bulunan hisse senetlerinin toplam piyasa değerleri ile 

ağırlıklı olarak hesaplanır. 

Çalışmanın hazırlandığı tarih itibari ile endekste yer alan işletme sayısı 23 olmuştur. 

Endeksin kodu ise, XKURY olarak belirlenmiştir.44 Aşağıdaki şartlarda veya durumlarda 

                                                
43 İMKB Kurumsal Yönetim Endeksi Temel Kuralları (Genelge), 2009, 27.09.2007, Sayı: 269, 
http://www.imkb.gov.tr/data/Genelge/gn2008292.pdf  (12.07.2012), s.2. 
44 Prof. Dr. Kemalettin ÇONKAR, Doç. Dr. Cemal ELİTAŞ, Gökhan ATAR, “İMKB Kurumsal Yönetim Endeksindeki 
(XKURY) Firmaların Finansal Performanslarının Topsis Yöntemi ile Ölçümü veKurumsal Yönetim Notu ile Analizi”, 
İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Mecmuası, 2011, 61, 1, MENALIB Veritabanı (22.02.2012). 
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Kurumsal Yönetim Endeksi kapsamında bulunan ilgili hisse senetleri Kurumsal Yönetim 

Endeksi’nden çıkarılmaktadır;45 

 Hisse senetlerinin işlem gördüğü pazardan gözaltı pazarına alınması; 

 Yeni bildirilen kurumsal yönetim ilkelerine uyum derecelendirme notunun 

altıdan düşük olması; 

 Hisse senetlerinin işlem sırasının kesintisiz beş iş gününden fazla süre ile 

kapalı kalması; 

 Hisse senetlerinin işlem gördüğü pazardan sürekli çıkarılması; 

 Derecelendirme sözleşmesinin herhangi bir nedenle sona erdiğinin İMKB’ye 

bildirilmesi; 

 Derecelendirme kuruluşunun SPK’nın “Derecelendirme Kuruluşları 

Listesi”nden çıkarıldığının İMKB’ye bildirilmesi; 

 Derecelendirme kuruluşunun bağımsızlığının ortadan kalktığının İMKB’ye 

bildirilmesi. 

Yatırımcılar, tasarruflarını yönlendiririken iyi kurumsal yönetim ile yönetilen 

şirketlere yönelme eğilimindedirler. Bu nedenle, Kurumsal Yönetim Endeksi ile bu endekse 

dahil olan şirketlerin değeri ve saygınlığı artacak ve diğer şirketler için bir referans kaynağı 

olacaklardır. Ayrıca, İMKB bu endekse dahil olan firmalara kotasyon ücretleri İMKB 

Kurumsal Yönetim Endeksi'ne girdikleri tarihten itibaren; ilk 2 yıl %50, sonraki iki yıl %25 

ve izleyen yıllarda %10 indirimli uygulanmaktadır. 

 

 

                                                
45 Kurumsal Yönetim Endeksi İle İlgili Bilgiler, 
http://www.denetimnet.net/Pages/kurumsalyonetimendeksiileilgilibilgiler.aspx (24.01.2012). 
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2.5. Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği (TKYD) 

Kurumsal yönetim anlayışının ülkemizde tanınması, gelişmesi ve en iyi 

uygulamalarıyla hayata geçirilmesi misyonuyla hareket eden Türkiye Kurumsal Yönetim 

Derneği (TKYD), 2003 yılında gönüllü bir sivil toplum kuruluşu olarak kurulmuştur. Adillik, 

şeffaflık, hesap verebilirlik ve sorumluluk ilkeleri üzerine inşa edilen kurumsal yönetim 

anlayışının, etki ettiği tüm alanlarda yol gösterici olmayı hedefleyen TKYD, özel sektör, 

kamu kuruluşları, medya, düzenleyiciler, sivil toplum kuruluşları ve akademik dünya arasında 

bir iletişim ağı kurarak kurumsal yönetim uygulamalarının gelişmesini hedeflemektedir.46 

Derneğin misyonu: "Kurumsal Yönetim'in, Türkiye'de özel ve kamu bütün 

kurumlarca ana ilkeleriyle benimsenmesi, yerleşmesi ve doğru uygulanması için önderlik ve 

yol göstericilik yapmak; Kurumsal Yönetim'in Türkiye'de sürekli gündemde kalması, en 

temel sorunlardan başlayarak en güncel ve çağdaş uygulamalarının tartışılarak kurumların 

yönetimlerine ve paydaşlarına tanıştırılması” olarak tanımlanmıştır.47 

Türkiye’de kurumsal yönetimin geleceğini tartışmak için bir araya gelen, sayıları 

450’ye ulaşan yönetim kurulu üyesi ve üst düzey yönetici ile TKYD kamuoyunu 

bilgilendirme görevini ilk günden beri sürdürmektedir.48 Bu konularda çeşitli araştırmalar 

yapılmıştır. 2005 yılında, kurumsal yönetim uygulamalarına ilişkin bir durum tespiti yapmak 

amacı ile Boston Consulting Group işbirliğinde, Türkiye Kurumsal Yönetim Haritası 

araştırma projesi yapılmıştır. 2006 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi ile Türk Yönetim 

Kültürü Araştırması , 2009’da ise GFK Türkiye ile Kurumsal Yönetim Algı Araştırması 

projeleri yapılmıştır. TKYD, faaliyetlerinde etkinliği artırmak amacıyla SPK Çalışma Grubu 

gibi çeşitli gruplar ile çalışmaktadır. Ayrıca, iş dünyasını yakından ilgilendiren uluslararası 

yayınları da kamuya ulaştırmaktadır. OECD Kurumsal Yönetim İlkeleri Türkçe’ye TKYD 

tarafından çevirilmiştir. TKYD tarafından, kurumsal yönetim uygulamalarının hayata 

                                                
46 Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği (TKYD) Hakkında, http://www.tkyd.org/tr/content.asp?PID={9DC0F17F-435A-4B5B-
BD61-FD88836618B2} (29.01.2012). 
47Misyon& Vizyon, http://www.tkyd.org/tr/content.asp?PID={17EEA637-BAA8-493A-BBD4-D1F3CA589237} 
(29.01.2012). 
48 Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği, “Sürdürülebilirlik, Farkındalık ve  İyi Niyetle Başlar! Kurumsal Yönetim’le 
Başarılır.”, 2011, 2. Baskı [Broşür], s.2. 
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geçirilmesine destek vermek amacıyla İstanbul merkezli olarak eğitimler ve Anadolu’da 

paneller de verilmektedir. 

2.6. Uluslararası Finansal Raporlama Standartları ve Kurumsal Yönetim 

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu gibi düzenlemeler ile artık küçük veya orta  ölçekli, 

halka açık ya da değil, bütün işletmeler uluslararası muhasebe standartlarına göre bilanço, 

gelir tablosu, nakit akım tablosu ve özsermaye değişim tablosu hazırlayacaklar. Bu tabloların 

kullancıları aşağıdaki şekilde gösterilmiştir. Kullanıcılar; 
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Mali tablo kullanıcıları, Şekil 3’de de görüldüğü üzere; yatırımcılar, yöneticiler, 

ortaklar, çalışanlar, kredi kuruluşları, satıcılar, müşteriler, devlet ve toplumdan oluşmaktadır. 

Mali tablo kullanıcılarından özellikle yatırımcılar, kurumsal yönetim prensiplerinin doğru 

uygulanması ile yakından ilgilidirler, çünkü işletmeye çoğunlukla özsermaye olarak fon 

sağlarlar; dolayısıyla finansman ve yatırım riskleri ile karşı karşıya kalmaktadırlar. Finansal 

tablolar dürüst, güvenilir ve tarafsız, anlaşılır, şeffaf olmalıdır. Yatırımcılar, ancak bu sayede 

hangi şirkete yatırım yapacaklarına karar vermeleri için, şirketler arasında karşılaştırma 

yapabilme olanağına sahip olabilmektedir.  

Örneğin; aynı sektörde faaliyet gösteren bir Türk firması ile bir Amerikan firmasının 

mali tablolarını karşılaştırmak için, birinin aktif ve pasiflerini yeniden diğer ülkenin muhasebe 

standartlarına göre düzenlemek zorunda kalmamalıdır ve firmanın finansal durumunu veya 

performansını önceki dönemlerle karşılaştırabilmelidir ve mali tablolar eğer zamanında 

hazırlanmıyor ve yatırımcının eline zamanında ulaşmıyorsa o şirkette kurumsal yönetim 

prensiplerinin doğru uygulandığından söz edemeyiz. Yatırımcının eline geçen bilgiler artık 

onun bir işine yaramayacaktır. Mali bilgilere ulaşmada maliyet unsuru da dikkate alınmalı ve 

caydırıcı nitelikte olmaması gerekmektedir.  

Dünyada değişik muhasebe standartlarının uygulandığı zaman nasıl farklı sonuçlar 

ortaya çıktığı meşhur Mercedes-Benz vakası ile anlatılmaktadır. Mercedes- Benz 1993 yılında 

New York borsasına kote olmak istemiştir. Bunun için de Alman genel muhasebe 

standartlarına göre hazırladığı mali raporlarını ABD Genel Muhasebe Standartları’na göre 

(US GAAP), yeniden düzenlemek zorunda kalmıştır. İlk raporlarında 600 milyon DM (Alman 

Markı) kar göstermesine rağmen, US GAAP’e göre hazırladığı raporlarda 2 milyon DM zarar 

çıkmıştır.49 

UFRS’nin kurumsal yönetim açısından önemi bu gibi durumlarda daha iyi 

anlaşılmaktadır. UFRS, globalleşen sermaye piyasalarında, finansal verilerin birbiriyle daha 

kolay karşılaştırma imkanı yaratmakta, şefafflığı sağlamakta, sermaye maliyetlerini 

                                                
49Güler Manisalı Darman, “UFRS’nin Kurumsal Yönetim Üzerine Etkileri”, 
http://www.cgscenter.org/doc/UFRSNINKURUMSALYONETIMUZERINDEETKILERI.pdf  2004, (16.05.2011), s.3. 
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düşürmekte ve herşeyden önemlisi şirketlerin, her durum için birden fazla rapor hazırlama 

zorunluluğunu ortadan kaldırmaktadır.  

Yaşanan olumsuz örnekler ve uluslararası finansal dönüşüm, şirketlerin önemli bir 

eksiğini daha gündeme getirmiştir; Şeffaflık. Yani, şirketlerin mali tablolarının güvenilir, 

doğru, gerçeği yansıtan, zamanında, mukayese edilebilir ve tutarlı bir şekilde hazırlanarak 

sunulması. UFRS’nin temel amacının bu kriterler çerçevesinde mali tablo düzenlemesini 

sağlamak olması ve bu önceliği sayesinde kurumsal yönetim prensiplerinin, başta kamunun 

aydınlatılması ve şeffaflık olmak üzere, pay sahiplerinin bilgilendirilmesi, denetim komiteleri 

ve yönetim kurulu üyelerinin sorumlulukları ile ilgili düzenlemelere hizmet etmesi nedeniyle 

tercih edilmiştir. Bunlara ek olarak, bu standartlar çerçevesinde düzenlenen mali tabloların 

şirketlerin kayıtlı değerlerinden ziyade güncel piyasa değerlerine en yakın değerleri sunması, 

dünyada yaygın olarak uygulanması nedeniyle rakiplerin performansının da kolayca 

incelenebilmesi ve piyasa ihtiyaçları doğrultusunda sürekli güncellenmesi sayesinde 

hissedarların, yatırımcıların ve tüm menfaat sahiplerinin eksiksiz bilgilendirilmesi de 

sağlanmaktadır. SPK’nın gerek kurumsal yönetim ilkelerini gerekse UFRS’ye uygun 

muhasebe standartlarının uygulanmasını zorunlu hale getirmesiyle, yerli ve yabancı 

yatırımcıların Türkiye’ye olan ilgisi artmış ve yabancı sermaye girişinin sağlanmasına yönelik 

hedeflere daha da yaklaşılmıştır.50  

2.7. Türk Ticaret Kanunu (TTK) ve Kurumsal Yönetim 

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’ndan önce yürürlükte bulunan 4267 sayılı TTK’nın 

yürürlüğe girdiği dönemde kurumsal yönetim kavramı ve uygulamaları literatürde yer 

almamaktaydı. TTK’nın yeni hükümleri tüm sermaye şirketlerinin UFRS/TFRS’ye göre 

raporlama, bağımsız denetim ve şeffaf bir yönetim için özellikle kurumsal yönetim alanında 

önemli değişiklikler yapmasını gerektirmektedir.  Bu sayede ticaret ortamı, kurumsal 

yönetişim, şeffaflık, dürüstlük, hesap verilebilirlik, sorumluluk ilkelerine dayanan ve 

uluslararası standartlara uygun bir hal alabilecektir. 

                                                
50 Ahmet Karacahisarlı, “Uluslar arası Finasal Raporlama Standartları ve Kurumsal Yönetim”, Referans, 22 Nisan 2006, s.6. 
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Kanun, kurumsal yönetimin, hali hazırda hisse senetleri borsaya kote edilmiş 

şirketler için varolan kuralların, bütün işletmelere uygulanmasını beraberinde getirmektedir. 

Finansal tabloların Uluslararası Finansal Raporlama Standartları’na uygun hazırlanması, 

Uluslararası Denetim Standartları’na uygun bağımsız denetim, kurumsal yönetimin gerekliliği 

olan iç kontrol, iç denetim ve risk yönetimi gibi konularda birçok uluslararası standardı 

benimsetmekte ve değişimi zorunlu hale getirmektedir. Yeni Kanun’un amacı son yıllarda 

dünyada yaygınlık kazanan ancak ülkelerin ekonomik finansal, siyasal ve kültürel yapılarının 

farklılığı dolayısıyla çeşitlilik gösteren bu açılımı, Türk hukukuna sade ve karmaşa 

yaratmayacak şekilde yansıtmaktır. Yeni Kanun’a temel oluşturan kurumsal yönetim kodeksi 

şöyle özetlenebilir. 

 Yeni Kanun’un kurumsal yönetim yaklaşımı dört ana temel üzerine 

oturmaktadır.  

(1) derinlemesine şeffaflık,  

(2) adillik,  

(3) hesap verilebilirlik,  

(4) sorumluluk. Bu dört ana temel, kurumsal yönetim öğretisinde evrensel 

niteliktedir. 

 Derinlemesine şeffaflık, münferit şirketin ve şirketler topluluğunun finansal 

tablolarında, yönetim kurulunun (“YK”) yıllık faaliyet raporunda, bağımsız 

denetiminde, işlem denetçisinde ve tüm denetleme raporlarında aranmıştır. 

 Adillik, menfaatler dengesi kurularak ve nesnel adalet ile sağlanmıştır. 

 Hesap verilebilirlik, YK raporlarında, bilgi akışında, geniş bilgi ve inceleme 

haklarında somutlaşmıştır. 

 Sorumluluk, hesap verilebilirliğe paralel olarak düzenlenmiştir. 
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 Pay sahiplerine tanınan dava, aktif ve pasif bilgi alma, inceleme hakları, 

kolay işleyen hukuki mekanizmalar eşliğinde oluşturulmuştur. 

 Azlık hakları listesi zenginleştirilmiştir. 

 İmtiyazlı paylar sınırlandırılmıştır. 

 YK’da pay sahipleri grupları ile azlığın temsil edilmesi olanakları 

artırılmıştır. 

 Halka açık YK’ya kurumsal yönetim raporu yayımlamak zorunluluğu 

getirilmiştir. 

 Organlarda profesyonelliğe ve uzmanlaşmaya vurgu yapılmıştır.51 

Kanunun 1529 uncu maddesinde halka açık anonim şirketlerde kurumsal yönetim 

ilkeleri, yönetim kurulunun buna ilişkin açıklamasının esasları ve şirketlerin bu yönden 

derecelendirme kural ve sonuçları SPK tarafından belirleneceği ve ikinci bendinde SPK’nın 

uygun görüşü alınmak şartıyla, diğer kamu kurum ve kuruluşlarının, sadece kendi alanları için 

geçerli olabilecek kurumsal yönetim ilkeleriyle ilgili, ayrıntıya ilişkin sınırlı düzenlemeler 

yapabilecekleri belirtilmiştir.52 

1524 üncü maddede her sermaye şirketinin bir internet sitesi açması ve söz konusu 

internet sitesinde yönetim kurulunun kurumsal yönetim ilkelerine ne oranda uyulduğuna 

ilişkin yıllık değerlendirme açıklamasına yer vermesi zorunlu kılınmaktadır. 375 inci 

maddesinde ise yıllık faaliyet raporu ve kurumsal yönetim açıklamasının düzenlenmesi 

yönetim kurulunun devredilemez ve vazgeçilemez görev ve yetkileri arasında sayılmaktadır. 

437 nci maddesinde anonim şirketin finansal tablolar ve konsolide tablolarının bir yıl süre ile 

merkezde ve şubelerde pay sahiplerinin bilgi edinmelerine açık tutulacağı, her pay sahibinin, 

gideri şirkete ait olmak üzere gelir tablosuyla bilânçonun bir suretini isteyebileceği, pay 
                                                
51 PwC, Yeni TTK Kitapçığı, Yeni Türk Ticaret Kanunu- Geleceği Hazırlayan Bir Düzenleme, 
http://www.pwc.com/tr/tr/publications/assets/ttk-yeni-turk-ticaret.pdf (05.01.2012). s.9. 
52 Türk Ticaret Kanunu, Madde 1529, Resmi Gazete, Sayı: 27846, No. 6102, 14.02.2011, 
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2011/02/20110214-1-1.htm (19.11.2011). 
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sahibinin genel kurulda, yönetim kurulundan, şirketin işleri; denetçilerden denetimin yapılma 

şekli ve sonuçları hakkında bilgi isteyebileceği, bilgi verilmesinin, sadece, istenilen bilgi 

verildiği takdirde şirket sırlarının açıklanacağı veya korunması gereken diğer şirket 

menfaatlerinin tehlikeye girebileceği gerekçesi ile reddedilebileceği hükme bağlanmaktadır.  

Diğer taraftan, 406 ncı maddede denetçi, şirketin hâkim şirketle veya topluluk 

şirketleriyle ilişkileriyle ilgili olarak sınırlı olumlu görüş veya kaçınma yazısı yazmışsa 

herhangi bir pay sahibinin istemi üzerine, şirketin merkezinin bulunduğu yerdeki asliye ticaret 

mahkemesi tarafından şirketin, özel denetçi atanabileceği; 438 inci maddede de her pay 

sahibinin, belirli olayların özel bir denetimle açıklığa kavuşturulmasını, genel kurulun 

istemini onaylaması halinde, otuz gün içinde, şirket merkezinin bulunduğu yerdeki asliye 

ticaret mahkemesinden bir özel denetçi atanmasını isteyebileceği hükme bağlanmaktadır. 

Madde 360’da esas sözleşmede öngörülmek şartı ile, belirli pay gruplarına, özellik ve 

nitelikleriyle belirli bir grup oluşturan pay sahiplerine ve azlığa yönetim kurulunda temsil 

edilme hakkı tanınabileceği belirtilmiştir.53 

Şirketlerin mali tabloları ile birlikte faaliyet raporları da denetlenecektir. Şirket 

kuruluşu, birleşme, bölünme, tür değiştirme, sermaye artırımı, azaltılması vb önemli işlemler 

için işlem denetimi yaptırılacaktır. Bilgi toplumu hizmetleri ile kurumsal bilgilerin 

şeffaflaşması amaçlanmaktadır. Bu amaçla Genel Kurul ve Yönetim Kurulu toplantıları 

elektronik ortamda yapılabilecektir. Her sermaye şirketi mali raporları, denetim raporları, pay 

ve menfaat sahiplerini ilgilendiren önemli bilgileri web sitesinde yayınlayacak ve güncel 

tutacaktır. 

Öte yandan, yönetim kurulunun etkin, verimli ve hesap verebilir bir şekilde çalışması 

ön plana çıkarılmıştır. Profesyonel yönetim teşvik edilmiştir. TTK uyarınca, tedbirli yönetici 

ölçüsüne göre hareket eden yönetim kurulu üyesinin ekonomideki bütün krizlerden, pazar 

şartlarındaki değişikliklerden ve belirsizliklerden doğan riskleri önceden teşhis etmesi ve 

gerekli önlemleri alması, aksi halde sorumlu tutulması gerekecektir. Ayrıca, hisse senetleri 

                                                
53 Kurumsal Yönetimin SPK, BDDK ve TTK Düzenlemeleri Kapsamında Türkiye Uygulamaları, 
http://www.yoikk.gov.tr/dosya/up/komiteler/kurumsalyonetim/kurumsalturkiyeuygulama.pdf (09.02.2012). 
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borsada işlem gören şirketler için ‘Risklerin Erken Teşhisi Komitesi’ kurulması zorunlu 

tutulmuştur. Halka açık olmayan şirketlerde de bağımsız denetçi tarafından gerekli görüldüğü 

takdirde ‘Risk Komitesi’ kurulacaktır. 

Kanunla birlikte, mali denetim bağımsız denetçiler tarafından uluslararası denetim 

standartlarına göre gerçekleştirilecektir. Sermaye şirketleri ve şirketler topluluğunun 

denetimden geçmeyen mali tablolar ve yıllık faaliyet raporun düzenlenmemiş hükmünde 

olacağı kanunda 397 inci maddede yer almaktadır. Denetçi görüşü, genel kurul kararlarını ve 

yönetim kurulunun görevde kalıp kalmayacağını etkileyici niteliktedir. Olumsuz denetçi 

görüşü sonucunda yönetim kurulunun istifa etmesi gerekecektir. Olumlu veya sınırlı olumlu 

görüşün alınamadığı durumlarda, genel kurul mali konularda karar alma yeteneğini yitirme 

tehlikesiyle karşı karşıya kalacaktır.  

Yeni TTK’da yönetim kurulunun iç denetim amacıyla içlerinde yönetim kurulu 

üyelerinin de bulunabileceği komiteler ve komisyonlar kurabileceği de belirtilmektedir. iç 

denetim komitesi veya biriminin oluşturulması zorunlu tutulmamakla birlikte, şirket 

bünyesinde iç denetim faaliyetinin oluşturulmasının kurumsal yönetim açısından önemli 

yararlar sağlayacağı açıktır. Şirketlerimizin yeni Türk Ticaret Kanunu’nun getirdiklerini 

dikkate alarak; mevcut insan kaynağı, teknoloji ve yetkinliklerini hızla gözden geçirmeleri, 

ihtiyaçları ile ilgili doğru iş ve çözüm ortaklarını seçebilmeleri, işletme genelinde eğitim ve 

bilgilendirme faaliyetleri düzenlemeleri gerekmektedir.54 

2.8. Kurumsal Yönetim Uyum Raporları  

SPK tarafından getirilen düzenleme uyarınca, hisse senetleri borsaya kote edilmiş 

şirketler, 2005 yılından itibaren yıllık faaliyet raporlarında “Kurumsal Yönetim Uyum 

Raporuna” yer vermek zorundadır. Ayrıca, bu şirketlerin faaliyet raporunun şirketin internet 

sitesinde kamuya açıklanması da gerekmektedir. SPK, bu raporun düzenlenmesinde 

kullanılmak üzere bir rehber hazırlamış ve bu raporda yer verilmesi gereken asgari hususları 

belirlemiştir. Bu rapor, şirketin  kurumsal yönetim ilkelerine uyup uymadığını, uymuyorsa 
                                                
54 Platin Dergisi (Mayıs Eki), Kurumsal “Yönetimin Güvencesi İç Denetim” 
http://www.tide.org.tr/uploads/news/Platin_Ek.pdf  (09.02.2012), s.9. 
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nedenini ve bunun sonucunda doğabilecek olası çıkar çatışmalarına ilişkin bir beyanı 

içermektedir.  

2005 yılında, payları İMKB’de işlem gören 276 adet şirket tarafından 2004 yılı 

Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporları kamuya açıklanmış olup, raporlarda tespit edilen 

hususlar aşağıda özetlenmektedir. 55 

 Şirketler açısından “kurumsal yönetim”in kavram ve içerik olarak bilinirliği 

düşüktür.  

 Genel olarak, mevzuat açısından zorunlu olan ilkelere uyum düzeyi, gönüllü 

olarak uyulması beklenen ilkelere uyum düzeyinin çok üstündedir.  

 Kurumsal yönetimin tam anlamıyla uygulanmasının önündeki en büyük engel 

olan “oy hakkı imtiyazları” (%35) önemli ölçüde varlığını korumaktadır. Kar 

pay imtiyazı (%19) ile pay devrini kısıtlayan hükümlerin varlığı (%25) iyi 

kurumsal yönetim uygulamalarını olumsuz etkilemektedir.  

 Özel durum açıklamaları hakkında bilgi veren şirket sayısının yüksek olması 

konuya önem verildiğini göstermektedir.  

 Pay sahiplerinin bilgilendirilmesinde en düşük maliyetli ve etkin ortam olan 

elektronik ortamın kullanımının yaygınlaştırılması gerekmektedir.  

 Şirketler ile ortakları arasında kopuk ve karşılıklılıktan uzak bir ilişki söz 

konusudur.  

 Şirketler ortakları ile bilgiyi paylaşmaya gönüllü değillerdir. (bilgilendirme 

politikasının açıklanma oranı dahi düşük görünmektedir)  

                                                
55 SPK, İMKB Tarafından 2005 Yılında Yayınlanan Kurumsal Yönetim Uyum Raporlarına İlişkin Genel Değerlendirme, 
2005, http://www.spk.gov.tr/displayfile.aspx?action=displayfile&pageid=69&fn=69.pdf (13.03.2012), s.19. 
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 Ortaklar kendilerini “ortak” olarak değil, “hisse senedi sahibi” olarak 

görmektedirler.  

 Genel kurul toplantılarına katılım oranı düşük, şirketlerden bilgi talebinde 

bulunan ortak sayısı çok düşüktür. (Raporlarda bazı şirketlere yılda -0- bilgi 

talebi belirtilmektedir)  

Belirtilen raporlardaki tespitlerde, kurumsal yönetim ilkelerinin, ülkemizde, halka 

açık şirketlerce bile yeterince içselleştirilmediği anlaşılmaktadır. Dünya ile paralel gelişmeler 

sağlanması ve yeni düzenlemeler ve getirdiği uygulama zorunlulukları ile bu durumun 

ortadan kalkacağı düşünülmektedir. 
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3. İÇ DENETİM VE İÇ KONTROL 
 

3.1. İç Denetim Kavramı 

Uluslararası İç Denetçiler Enstitüsü (IIA) tarafından yapılan tanıma göre: “İç 

denetim, bir kurumun faaliyetlerini geliştirmek ve onlara değer katmak amacını güden 

bağımsız ve objektif bir güvence ve danışmanlık faaliyetidir. İç denetim, kurumun risk 

yönetim, kontrol ve yönetişim süreçlerinin etkinliğini değerlendirmek ve geliştirmek amacına 

yönelik sistemli ve disiplinli bir yaklaşım getirerek kurumun amaçlarına ulaşmasına yardımcı 

olur.” 

İç denetim, bir işletme bünyesinde, işletmenin amacını gerçekleştirebilmesi için 

kurulan bir bağımsız değerleme faaliyetidir.56 Günümüzde, toplulukların genişlemesi, 

organizasyonların karmaşık hale gelmesi, ana merkezden uzaklaşma, doğal olarak iç denetime 

verilen önemi artırmıştır.57 İç denetim, organizasyon içinde bağımsız bir biçimde kurulan ve 

işletme faaliyetlerini bağımsızca inceleyen, analiz eden ve değerlendiren bir fonksiyondur. Bu 

fonksiyon, yönetimi incelediği konularla ilgili olarak bilgilendirir, onlara öneri götürür, 

danışmanlık yapar, analiz ve değerlendirmelerini aktarır. 58 

İç denetim, ayrı ve bağımsız bir meslek olarak, global bazda ve düzeyde 

örgütlenmiştir ve uluslararası platformda İç Denetçiler Enstitüsü – The Institute of Internal 

Auditors (IIA) tarafından temsil edilmektedir. IIA, 1941 yılında kurulmuştur ve şu anda 

dünya çapında 94 ülkede 249 şube ve enstitüde örgütlenmiş 100.000 iç denetim 

profesyonelini temsil etmektedir. IIA ve bağlı kuruluşları, eğitim, yayın, araştırma ve kalite 

güvencesi hizmetleri vermektedirler. IIA, iç denetçiler, yönetim kurulu üyeleri ve üst yönetim 

için iç denetim standartları tespit etmekte ve bu konularda kılavuzluk yapmaktadır. Mesleğin 

özyönetiminden sorumlu kuruluş olarak, IIA, iç denetçiler ve iç denetim için ilkelere dayanan 

                                                
56 Başak Ataman Akgül ve Doğan Argun, İç Denetimin Türk İşletmelerinde Uygulanmasına İlişkin Bir Anket Çalışması, 
İstanbul: Türkmen Kitabevi, 1998, s.18. 
57 Başak Ataman Akgül, Türk Denetim Kurumları, İstanbul: Türkmen Kitabevi, 2000, s.9. 
58 Ali Kamil Uzun, “İç Denetimin Toplam  Kalite Yönetimindeki Yeri”, Mali Çözüm,  Sayı: 43., (Nisan Mayıs Haziran 
1998), s.23.  
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uluslararası standartlar seti belirlemiş ve yayınlamıştır.59 Ülkemizde TİDE (Türkiye İç 

Denetim Enstitüsü) IIA’i temsil etmektedir. 

3.1.1. İç Denetimin Gelişim Süreci 

Bağımsız denetim mesleğinin geçmişi milattan önce 3000’li yıllara kadar 

dayandırılmakla birlikte, iç denetim mesleğinin ortaya çıkışı 1900’lü yılların başı olarak kabul 

görmektedir.60 Yaşanan ekonomik gelişmeler, şirketlerin de gelişmesini ve büyümesini 

sağlamıştır. Bunun sonucu olarak firmalar için artık, sayıları binlere ulaşan çalışanları ve 

zaman içinde işlerin de geniş bir coğrafyaya yayılması ile şirket yöneticilerinin yapılan işlerin 

kontrolü ve denetlenmesi ihtiyacı artmıştır. İlk zamanlar bu ihtiyaç dışarıdan getirtilen 

denetçiler vasıtasıyla giderilmeye çalışılmıştır. Ancak işlem sayılarındaki hızlı artış ve 

büyümeye paralel olarak alınan bu hizmetlere ödenen paralar önemli sayılabilecek tutarlara 

ulaşmıştır.  

ABD’ de şirketler denetim fonksiyonunu problemin dışarıdan denetçi getirmek 

yerine, içerden çözmeye karar vermişlerdir. Çünkü problemin büyüklüğü, bu işi yapacak ful 

time birimi çalıştırmayı ekonomik olarak mümkün kılar hale getirmiştir. Bu ekonomik 

nedenin yanı sıra iç denetçinin kuruma ve konulara dışarıdan gelen birine göre daha hakim 

olması da iç denetim birimlerinin kurulmasında etkili olmuştur. Bu şekilde şirketlerde iç 

kontrol sistemleri ortaya çıkmaya başlamıştır. ABD 'de ilk iç denetçi kullananlar demiryolu 

şirketleri olmuştur. Bu denetçilere "Gezgin Denetçi" (traveling auditor) deniliyordu. Bu 

denetçilerin ana fonksiyonları bilet acentelerine gidip bilet ve para kontrolü yapmaktı. Bu 

gelişim "Gezgin Denetçi" lerle başlayan iç denetim anlayışının günümüzde uluslararası bir 

mesleki disiplin haline gelmesi açısından önem taşımaktadır. 61  

İç denetimin gelişim aşamaları değerlendirildiğinde, 1950’li yıllarda işletme 

varlığının korunması, 1960’lı yıllarda işletme verilerinin güvenliğinin denetlenmesi, 1970’li 

yıllarda uygunluk denetiminin yapılması, 1980’li yıllarda işletme etkinliğinin denetlenmesi ve 

                                                
59 ECIIA, Avrupa’da İç Denetim - Durum Raporu, Şubat, Belçika, 2005, s.16. 
60 Dale Flesher, J. Gary Previts and William Samson, Auditind in the United States : A Historical Perspective, Abacus, 
Vol:41 No:1, 2005, p.22. 
61 Uzun, İç Denetimin Toplam  Kalite Yönetimindeki Yeri, s.21. 
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1990’lı yıllarda ise işletme amaçlarına ulaşılması konusu gündeme gelmiştir. Modern denetim 

anlayışı, artık risk odaklı iç denetimdir. Şirketler için var olan veya varolması muhtemel 

risklerin önceden görülüp önlenmesi, işletme geleceğinin denetlenmesi söz konusu 

olmaktadır. 

Çağdaş iç denetim anlayışının oluşmasında, ABD’de, IIA’in 1941 yılında New 

York’ta kurulması önemli bir yapı taşını oluşturmuş ve iç denetim profesyonel bir mesleki 

disiplin haline gelmiştir.62 Bu organizasyonun 1956 yılında yayınladığı rapor (statement) ile iç 

denetim birimlerinin yapısı, amaç ve alanı belirlenmiştir. ( Institute of Internal Auditors, 

Statement of Responsibilities of the Internal Auditor). Ayrıca uluslararası meslek sertifikası 

sınavları oluşturulmuş (Certified Internal Auditor - CIA) ve iç denetçilerin mesleki 

yeterliliklerine uluslararası bir nitelik kazandırılmıştır.  Bu organizasyonun Avrupa 

ülkelerindeki üyeleri 1982 yılında Avrupa İç Denetim Enstitüleri Konfederasyonu’nu (ECIIA) 

kurmuştur. 

Enron ve WorldCom skandalları ile yaşanılan ciddi sıkıntılar sonucu kurumsal 

yönetim uygulamaları, iç kontrol sistemi ve iç denetimin güvence altına alınması için ABD’ 

de yeni yasal düzenlemeler yapılmıştır. Bu alanda Sarbanes-Oxley Kanunu (SOX) ve 

COSO’nun (Committee of Sponsoring Organisations of the Treadway Commission - 

Treadway  Komisyonu Sponsor Organizasyonlar Komitesi), 1992 yılında İç Kontrol 

Çerçevesi ve 2006 yılında Kurumsal Risk Yönetimi Çerçevesi’nin yayınlanması iç denetim 

mesleğinin gelişimine ve mesleğin önündeki krizleri aşmasına yardımcı olmuştur. 63 

Ülkemizde ise Bankacılık Kanunu, SPK Kurumsal Yönetim Tebliği ve yeni 6102 

sayılı TTK, Sarbanes-Oxley Kanununda yer alan esasları benimseyen bir yaklaşımla 

hazırlanmıştır. 1995 yılında kurulan TİDE ile ulusal mesleki örgütlenme gerçekleşmiştir. 

TİDE ile başlayan ulusal mesleki örgütlenme, Türkiye’de iç denetimin uluslararası 

standartlarda uygulanması, meslek mensuplarının uluslararası sertifikasyonu için imkan 

                                                
62 ECIIA, s.24. 
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sağlamıştır. 64 BDDK (Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu) düzenlemeleri ve 5018 

sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu ile kurumsal yönetim ve iç  denetimin gerek 

özel sektör gerekse kamu alanında önem kazandığı görülmektedir. Öte yandan SPK tarafından 

yayınlanan kurumsal yönetim ilkeleri ve uyum süreci, uluslararası yatırımlar için ilgi odağı 

haline gelmiş ülkemizde uluslararası iş birliği fırsatları ve Basel II düzenlemeleri ile kurumsal 

yönetim ve iç denetim ön plana çıkmaktadır.65  

Türkiye’nin yasal çerçeve ve iç denetim ile ilgili düzenlemeler açısından dünya ile 

paralel gelişim noktasına geldiği söylenebilmektedir. Ancak uygulamada durumun bu 

denkliği sağlayamadığı görülmektedir. Ülkemizde çok sayıda firmanın aile işletmesi yapısını 

koruması, denetim eksikliği, yöneticilerin gelişim ve bilgi yetersizlikleri gibi unsurlar bu 

konudaki engellerden sadece bazılarıdır.  

Reel sektörümüzün ağırlıklı olarak kurumsallaşmamış aile şirketi yapısında ve KOBİ 

(Küçük ve Orta Bütçeli İşletmeler) ölçeğinde kuruluşlardan oluştuğu dikkate alındığında; 

işletme sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, yöneticilerin işletmelerinde iç kontrol 

sisteminin varlığı ve işlerliği konusunda bilgi sahibi olmaları ve bunu sağlayabilmek için ise 

iç denetim faaliyetinden yararlanmaları, iç denetimi etkili kullanmaları gerekli olmaktadır. 66 

Yasal gerekliliklerin yanı sıra küresel rekabet içinde büyüme ve kurumsal yönetim kalitesinin 

sürdürülebilirliği için iç denetim faaliyetine ve konusunda yetkin iç denetim profesyonellerine 

ihtiyaç her geçen gün artmaktadır. 

3.1.2. İç Denetimin Kapsamı  

İç denetim; iç sınırlara veya coğrafi kısıtlamalara bakmaksızın bir kurumun 

faaliyetlerinin tümünü kapsar. İç denetim çalışması risk değerlendirmesine dayanır. İç 

denetim yönetişim, risk yönetimi ve iç kontrol süreçlerinin kurumun karşı karşıya olduğu 

                                                
64 Ali Kamil Uzun, “Aile İşletmelerinde Kurumsal Yönetim ve İç Denetimin Rolü”, http://www.icdenetim.net/makaleler/84-
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66 Ali Kamil Uzun, “İç Denetim Nedir?”, Dünya Gazetesi, 28.05.2008, s.5. 
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risklerin belirlenmesi, tanımlanması ve bu risklerle mücadele konularında yeterliliği, etkinliği 

ve amaca uygunluğunu da kapsar. Bu riskler şunları içerir:67 

 İşletme bilgileri ve mali bilgiler güvenilmez, yanlış veya eksik olabilir; 

 İşletme faaliyetleri verimsiz ve etkisiz olabilir; 

 Mali aktifler ve diğer aktifler, yani bilgi veya insan varlıkları manipüle 

edilmiş veya işletmeden çıkartılmış olabilir; 

 Kurum cari kanunları, yönetmelikleri veya iç politikaları ihlâl edebilir; ve 

 Etik kültür yasadışı eylemleri veya usulsüzlükleri destekliyor olabilir. 

Uluslararası iç denetim standartlarına göre; iç denetim faaliyeti bağımsız olmalı ve iç 

denetçiler görevlerini yaparken tarafsız davranmalıdırlar. İç denetçilerin daha önce sorumlusu 

olduğu faaliyetlere ilişkin en az bir yıl süre geçmeden değerlendirme yapmaması 

tarafsızlığının bir gereğidir. İç denetçiler, çalışmalarını serbest ve tarafsız bir şekilde 

yapabildiklerinde bağımsız sayılırlar. İç denetçiler her türlü bilgi ve belgeye erişebilmeli, 

inceleyebilmeli ve her seviyede çalışan ile görüşebilmelidir. İç denetim yöneticisinin, kurum 

içinde, iç denetim faaliyetinin sorumluluklarını yerine getirmesine imkan sağlayan bir 

yönetim kademesine bağlı olması ve bu kademe tarafından desteklenmesi gerekir. İç denetim 

yöneticisi, iç denetim faaliyetinin tüm yönlerini kapsayan ve etkinliğini sürekli gözleyen bir 

kalite güvencesi ve geliştirme programı hazırlamalı ve bunu sürdürmelidir. Bu program, 

dönemsel iç ve dış değerlendirmeleri ve sürekli iç gözlemleri içermelidir. Program; iç denetim 

faaliyetinin katma değer yaratmasına, kurumun faaliyetlerinin geliştirilmesine yardımcı 

olmalı ve iç denetim faaliyetinin etik kurallarına ve standartlara uyması konusunda güvence 

sağlamalıdır. 68 

Donatım ekonomisi, üretim/teknik satış ekonomisi, bütün idari, personel ve sosyal 

sistemler, zamanında işleme, yatırımlar ve işletme organizasyonu gibi, klasik görev alanları 
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yanında; muhasebe ve finansmanda uygunluk denetimi ve ticari işletmlerin şüphe üzerine 

denetimi, diğer işletme alanlarının denetimi de iç denetimin kapsamına dahildir.69 İç denetim, 

mali tablolar denetimi, yasa ve düzenlemelere uygunluk denetimi ve firma faaliyetlerinin 

etkinlik ve verimliliğininin denetimi olan faaliyet denetimini kapsamaktadır. Ancak, 

günümüzde iç denetimin kapsamı genişlemiş,  bu üç denetim türünün yanında bilgi 

teknolojileri denetimi, kurumsal yönetim gibi çeşitli yönetim sistemlerinin denetimi de 

modern yaklaşımda yer almaktadır. İç denetçiler, firmaya katma değer sağlaması ve işlerin 

doğru yapılıp yapılmadığının kontrolü yanında, işlerin nitelik olarak doğru yapılması 

konusunda görüş ve öneri bildiren danışmanlık faaliyetlerini de üstlenmiştir. 

3.1.3. İç Denetimin Amaçları 

Yönetim kurulu, diğer sorumluluklarının yanı sıra, üst yönetimin risk yönetimi ve iç 

kontrol için uygun bir çerçeve ve yapı oluşturması, sürdürmesi, işletmesi ve göstermesini 

sağlamaktan sorumludur. Üst yönetim, kurumun karşı karşıya olduğu riskleri belirlemek, 

tanımlamak, değerlendirmek, izlemek ve azaltmaktan ve ilgili kontroller de dahil bu risk 

yönetim süreçlerinin etkin ve amaca uygun çalıştığından emin olmaktan sorumludur.  

İç denetimin temel ve anahtar görevlerinden biri de, risk yönetim süreçlerinin tam, 

etkin, etkili ve verimli olduğu konusunda üst yönetime ve yönetim kuruluna objektif güvence 

sağlamaktır. Bu çalışmasının bir parçası olarak, iç denetim birimi, üst yönetime, 

sorumluluklarını yerine getirmesi ve görevlerini ifa etmesinde yardımcı olmak amacına 

yönelik danışmanlık, yol gösterme ve kolaylaştırma hizmetleri vermektedir.70 İç denetim, 

yönetsel bir kontroldür, diğer kontrollerin etkinliğini ölçer ve değerlendirir. İç denetim 

yönetim hedeflerinin gerçekleşmesi konusunda yeterli güvence sağlamada yararlanılan bir 

yönetim aracıdır. Bu nedenle, iç denetimin yeterliliğinden ve etkinliğinden yönetim 

sorumludur. 

İç denetim birimlerinin temel amacı aşağıda yer verilen konularda yöneticileri 

bilgilendirmek ve onlara yardımcı olmaktır. Bu konular;   
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 Finansal ve operasyonel bilgilerin doğru ve güvenilir olması, kontrollerin 

tutarlılığı, yeterliliği, uygulamasının gözden geçirilmesi ve değerlendirilmesi,   

 Üst yönetimce konulan politikalara, planlara, ve prosedürlere ne ölçüde 

uyulduğunun araştırılması,   

 Şirketin aktiflerinin varlığının her çeşit zarar ve kayba karşı ne derecede 

korunduğunun araştırılması,   

 Şirket kaynaklarının ekonomik ve verimli bir biçimde kullanılması,   

 Yüklenilen sorumlulukların yerine getirilmesinde performans kalitesinin 

değerlendirilmesi, şeklinde özetlenebilir.  

Yukarıda özetlenen tanım ve hususlardan anlaşılacağı üzere iç denetim, inceleme, 

analiz, gözden geçirme, değerlendirme, iyileştirme vb. adımları içeren bir yönetim 

fonksiyonudur. Bir başka ifadeyle, iç denetim yürütmenin dışında kalan ancak yönetime 

danışmanlık hizmeti veren bir yönetim fonksiyonudur.  İç denetim, işletme içi ve dışı çıkar 

gruplarının (hissedarlar, çalışanlar, devlet vd.) kurum içinde beklentilerine hizmet vermesi 

gereken, kurumun profesyonel yönetiminden bağımsız ve özerktir. Bu özelliği nedeniyle de 

tepe yönetiminde stratejik bir rolü bulunmaktadır. 71 İç denetimin esas amacının; firmanın iç 

kontrol sisteminin ne derece etkin ve verimli çalıştığının tespitini yapmak olduğu söylenebilir 

ve eğer iç kontrol sisteminin işleyişinde saptanan bir aksaklık var ise, bunun tespiti ve nasıl 

giderileceği hakkında görüş bildirmektir denilebilmektedir. 

3.1.4. İç Denetimin Gerekliliği ve Önemi 

Günümüzün gelişen iş dünyasında etkili bir denetim sistemi olmayan 

organizasyonlar için sürdürülebilir büyüme ve gelişme artık mümkün olmamakla beraber; iç 

denetim, her şirketin öncelikli hedefi olan varlığın sürdürülebilmesi açısından en önemli 

unsurlardan biri haline gelmiştir. İç denetim, başta hissedarlar olmak üzere tüm menfaat 
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sahiplerini ilgilendirmekte ve onların çıkarlarını korumaktadır. İç denetim işletme için işlerin 

doğru yapılmasının yanı sıra doğru işin yapılması için de stratejik kılavuzluk yapmaktadır.  

Modern iç denetimin en temel faydaları aşağıda sıralanmaktadır;72 

 Güvenilir bilgi sağlama ihtiyacı karşılanır; iç denetim etkinliği bir anlamda iç 

kontrol sisteminin etkinliği ile ilgilidir. İşletmede etkin bir iç kontrol sistemi 

mevcutsa iç denetimde de etkinlik yüksek olacaktır. Sonuç olarak da bu 

durum işletme hakkında bilgi edinmek isteyen tarafların güvenilir bilgiye 

ulaşmalarını kolaylaştıracaktır. 

 İşletme varlıklarının ve kayıtlarını korunması ihtiyacı karşılanır; etkin bir iç 

denetim sisteminin varlığı halinde işletmenin varlıkları ve kayıtları yüksek 

seviyede korunur. 

 Verimliliğin artırılması ihtiyacı karşılanır; iç denetimin kapsamına 

faaliyetlerin etkinliği de dahildir. Bu kapsamda iç denetimin etkin çalışması 

halinde verimsiz faaliyetler elimine edilebilecektir. 

 Üst yönetim tarafından belirlenen politikalara uyum sağlanır. 

Şirket ve kurumlarda iç denetim; risk ve kontrol değerleme faaliyetlerine destek 

sağlar, işletme faaliyetlerini izler, faaliyetlere ilişkin risk ve kontrol faaliyetleri ile ilgili 

önerilerde bulunur, kontrollerin uygunluğunu ve etkinliğini test eder. İç denetim faaliyetinin 

çok yönlü kapsamı; mali denetim, uygunluk denetimi, faaliyet denetimi ve bilgi sistemleri 

denetimi gibi çeşitli denetim faaliyetlerini içerir. Bu işlev ve kapsam özellikleri ile iç denetim; 

şirket ve kurumlarda mali raporlama sisteminin güvenilirliği, yasa ve düzenlemelere 

uygunluk, faaliyetlerin ekonomikliği, etkinliği ve verimliliği, bilgi sistemlerinin güvenliği ve 

güvenilirliği için vazgeçilmez, olmazsa olmaz faaliyetlerden biri olarak kabul edilir. İç 

denetim, şirket ve kurumlarda yönetsel hesap verebilirliğin yerleşmesine çok büyük katkı 

sağlamaktadır. Risk yönetiminin bir parçası olarak önleyici niteliği bulunmaktadır. Kurumsal 
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yönetim kalitesini geliştirir, kurumsal değeri yükseltir. Pay ve menfaat sahipleri için güvence 

sağlar. Kurumsal itibarın sigortasıdır. 73 

İç denetim, ilgili yasal düzenlemelere uygunluğun sağlanması, işlemlerin yasalara, 

şirket prosedürlerine ve politikalarına uygun olarak yürütülüp yürütülmediğinin takibi, 

kontrollerin sağlıklı işleyip işlemediğinin izlenmesi, şirkete saygınlık ve  şirketin finansal 

tablolarına güven sağlaması, periyodik ve habersiz incelemeler ile suistimalleri ortaya 

çıkartması, plan ve bütçe hedeflerine ulaşılmasına yardımcı olması, iç ve dış risklere karşı 

koruma, önlem alma ve öneri geliştirilmesi, bulgular ve tavsiyeleriyle yönetim etkinliğinin 

artırılması, yönetime doğruluğu denetlenmiş bilgiler sunarak daha sağlıklı kararlar alınmasına 

yardımcı olunması açısından günümüzde şirketlerin bugünü ve geleceği açısından hayati 

öneme sahiptir. 

3.2. İç Kontrol Kavramı 

Son yıllarda yaşanan krizler ve skandallar işletmeleri olumsuz etkilemiş, bu 

olumsuzlukların giderilmesi açısından, etkili ve verimli çalışma, dış rekabet gücünü 

geliştirme, kaliteyi artırma gibi çabaların yanında ekonominin tüm unsurlarına ve dolayısıyla 

işletmelere güveni artırma çabasının ön plana çıktığı görülmektedir. İşletmeler artık yalnızca 

kar etmenin değil, oluşabilcek zararları azaltma ve bu zararlara neden olabilecek riskleri 

öngörmenin faydalarının farkına varmışlardır. 

İç kontrol, işletme organizasyonunda yönetim kurulu, yöneticileri ve çalışanları 

tarafından yönlendirilen, operasyonların etkinliği ve verimliliği, mali raporlama sisteminin 

güvenirliliği, yasal düzenlemelere uygunluk sağlamayı amaçlayan ve bu konuda makul 

güvence sağlamak için tasarlanmış ve iş süreçleri içinde yer almasından ötürü bir sistem 

olarak nitelendirilen bir kavramdır.74 İç kontrol ile ilgili olarak, Treadway Komisyonu’nun 

Sponsor Organizasyon Komisyonu (COSO) tarafından yapılan tanıma göre: “iç kontrol; 

işletmenin yönetim kurulu, yönetim kadrosu, ve diğer çalışanları vasıtasıyla aşağıdaki 

                                                
73 Uzun, İç Denetim Nedir?, s.1. 
74 Ali Kamil Uzun, “İşletmelerde İç Kontrol Sistemi”, http://www.icdenetim.net/makaleler/83-isletmelerde-ic-kontrol-sistemi  
(28.12.2012). 
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hedeflerin gerçekleştirilmesiyle ilgili olarak makul bir güvencenin oluşmasının 

sağlanmasıdır.” İç kontrol sisteminin başlıca amaçları: 

• Faaliyetlerdeki etkinlik ve verimlilik, 

• Finansal raporlama konusunda güvenilirlik, 

• Mevcut yasalar ve düzenlemelere uygunluk hedeflerine ulaşılmasında makul bir 

güvence sağlamak. 

İç kontrol sistemi, bir işletmede uygulanan tüm yöntem ve politikaları içine alan bir 

kavramdır. Her işletme ya da örgütte farklı bireyler olması nedeniyle farklı amaçlar 

bulunmakta ve dolayısıyla da her bireyin iç kontrole bakış açısı farklı olmaktadır. 

Muhasebeciler, geleneksel olarak iç kontrol sistemini, organizasyon planı ve muhasebecileri 

ilgilendiren belli amaçları başarmada kullanılan yöntem ve ölçüler olarak tanımlamaktadır75. 

Söz konusu ölçüler; varlıkların korunması, doğru ve güvenilir muhasebe verisinin sağlanması, 

faaliyet verimliliğinin yükseltilmesi ve personelin yönetim politikalarına uymaya teşvik 

edilmesi olarak sıralanabilir. Bunlardan ilk ikisi muhasebeciler için çok daha önemlidir ve 

bunlar muhasebe kontrolleri olarak adlandırılır. Diğer ikisi ise yönetim için önemli olup 

yönetsel kontroller olarak adlandırılmaktadır.76  

Modern iş dünyasında iç kontrol hem özel sektörde hem kamu sektöründe tüm 

dünyaya yayılan bir kavram haline gelmiştir. Bir kurumda tüm faaliyetler iki sistemli bir 

yapıda gerçekleştirilir. Birincisi; belirlenen hedeflere ulaşılması için tasarlanmış yönetim 

sistemi, diğeri ise yönetim sisteminin içine yerleştirilmiş kontrol sistemidir. Kontroller 

yönetim sisteminin hedeflerine ulaşmasına güvence sağlamak için tasarlanmış kurallar, 

yöntemler ve yapılardan oluşur. Bu kontroller, faaliyetlerin yalnızca bir safhasıyla 

sınırlanmamış, kurumun tüm fonksiyonlarına ve yapılarına yayılmıştır. Dolayısıyla, tüm 

faaliyetler iç kontrolün kapsamında yer alır. Kontroller, yönetimin isteklerinin yerine 

getirilme olasılığını artırır ancak bunu sağlayabilmesi için kontrollerin kısıtlayıcı olmaması 

                                                
75 James L. Boockholdt, Accounting Information Systems,Transactions Processing & Controls, 4. Edition, Chicago: 
Irwin, 1996, p.456. 
76 Nejat Bozkurt, Muhasebe Denetimi, 4.Baskı, İstanbul: Alfa Basım Yayım Dağıtım, 2006, s.122. 
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gerekir. Modern yönetim anlayışı, kontrolleri kısıtlamalar bütünü olarak algılamaktan ziyade 

kendisine yardım eden bir kavram olarak görme eğilimindedir.77 İşletmelerde iç kontrol 

yapısı; 78 

 Düzenli, ekonomik, verimli, etkin uygulamalar yoluyla kuruluşun amaç ve 

misyonuna uygun kaliteli mal ve hizmet üretmek, 

 Kaynakların israf edilmesine, kötü kullanılmasına ve kötü idare edilmesine, 

hata ve suistimallere mani olmak, 

 Kanun, tüzük, yönetmelik gibi yasal düzenlemelere ve yönetimin 

talimatlarına uyulmasını sağlamak, 

 Güvenilir mali ve yönetsel verilerin ışığı altında durumu doğru olarak ve 

zamanında gösterecek bir iletişim sağlamak, şeklinde yer bulmaktadır. 

İç kontrol işletmenin her kademesinde gerçekleştirilen tüm faaliyetler ile iç içedir. 

Şirket sahipleri, yöneticiler ve çalışanlar tarafından oluşturulan bir süreçtir. Bu sürecin 

işlemesi ve etkinliği, yönetim ve tüm şirket personelinin davranışlarının etkinliğine bağlıdır. 

İç kontrol sisteminin etkinliği için; kontroller uygun ve ilgili olmalı, kontrollerin maliyeti, 

faydasını aşmamalıdır. Eğer, maliyet faydayı aşıyorsa işletme oradaki kontrollerden 

vazgeçebilir, kontrol eksikliğinden oluşacak riski kabul etme yoluna gidebilmektedir. 

3.2.1. İç Kontrolün Tarihsel Gelişimi 

İç kontrole yönelik temel düşünceler 1940’lı yılların başında ABD’de kamu 

muhasebesi ve iç denetim meslek kuruluşları tarafından yayınlanan rapor, kılavuz ve 

standartlarda görülmektedir. 1947 yılında AICPA (Amerikan Kamu Muhasebecileri Birliği - 

The American Institute of Certified Public Accountants) “İç Kontrol” isimli bir çalışma 

yayınlamıştır. 1970’lere kadar birçok iç kontrol sistemi geliştirilmiş, iç kontrol uygulamaları 

iyileştirilmiştir. 1985 yılında hileli finansal raporlama olaylarının önüne geçmek ve önleyici 

                                                
77 Nihal Saltık, “İç Kontrol Standartları”, Bütçe Dünyası, Cilt:2, Sayı: 26, 2007, s.58. 
78 Mehmet Ali Aktaş, “İç Kontrol Sistemi ve Verimlilik İlişkisi”, http://www.alomaliye.com/mehmetali_aktas_ickontrol.htm 
(23.05.2012), s.2. 
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tedbirlerin alınması amacıyla oluşturulmuş, Treadway Komisyonu da olarak bilinen Hileli 

Finansal Raporlama Ulusal Komisyonu kurulmuştur. Komisyonunun himayesinde bir çalışma 

grubu oluşturulmuş, sponsor kurumların iç kontrol sisteminin kurulması ve etkinliğinin 

değerlendirilmesi için genel kabul görecek standartlar belirleyen bir projeyi üstlenmesi 

kararlaştırılmıştır. Bu amaçla Treadway Komisyonunu Destekleyen Kuruluşlar Komitesi “İç 

Kontrol Bütünleşik Çerçeve – Internal Control Integrated Framework ” raporunu 1992’de 

yayımlamıştır. Bu rapor, COSO iç kontrol modeli olarak bilinmektedir.79 Komisyonun 

içindeki beş ana sponsor aşağıdaki kurumlardan oluşmaktadır. Bunlar: 

 AAA, Amerikan Muhasebeciler Birliği (The American Accounting 

Association)  

 AICPA, Amerikan Kamu Muhasebecileri Birliği (The American Institute of 

Certified Public Accountants)  

 FEI, Finansal Yöneticiler Enstitüsü (The Financial Executives Institute) 

 IIA, The Institute of Internal Auditors (İç Denetçiler Enstitüsü) 

 IMA, Institue of Management Accountant- Yönetim Muhasebecileri 

Enstitüsü (The Association of Accountants and Financial Professionals in 

Business)  

COSO bu beş destek sponsor kurumdan oluşmaktadır ancak, bunlardan bağımsız bir 

organizasyondur.  

İç kontrole yönelik çeşitli modeller ve raporlar yayınlanmış olup şu an dünyada en 

çok kabul gören kontrol modeli COSO tarafından 1992 yılında geliştirilen COSO İç Kontrol 

Çerçevesi’dir. Bu modelin haricinde Kanada’da CoCo (Guidance on Control) ve İngiltere’de 

                                                
79 T.C. Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Müdürlüğü, Orta Veri Alanı (İç Kontrol) - COSO Hakkında, 
http://www.bumko.gov.tr/KONTROL/Genel/BelgeGoster.aspx?F6E10F8892433CFFAAF6AA849816B2EF1E095E577053
A96B (29.04.2012), s.1. 
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Turnbull Raporu gibi çeşitli raporlar ile bilgi sistemleri alanında da COBIT modeli tarzında 

yaklaşımlar mevcuttur.80  

3.2.2. İç Kontrol Sisteminin Amaçları 

İç kontrolün esas amacının yönetimin ve işletmenin hedeflerini gerçekleştirmek 

olduğu söylenebilir. Yönetim çeşitli planlar, hedefler, prosedürler ve bunların gerçekleşmesi 

için kontrol unsurlarını oluşturur. İç kontrol sistemi, kurumun bu hedeflerine ulaşmasında 

makul güvence sağlamak üzere yöneticiler ve tüm personel tarafından gerçekleştirilen bir 

süreçtir. Bu hedefler aşağıdaki gibi özetlenebilir: 81  

• Faaliyetlerin düzenli, ekonomik, etkin ve etkili biçimde yürütülmesi, 

• Varlık ve kaynakların, hatalardan, yolsuzluktan ve yetersiz yönetimden 

kaynaklanan kayıplara karşı korunması, 

• Yasalara, yönetmeliklere ve yönetimin direktiflerine uyulması, 

• Güvenilir mali ve idari verilerin hazırlanması, saklanması ve uygun zamanlı 

raporlarda tam ve doğru olarak açıklanmasıdır. 

Her şirket; şirket varlıklarının ve kaynaklarının muhafazası, yönetimin doğru ve 

isabetli kararlar alması için özellikle mali bilgilerin doğruluğunun sağlanması, işletme 

faaliyetlerinin etkin ve verimli şekilde yürütülmesi, belirlenen şirket hedeflerine ulaşma 

derecesi gibi temel amaçlara ulaşmayı engelleyecek olumsuzlukların önlemesine yönelik 

kontrol unsurları oluşturulur. İç kontrol sistemi, bu konulardaki etkinligi en üst düzeye 

çıkartmayı amaçlamaktadır. 

İç kontrol bu hedeflere ulaşılması için bir araçtır ancak mutlak güvence değil makul 

bir güvence sağlamaktadır. Kontrol faaliyetleri, insanlar tarafından gerçekleştirilmektedir, 

tasarım eksikliği, yanlış anlamalar, yanlış yorumlamalar, dikkatsizlik ve yorgunluktan 

kaynaklı hatalar olabilmektedir bu nedenle iç kontrolün etki derecesi her zaman kesindir 

                                                
80 Pehlivanlı, s.11. 
81 Saltık, s.58. 
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denilememektedir. Ancak, iç kontrol sisteminin yeterli etkinlikte çalışması organizasyon 

amaçlarının büyük ölçüde gerçekleştirilmesine yardımcı olmaktadır. 

3.2.3. İç Kontrol Sisteminin Önemi 

Bir işletmede oluşturulan iç kontrol sisteminin sağlıklı bir şekilde işlemesi çeşitli 

katkılar sağlamaktadır. Bu katkılar; 

 İşletmenin operasyonlarının etkinliğini ve verimliliğini arttırır. 

Organizasyonda bir kontrol sisteminin var olması, etkinliğin ve verimliliğin 

artırılmasına katkı sağlar ve işletme büyüdükçe güçleşen varlık ve 

kaynakların korunması unsuru da kontrol faaliyetleri ile sağlanır. 

 İç kontrol sistemi ile beraber, doğru ve düzenli bilgi akışı da sağlanacağı için 

işletme yönetiminin daha isabetli kararlar almasına ve işletme içerisinde, 

yolsuzluk, hata ve hilelerin tespiti ve önlenmesine yardımcı olur. 

 Yasal düzenlemelere ve prosedürlere uygunluk sağlar. İşletmenin amaçlarına 

ulaşmasına yardımcı olur. Karşılaşılabilecek olası süprizleri en aza indirger. 

Bu üç temel amacın dışında; iç kontrolün sağlayacağı güven ile birlikte, 

olumlu bir firma imajı yaratılmış olur. Bu olumlu firma imajı, potansiyel ve 

varolan yatırımcılara güven sağlar bu açıdan firmanın ekonomik açıdan 

güçlenmesine de katkı sağlanır. 

Bu işlevsel özellikleri nedeniyle iç kontroller; şirket varlıklarının korunması, kaynak 

ve gelir kayıplarının önlenmesi, doğru ve amaca ulaştıran kararlar alınması, hile ve 

dolandırıcılıkların önlenmesi, tespit edilmesi için şirket yönetimine yardımcı olur. 82 Mutlak 

ve kesin bir güvenilirlik sağlamaz ancak oluşan aksaklıklar ve eksik yönler konusunda 

yönetimin zamanında haberdar olmasını sağlamaktadır 

                                                
82 Ali Kamil Uzun, “Şirketlerde İç Kontrollerin Yeterliliğinde İç Denetimin Rolü”, Deloitte Makaleleri,   
http://www.denetimnet.net/Pages/ic_kontrol_ic_denetim.aspx (16.09.2012) s.1. 
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İşletmeler büyüdükçe kontrol faaliyetleri de büyür, eskisine nazaran daha karmaşık 

bir yapıya bürünür ve bu da kontrol faaliyetlerini güçleştirmektedir. Bu durumun çözümü, iyi 

çalışan bir iç kontrol sisteminin kurulmasıdır. İyi işleyen iç kontrol sistemi sayesinde iç 

denetim ve bağımsız denetim çalışmalarına da kolaylık sağlanmış olur. AICPA, 1947 yılında 

yayınladığı iç kontrol isimli yayınında konu ile ilgili şu saptamaları yapmıştır:83 

 İşletmelerin büyüklüklerinde ve alanlarında meydana gelen karmaşık yapı ve 

genişleme sonucunda, yönetimler etkili kontrol faaliyetleri altında ortaya 

çıkan çeşitli rapor ve analizlere güvenmek zorundadır. 

 İyi bir iç kontrol yapısının sağlayacağı ortam, çalışanların bilgi eksikliklerinin 

getireceği zararlara karşı işletmeyi koruyacak ve olası hata ve 

düzensizliklerin azalmasına neden olacaktır. 

 Çeşitli sınırlamalar nedeniyle bağımsız denetçilerin işletmelerde yapacakları 

denetimlerde iç kontrol yapısına güvenmeden çalışmaları durumu ortadan 

kalkacaktır. 

İyi bir iç kontrol sisteminin oluşturulması, şirketler için hayati öneme sahiptir. İç 

kontrol sisteminin bir işletmede var olmamasının olumsuz sonuçları; para ve mal kaybı, hatalı 

kararlar alınması, suiistimal ve dolandırıcılıklarla karşı karşıya kalınması, gelir kaybı ve 

amaçlara ulaşılamamasıdır. Bu özellikleri ile iç kontrol sisteminin etki alanları; organizasyon 

yapısı ve yetkilendirme sistemi, politikalar ve yazılı prosedürler, insan kaynakları yönetimi, 

muhasebe sistemi ve mali kontrol, bütçe ve yönetim raporlama sistemidir.84 Evimizden 

ayrılırken camları kapatıp, kapıyı kilitlememiz, dışarıda bir yerde çantamızı, cüzdanımızı 

ortalıkta bırakmamamız varlıklarımızı korumak için uyguladıgımız iç kontrol örnekleridir.  

3.2.4. İç Kontrol Sisteminin Unsurları 

Uluslararası kabul görmüş ve en fazla uygulanan iç kontrol modeli olan COSO 

modeli, beş temel bileşenden oluşmaktadır. İç kontrolü dinamik bir süreç olarak tanımlayan 

                                                
83 Bozkurt, s.121. 
84 Uzun, İşletmelerde İç Kontrol Sistemi, s.1. 
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AICPA Denetim Standartları Kurulu da 78 nolu  denetim standardında iç kontrolün birbiriyle 

ilişkili beş unsurdan  oluştuğunu belirtmektedir. Bunlar;85 

1.  Kontrol Ortamı (Control Environment) 

2.  Risk Değerlemesi (Risk Assesment) 

3.  Kontrol Eylemleri (Control Activities) 

4.  Bilgi ve İletişim (Information and Communication) 

5.  Gözlemleme (Monitoring) olarak sıralanmıştır. 

COSO İç Kontrol Modeli, özel sektörde uygulanmak üzere geliştirilmiştir ancak 

uygulama alanı olarak kamu sektöründe de yer bulmuştur. 

3.2.4.1. Kontrol Ortamı (Control Environment) 

Kontrol ortamı, iç kontrolün en temel unsurudur. Diğer dört unsurunda temelini 

oluşturmaktadır ve COSO küpünde en  altta yer alır. Kontrol ortamı olmaksızın, iç kontrolün 

başarılı ya da başarısız olduğundan söz edememekteyiz. Kontrol ortamı, işletme çalışanlarının 

nitelikleri, dürüstlük ve etik değerleri ile onların çalıştıkları ortamı ifade etmektedir. 

Çalışanlarda kontrol bilinci oluşturarak işletmede ahengi kurar. Kontrol ortamının oluşturan 

unsurlar şunlardır:  

 Dürüstlük ve etik değerler 

 Çalışanların yeterliliği 

 Yönetimin felsefesi ve çalışma tarzı 

 Örgütsel yapı 

                                                
85 Nuran Cömert Doyrangöl, “İşletme Çevresindeki Olumsuz Gelişmeler Karşısında  İç Denetimin Yeri ve Önemi”, Mali 
Çözüm., Sayı:60., 07/08/09 2002, s.2. 
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 Yetki ve sorumlukların dağılımı 

 İnsan kaynakları politikaları ve yönetimi 

Kontrol ortamı, kurumun iş görme biçimini ifade eder. İç kontrolün 

gerçekleştirilmesinde en önemli rolü çalışanlar oynamaktadır. Bu nedenle işletmedeki her 

bireyin sorumluluklarını ve yetkilerinin sınırını iyi bilmesi gerekmektedir. Yetenekli ve 

uzman kişilerin istihdamı kontrol bilincini artırmaya yardımcı olur. Yönetim ve çalışanların, 

iç kontrole yönelik pozitif ve destekleyici bir ortam oluşturması ve sürdürmesi büyük önem 

taşımaktadır. Yöneticiler iç kontrolü destekleyici yaklaşımlarıyla iç kontrol hedeflerini ve 

özellikle de etik davranışlarla ilgili olanları özendiren performans değerlemeleri yapmalıdır.86 

Yönetim oluşturduğu etik kurallar, politika ve prosedürler, bunlara uyulmadığı takdirde, 

yaptırımlar ve hesap verme yetki ve sorumlulukların kurumun genelinde yaygınlaşmasını 

sağlamaktadır. 

3.2.4.2. Risk Değerleme (Risk Assesment) 

Her işletme değişen piyasa koşulları, sektördeki değişimlere bağlı olarak meydana 

gelen, iç ve dış kaynaklı, işletme hedeflerine ulaşmasını engelleyen birçok risk ile 

karşılaşmaktadır. İşletmenin faaliyet amaçlarının açık ve net bir şekilde belirlenmesi, bu 

amaçları engelleyen  risklerin tespit ve analiz edilmesi, bu risklere uygun ve zamanında 

çözüm üretilmesi gerekmektedir. Risk derecelendirmesinin yapılması ve en çok riski taşıyan 

alanların belirlenip, buralarda yoğunlaşılması gerekmektedir. Bir risk değerlendirme 

sürecinde, her bir ticari faaliyet hedefi, en üst seviyeden (örneğin; “kar eden bir işletme 

yönetmek”) en alt seviyeye kadar (örneğin; “nakdi muhafaza etmek”) belgelenir ve daha 

sonra hedefe ulaşmayı tehlikeye düşüren ya da engelleyen her bir risk tanımlanarak, önem 

sırasına göre düzenlenir.87 Yapılan risk değerlemelerinin sonuçları, değişen şartlara uygun 

olarak sürekli gözden geçirilip, yenilenmelidir. İşletmenin amaçlarına ulaşmayı engelleyen 

                                                
86 Saltık, s.61. 
87Gökhan Alpman, “İç Kontrol Sisteminin Etkinliğinin Sağlanması”, 
http://www.denetimnet.net/UserFiles/Documents/Makaleler/Ic%20Kontrol%20Sistemi%20Etkinlik%20Sa%C4%9F 
amak.pdf (13.12.2012), s.2.  



66 
 

etkenlerin tanımlanması, bunların analizi ve yönetimi  risk değerleme sürecini 

oluşturmaktadır. 

3.2.4.3. Kontrol Faaliyetleri (Control Activities) 

Kontrol faaliyetleri, işletmenin amaçlarına ulaşmasındaki risklerle başa çıkmak ve 

yönetim tarafından konulan kontrol politikaları, yöntemleri ve prosedürleri kapsamaktadır. 

Konulacak olan kontrol eylemleri, bütün faaliyetler ve kademelerde oluşturulur. Kontrol 

faaliyetlerine örnek olarak; yetki devri ve onay prosedürleri, mutabakatlar, yetki dağılımları, 

kayıtların düzenli olarak ve tam yapılması, performans değerlendirme kriterlerinin 

oluşturulması ve göstergelerin gözden geçirilmesi, beşeri sermayenin temini ve doğru şekilde 

yönetilmesi, kontrol faaliyetlerine örnek gösterilebilir. Bunlara ek olarak; 88 

 Bilgi işlem üzerindeki kontroller, 

 Hassas varlıkların güvenliği için fiziksel kontroller, 

 Performans ölçütlerinin ve göstergelerin oluşturulması ve gözden geçirilmesi 

 Görevlerin ayrılığı, 

 İşlemlerin ve işlerin gerektiği şekilde icrası, 

 İşlemlerin ve işlerin eksiksiz ve vaktinde kaydedilmesi, 

 Kaynaklara ve resmi kayıtlara erişim sınırlamaları ve bunlarla ilgili hesap 

verme sorumluluğu, 

 İşlemlerin ve iç kontrollerin uygun biçimde dokümante edilmesi, faaliyetleri 

kontrol faaliyetleri içerisinde yer almaktadır. 

                                                
88 Mahmut Demirbaş, “İç Kontrol ve  İç Denetim Faaliyetlerinin Kapsamında Meydana Gelen Değişimler”, İstanbul Ticaret 
Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Yıl:4., Sayı:7., Bahar 2005/1, s.169. 
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Kontrol eylemleri, işletme amaçlarının gerçekleşmesi açısından yaşamsal önem 

taşımaktadır. Kontroller, riskin çeşidine göre önleyici, tespit edici, düzeltici nitelikte 

uygulanabilmektedir. Yönetim kontrol faaliyetlerine, bir maliyet olarak değil, değer 

sağlayacak bir fayda olarak bakmalıdır.  

3.2.4.4. Bilgi ve İletişim (Information and Communication) 

İşletmenin misyonunu gerçekleştirebilmesi için kurumun bütün kademelerinde 

bilgiye ihtiyaç duyulmaktadır. Bilgilerin doğruluğu ve zamanlaması da iç kontrol sistemini 

etkiler. Bu nedenle bilgiler zamanında kaydedilmeli, sınıflandırılmalı ve eksiksiz şekilde 

gereken taraflara iletilmelidir.  

Yönetimle çalışanlar arasında düzgün bir iletişimin kurulması da iç kontrolün 

etkinliği açısından önem taşımaktadır. Politika ve prosedürlerin anlaşılıp, çalışanların bu 

politika ve prosedürlerdeki sorumluluklarını kavramaları iletişim sayesinde olabilecektir. 

Yöneticiler de bilgi ve iletişim unsurları ile, dönemsel stratejik planların gerçekleşip 

gerçekleşmediği, kaynakların etkin ve verimli kullanılıp kullanılmadığı konusunda 

incelemelerde bulunabilirler. Kurum içinde ve kurum dışında bilgi ve iletişim kanallarının 

açık olması şirket faaliyetlerinin, alınacak kararların, oluşturulacak raporların kalitesini 

artıracaktır.  

3.2.4.5. Gözetim (Monitoring) 

Zaman içerisinde, iç kontrol sistemi etkisiz hale gelebilmekte, kontrollerin işleyişi, 

ve kalitesi değişebilmekte ya da geçersiz hale gelebilmektedir. Bütün süreçlerin izlenmesi 

gerektiği gibi, iç kontrol sisteminin performansının da gözlemlenmesi gerekmektedir. 

İç kontrol sisteminin, değişen hedeflere, ortama, kaynaklara ve risklere ayak 

uydurabilmesi için yönetim tarafından değerlendirilmesi gerekmektedir. Gözetim, iç kontrol 

öz değerlendirmesinin gerçekleştirilmesini ve iç denetimin bağımsız değerlendirmesini içeren 

iki farklı yöntemle yapılabilir. Birincisi, faaliyetler devam ederken kişiler ve onları hiyerarşik 

olarak denetlemekle görevli yöneticiler tarafından yapılan sürekli izleme ve kontrol 

faaliyetidir. Diğeri ise, iç denetim fonksiyonunu kullanarak yapılan, bağımsız denetim 
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faaliyetleridir. 89 Yoğunlukla, her iki yöntemin birlikte uygulandığı bir gözlemleme yöntemi 

kullanılmaktadır. Gözetim faaliyetinin kapsamı, içeriği ve sıklığı risklerin ciddiyetine göre 

değişmektedir. Bu nedenle iç kontrol sisteminde, yeni koşullara ve getirdiği risklere  uygun 

değişikliklerin yapılması gerekebilecektir. 

3.3. İç Kontrol ve İç Denetim İlişkisi 

İç kontrol, süreç ve iş akışları içine yerleştirilen, kişilerden etkilenen,  işletmenin 

amaçlarına ulaşmasında kullanılan bir araçtır. Makul ölçüde güvenilirlik sağlar. Bu özellikleri 

ile iç kontrol işletme yönetiminin sorumluluğundadır. Etkinliğinin ve yerindeliğinin 

değerlendirilmesi için iç denetim faaliyetine ihtiyaç gösterir. Bu nedenle iç kontrol ve iç 

denetim birbirinden farklı, ancak birbirini tamamlayan iki kavram olarak değerlendirilmelidir. 

Bu değerlendirmelerden de anlaşılacağı üzere, şirketin kurumsallaşmasının temellerinden 

birini iç kontrol sisteminin varlığı oluşturmaktadır. İşletme içi kontrollerin yerindeliğinin, 

kalitesi iç denetim faaliyeti ile ifade bulur. İç Denetim faaliyeti, işlem ve hata odaklı 

yaklaşımdan süreç odaklı, işin doğru yapılmasının yanı sıra doğru işin yapılmasını öneren bir 

yaklaşımla işletme için stratejik akıl ortağı, geliştiren, önceden önlem alınmasını sağlayan bir 

rol üstlenmektedir. 90 

İç denetim, iç kontrol yapısının etkinliğini ölçer, denetler, değerlendirir; varsa 

sistemdeki aksaklıkları tespit eder ve kontrollerin iyileştirilmesi için önerilerde bulunur. İç 

denetim, iç kontrolün etkinliğine katkıda bulunur ve bu anlamda işletmeye değer katmaktadır. 

İç kontrol sisteminin nasıl işlediği, çalışma kalitesinin belirlenmesi iç denetim tarafından 

yapılmaktadır. Etkin iç kontrol ve iç denetim ilişkisi yönetimin yükünü azaltmakta ve 

işletmeye büyük faydalar sağlamaktadır. 

3.4. Uluslararası İç Denetim Mesleki Uygulama Standartları  

İç denetim faaliyetleri farklı ölçek ve özellikte, farklı sektörlerdeki şirketler 

tarafından uygulanmaktadır. İç denetim uygulamalarının belirli kurallara uygun 

gerçekleştirilmesi amacıyla Uluslararası İç Denetçiler Enstitüsü (IIA) tarafından 1999 yılında 
                                                
89 Saltık, s.62. 
90 Uzun, İşletmelerde İç Kontrol Sistemi, s.1.  
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“Uluslararası İç Denetim Standartları” yayınlanmıştır. Son olarak 2010 yılında güncellenen İç 

Denetim Standartları’na uyum sağlamak, iç denetim faaliyetlerini standartlara uygun 

yürütmek gerekmektedir. Standartlara uyulamaması hali, özel durum açıklaması 

gerektirmektedir.  

IIA tarafından yayınlanan “Etik Kurallar” iç denetim mesleğinin iş ahlakına katkı 

sağlamaktadır. İç denetçilerin etik kuralları uygulamaları ve desteklemeleri beklenir. Söz 

konusu etik kurallar: 91 

Dürüstlük: İç denetçilerin dürüstlüğü, güven oluşturur ve böylece verdikleri 

hükümlere itimat edilmesine yönelik bir zemin sağlar.  

Objektiflik: İç denetçiler, inceledikleri süreç veya faaliyet ile ilgili bilgiyi toplarken, 

değerlendirirken ve raporlarken en üst seviyede mesleki objektiflik sergiler. İç denetçiler ilgili 

tüm şartların değerlendirmesini dengeli bir şekilde yapar ve kendilerinin veya diğerlerinin 

menfaatlerinden çok etkilenmez. 

Gizlilik: İç denetçiler, elde ettikleri bilginin sahipliğine ve değerine saygı gösterir; 

hukuki ve mesleki bir mecburiyet olmadığı sürece de gerekli yetkilendirmeyi almaksızın 

bilgiyi açıklamaz. 

Yetkinlik (Ehil Olma): İç denetçiler, iç denetim hizmetlerinin gerçekleştirilmesinde 

gereken bilgi, beceri ve tecrübeyi ortaya koyar.

                                                
91 Uluslararası İç Denetim Standartları, Etik Kuralları, TİDE& IIA, İstanbul, 2010, s.5.  
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Şekil 4 :  Uluslararası İç Denetim Standartları 

 

 

Uluslararası İç Denetim Standartları, nitelik ve performans standartları olarak iki ana 

bölümden oluşmaktadır. Standartlar, uygulama önerileri ile desteklenerek, iç denetçilere 

rehberlik yapmaktadır.  

 
 
 
 
 
 
 

 

Uygulama 
Önerileri 

Performans 
Standartları 
 

Nitelik 
Standartları 

Etik Kurallar ve Mesleki Uygulama 
Standartları (Zorunlu Standartlar) 

 
Uluslararası İç Denetim Standartları 
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4. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ ve İÇ DENETİMİN ROLÜ 
KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNDE İÇ DENETİMİN ETKİSİNİN 

DEĞERLENDİRİLMESİNE YÖNELİK  ARAŞTIRMA 
 

Bu bölümde, Kurumsal Yönetim İlkelerinde iç denetimin etkisinin ölçülmesi 

amaçlanmıştır. İç denetçilerin, uygulamada ilkelere ne derece katıldıklarını belirlemeye 

yönelik, iç denetim departmanı bulunan çeşitli sektörlerdeki şirketler üzerinde anket çalışması 

yapılmıştır.  

Öncelikle, araştırmanın amacı ve önemi, yöntemi ve araştırmanın kapsamı 

açıklanmıştır. Daha sonra, elde edilen bulgular ışığında analiz sonuçları  sunulmuştur.  

4.1. Araştırmanın Amacı   

Bu çalışmanın amacı; araştırma yapılan firma bünyesinde çalışan iç denetçilerin, 

kurumsal yönetim ilkelerine verdikleri önem ve kurumsal yönetim ilkelerinin uygulanması  

hakkındaki inançlarının araştırılmasıdır. Kurumsal Yönetim İlkeleri ve iç denetimin önemi, iç 

denetçilerin Kurumsal Yönetim İlkeleri’ne olan inancı ve kurumsal yönetim ilkelerinde iç 

denetimin etkisinin ölçülmesi amaçlanmıştır. İç denetçilerin, uygulamada ilkelere ne derece 

katıldıkları belirlenmeye çalışılmıştır.  

4.2. Araştırmanın Yöntemi 

Bu çalışma için, veri toplama aracı olarak, anket tekniği kullanılmıştır. Anketin 

içeriği, araştırma konusunu oluşturan değişkenleri ölçmek üzere literatürde geçerliliği ve 

güvenirliği test edilmiş ölçeklerden yararlanılarak hazırlanmıştır. Anket soruları hazırlanırken, 

her sorunun araştırmanın konusu veya hipotezi ile doğrudan ilişkili olması ve soru kağıdının, 

bir iç bütünlüğe sahip olması gerekmektedir.92 Bu nedenle konu ile ilgili deneyimli kişilerin 

fikirleri alınmış, ilgisiz sorulardan kaçınılmış ve gruplandırma yapılarak sorular bir bütünlük 

oluşturacak şekilde sunulmuştur. 

                                                
92 Halil Seyidoğlu,  Bilimsel Araştırma ve Yazma El Kitabı, 7. Baskı, İstanbul: Güzem Yayıncılık, 1997, s.36. 
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Çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren ve iç denetim birimine sahip olan işletmelerde, iç 

denetçi  konumunda çalışan 100 kişiye anket formu e-mail yoluyla ulaştırılmış olup, 53 

kişiden cevaplanmış olarak alınan anket formları analizlere konu edilmiştir.  

4.3. Araştırmanın Kapsamı 

Araştırmanın anakütlesini iç denetim meslek mesupları oluşturmaktadır. 

Araştırmanın geçerlilik ve güvenilirliğini artırmak için, 100 adet anket formu e-mail yoluyla 

iç denetçilere ulaştırılmıştır. Ancak 53 adet anket, iç denetim çalışanlarınca yanıtlanmış ve 

araştırmanın analizi bu veriler üzerinden yapılmıştır. 

Ankete, iç denetim müdürü, iç denetim müdür yardımcısı, iç denetim uzmanı, iç 

denetim uzman yardımcısı/diğer konumlarda çalışan kişiler cevap vermiştir.  

Araştırmaya esas teşkil eden anket formu, anketi cevaplayacak kişilere hitaben 

yazılmış bir ön bilgilendirme yazısı ile başlamakta ve iki bölümde, toplam 35 sorudan 

oluşmaktadır. Anket formunun birinci bölümünü demografik sorular oluşturmaktadır. 

Anket formunun ikinci bölümünde, kurumsal yönetim ilkelerini içeren faktörlerin 

anketin katılımcıları olan iç denetçilerin, ilkelere ve katkısına ne derece katıldıklarını likert 

ölçeği yardımıyla belirtilmesi istenilen sorular sorulmuştur. Bu bölümde yer alan soruların 

soru seçeneği; “(1) Hiç, (2) Çok Az, (3) Biraz, (4) Oldukça, (5) Tamamen Katılıyorum” 

şeklinde beşli likert ölçeğinden oluşmaktadır. 

Likert Ölçeği, konu ile ilgili çeşitli yargıları, cevaplayıcının ne derecede tasvip edip 

etmediğini saptayarak, kişilerin tutumlarını belirlemeyi amaçlamaktadır.93 Diğer ifadeyle; 

likert ölçeği, bireylerin toplam puanlar skalası üzerindeki yerlerini belirlemeyi amaçlayan 

ölçektir.94Araştırma sonucunda elde edilen cevaplar “SPSS” 16,0 istatistik programı yardımı 

ile bilgisayar ortamına aktarılmış ve analiz edilmiştir.  

                                                
93 Kemal Kurtuluş, Pazarlama Araştırmaları, Avcıol Basım Yayın, İşletme Fakültesi Yayınları, Yayın No:28, İstanbul, 
1996, s.351. 
94 Kazım Özdamar, Paket Programlar İle İstatiksel Veri Analizi, Genişletilmiş 5. Baskı, Kaan Kitabevi, 2004, s.139.  
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4.4. Bulguların Analiz Sonuçları  

Yapılan anket çalışması sonucunda iç denetim çalışanlarına, ilk 13 soru demografik 

sorulardan oluşmak üzere, toplam 35 adet soru sorulmuştur.  

4.4.1. Güvenilirlik Analizi (Reliability) 

Araştırmada kullanılan ölçeğin (testin) ölçülmek istenen davranışı ne düzeyde 

ölçtüğünü gösteren bir analiz yöntemi olan güvenirlik analizinde, anketi cevaplayanların 

verdikleri cevaplar arasındaki tutarlılık incelenmiştir. Güvenilirlik testinin sonucunda 

Cronbach’s Alpha katsayısının genellikle, 0.70 sınırının üstünde çıkması istenir. Bu oran, 

testin güvenilir olduğunun göstergesidir.  

Tablo 4 
Güvenilirlik 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tablo 5 
Güvenilirlik Durumu 

 
Cronbach’s Alpha 

 
N of items 

.753 22 
 

Ankette yer alan soruların güvenirlik analizi sonucunda, Cronbach’s Alpha 

katsayısının, 0.753 çıktığı görülmüştür. Bu da bize, anketin güvenilir olduğunu 

göstermektedir. 

 N % 

Cases     Valid 

               Excluded* 

               Total 
 

53 

0 

53 

100.0 

0 

100.0 
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4.4.2. Demografik Sonuçlar 

Araştırma kapsamında anket uygulanan iç denetçilerin demografik özelliklerine 

ilişkin bulguların frekans ve yüzde dağılımları aşağıdaki tablo ve grafiklerde belirtilmiştir. 

4.4.2.1. Katılımcıların Cinsiyet Dağılımı 

 
Tablo 6 

Katılımcıların Cinsiyet Dağılımı 
 

Cinsiyet Frekans Yüzde % 

Erkek 32 60,4 

Kadın 21 39,6 

Toplam 53 100 
 
 

Cinsiyet

 Erkek; 32-   
60%

Kadın; 21- 40%

Erkek

Kadın

 
Şekil 5: Katılımcıların Cinsiyet Dağılımı 
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Tablo 6’de ve Şekil 5’ de görüldüğü üzere ankete katılanların %40’ını kadın %60’ını 

erkek katılımcılar oluşturmaktadır. Cevaplayanların içerisinde erkek katılımcıların fazla 

olması, iç denetim mesleğinin kadınlara göre erkekler tarafından daha çok tercih edildiğini 

göstermektedir. 

4.4.2.2. Katılımcıların Yaş Dağılımı 

Tablo 7 
Katılımcıların Yaş Dağılımı 

 
Yaş Dağılımı  Frekans Yüzde % 

25 – 30 yaş arası 30 56,5 
30 – 36 yaş arası 23 43,3 

Toplam 53 100 
 

Yaş Dağılımı

25 - 30 Yaş 
Arası; 30; 57%

31 - 36 Yaş 
Arası; 

23; 43%
25 - 30 Yaş Arası
31 - 36 Yaş Arası

 
Şekil 6: Katılımcıların Yaş Dağılımı 

 
Katılımcılar arasındaki yaş dağılımına bakacak olursak, % 56,5’inin 25-30 yaş 

aralığında; % 43,3’ünün ise 31-36 yaş aralığında olduğu görülmektedir. İç denetim mesleğini 

icra eden kişilerin genç ve dinamik olduğu görülmektedir. Akademik hayattan yeni kopmuş 
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kişilerin, yeni gelişmeleri daha çabuk kavrayacağını göz önüne alırsak, Kurumsal Yönetim 

İlkeleri ve getirdiklerine adaptasyonun daha kolay olacağı söylenebilir. 

4.4.2.3. Öğrenim Durumu 

Tablo 8 
 Öğrenim Durumu 

 
 Öğrenim Durumu 
 

Frekans Yüzde % 

Lisans 41 77,4 
Lisanüstü 10 18,9 
Doktora 2 3,8 
Toplam 53 100 

 
 

Öğrenim Durumu

Doktora; 2; 4%

Lisanüstü; 10; 
19%

Lisans; 41; 
77%

Lisans
Lisanüstü
Doktora

 
Şekil 7: Öğrenim Durumu 

 
Araştırmaya katılan iç denetçilerin demografik özelliklerinden, öğrenim durumu 

incelendiğinde, ağırlığı; 53 kişiden 41 kişi ile lisans mezunlarının oluşturduğu görülmektedir. 
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Katılımcıların %18,9’unun lisansüstü eğitimi, %3,8’inin doktora eğitimi aldığı görülmüştür. 

Bu bize, iç denetçilerin eğitim düzeyinin yüksek olduğunu göstermektedir. 

4.4.2.4. İşletmenin Faaliyet Konusu – Sektör 

Tablo 9 
İşletmenin Faaliyet Konusu – Sektör 

Sektör Frekans Yüzde % 

Ticaret 2 3,8 
Ticaret + Üretim 6 11,3 
Ticaret+ Hizmet 1 1,9 

Üretim 1 1,9 
Hizmet 2 3,8 
Finans 33 62,3 

Holding 8 15,1 

Valid Toplam 53 100 
 

Sektör

2; 4%

6; 11%

1; 2%

1; 2%

2; 4%

33; 62%

8; 15%
Ticaret
Ticaret+Üretim
Ticaret +Hizmet
Üretim
Hizmet
Finans
Holding

 
Şekil 8: İşletmenin Faaliyet Konusu – Sektör 

 
 

Ankete cevap veren işletmelerin % 3,8’i ticaret % 11,3’ü ticaret ve üretim, % 1,9’u 

ticaret ve hizmet, % 1,9’u üretim, %  3,8’i hizmet, %62,3’ü finans, %15,1’i holding türünde 

işletmelerden oluşmaktadır. Bu da göstermektedir ki, iç denetim ve kurumsal yönetime ,finans 

firmaları daha fazla önem vermektedir. 
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4.4.2.5. Sertifika Türleri 

Tablo 10 
Sertifika Türleri 

 Sertifika Frekans Yüzde % 

CIA 45 84,9 

CIA + Diğer 3 5,7 

Diğer 5 9,4 

Toplam 53 100 
 

Sertifika

CIA; 45; 85%

CIA + Diğer; 3; 
6%

Diğer; 5; 9%

CIA
CIA + Diğer
Diğer

 
Şekil 9: Sertifika Türleri 

 
 

Anketi cevaplayan iç denetçilerden çalıştıkları kurumlarca istenen sertifika 

türlerinden ağırlığı, %84,9 ile CIA sertifikası oluşturmaktadır. Diğer şıkkını işaretleyen 

katılımcıların hepsi açıklama olarak, SMMM lisansını yazmıştır. İç denetim çalışanlarının, 

gelişime açık ve donanımlı kişilerden oluştuğu söylenebilmektedir. 
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4.4.2.6. İşletmedeki Toplam Çalışan Sayısı 

Tablo 11 
İşletmedeki Toplam Çalışan Sayısı 

 
İşletmedeki Toplam 

Çalışan Sayısı 
Frekans Yüzde % 

<100 3 5,7 
101-1000 17 32,1 

1000+ 33 62,3 

Toplam 53 100 
 

Çalışan Sayısı 

101-1000; 17; 
32%

<100; 3; 6%

1000+; 33; 62%

<100
101-1000
1000+

 
Şekil 10: İşletmedeki Toplam Çalışan Sayısı 

 
Ankete cevap veren işletmeler çalıştırdıkları personel sayısı bakımından üç ana 

grupta toplanmıştır. Tablo ve grafikte de görüldüğü gibi, personel sayısı bakımından ankete 

cevap veren işletmeler; en çok % 62,3 ile 1000 + (üzeri) çalışan sayısında yoğunlaşmıştır. İç 

denetim departmanı bulunan ve kurumsal yönetim ilkeleri ile ilgilenen işletmelerin büyük 

çaplı kuruluşlar olduğu gözlenmektedir. 
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4.4.2.7. İç Denetçilerin Uzmanlık Alanları 

Tablo 12 
İç Denetçilerin Uzmanlık Alanları 

UZMANLIK Frekans Yüzde % 

Finansal Tablo Denetimi+Hile 
Denetimi+Uygunluk Denetimi 12 22,6 
Finansal Tablo Denetimi+Hile 

Denetimi+Uygunluk 
Denetimi+Operasyonel Denetim 31 58,5 

Finansal Tablo Denetimi+Hile 
Denetimi+ Operasyonel Denetim 3 5,7 
Finansal Tablo Denetimi+Uygunluk 

Denetimi+ Operasyonel Denetim 1 1,9 
Hepsi 6 11,3 

Toplam 53 100 
 

Uzmanlık Alanı

1; 2%

6; 11%

3; 6%

31; 58%

12; 23%

Finansal Tablo
Denetimi+Hile
Denetimi+Uygunluk
Denetimi

Finansal Tablo
Denetimi+Hile
Denetimi+Uygunluk
Denetimi+Operasyonel
Denetim
Finansal Tablo+Hile
Denetimi+Operasyonel
Denetim

Finansal Tablo
Denetimi+Uygunluk
Denetimi+Operasyonel
Denetim

Hepsi
 

Şekil 11: İç Denetçilerin Uzmanlık Alanları 
 

Araştırmaya katılan iç denetçilerin uzmanlık alanları incelendiğinde; hepsinin 

özellikle finansal tablo denetiminde uzman olduğu görülmüştür. Bunun yanında, Finansal 

Tablo Denetimi+Hile Denetimi+Uygunluk Denetimi alanında uzman olan iç denetçilerin 

oranı %22,6; Finansal Tablo Denetimi+Hile Denetimi+Uygunluk Denetimi+Operasyonel 
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Denetim alanında uzman olanların oranı % 58,5; Finansal Tablo Denetimi+Hile Denetimi+ 

Operasyonel Denetim alanında uzman olanların oranı %5,7; Finansal Tablo 

Denetimi+Uygunluk Denetimi+ Operasyonel Denetim alanında uzman olanların oranı % 

1,9’dur. İç denetçilerin % 11,3’ü uzmanlık alanı olarak şıkların hepsini işaretlemiştir. Farklı 

uzmanlık alanlarında vakıf olan iç denetçilerin iç denetim ve kurumsal yönetim konusunda, 

gelişim ve değişimlere uyum sağlamasının  daha kolay olacağı düşünülmektedir. 

4.4.2.8. İç Denetçilerin Şirket İçindeki Yeri – Pozisyonu 

Tablo 13 
İç Denetçilerin Şirket İçindeki Yeri – Pozisyonu 
 POZISYON Frekans Yüzde % 

Üst Yönetime Bağlı 28 52,8 
Üst Yönetime+Denetim 

Komitesine +CEO’ya bağlı 20 37,7 
Denetim Komitesine Bağlı 3 5,7 

Genel Müdür/CEO’ya Bağlı 1 1,9 
Diğer 1 1,9 

Toplam 53 100 
 
 

Pozisyon

3; 6%

1; 2%

1; 2%

20; 38%

28; 52%

Üst Yönetime+ Denetim
Komitesine+CEO'ya
Bağlı

Üst Yönetime Bağlı

Denetim Komitesine
Bağlı

Genel Müd./CEO'ya
Bağlı

Diğer

 

Şekil 12: İç Denetçilerin Şirket İçindeki Yeri – Pozisyonu 
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Araştırmaya katılan iç denetçiler, birim pozisyonu olarak, şirketin organizasyon 

şemasında, Üst Yönetime Bağlı % 52,8  Üst Yönetime+Denetim Komitesine +CEO’ya bağlı 

%37,7; Denetim Komitesine Bağlı %5,7; Genel Müdür/CEO’ya Bağlı %1,9; Diğer %1,9 

şıklarını işaretlemişlerdir. İç denetçilerin Kurumsal Yönetim İlkeleri hakkındaki bilinç 

seviyesinin yüksek olması, departman olarak üst yönetime yakın oldukları için, şirket 

yönetiminin, ilkeler ve uygulamaları konusundaki duyarlılığı ve bilgilenmesine katkı 

sağlayacağından önem taşımaktadır. 

4.4.2.9. Tecrübe Durumu 

Tablo 14 
Tecrübe Durumu 

TECRÜBE(yıl) Frekans Yüzde % 

1-7 Yıl Arası 40 75,4 
7-14 Yıl Arası 13 24,6 
Toplam 53 100 

 

Tecrübe

1-7 Yıl Aralığı; 
40; 75%

7-14 Yıl Aralığı; 
13; 25% 1-7 Yıl Aralığı

7-14 Yıl Aralığı

 
Şekil 13: Tecrübe Durumu 

 
 

Araştırmaya katılan iç denetçilerin demografik özeliklerinden, iş tecrübesi özelliğine 

bakıldığında; 1-7 yıl arası tecrübesi olanların oranı % 75,4; 7-14 yıl olanların oranı % 24,6 

olarak gerçekleşmiş olup, %75,4 oran ile ağırlığın 1-7 yıl arasında olduğu görülmüştür. 
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Akademik hayatı yeni sonlanmış iç denetçilerin yeniliklere daha açık olacağı çalışmamız 

açısından önemlidir. 

4.4.2.10. Görev Yapan İç Denetçi Sayısı- Kadrodaki Personel 

Tablo 15 
Görev Yapan İç Denetçi Sayısı- Kadrodaki Personel 

 Kadrodaki Personel 
 

Frekans Yüzde % 

2-25 Kişi 29 54,7 
25-180 Kişi 24 45,3 

Toplam 53 100 
 

Kadrodaki Personel

2-25 Kişi; 29; 
55%

25-180 Kişi; 24; 
45%

2-25 Kişi
25-180 Kişi

 
Şekil 14: Görev Yapan İç Denetçi Sayısı- Kadrodaki Personel 

 
Ankete katılan iç denetçilerin, demografik özeliklerinden, iç denetim kadrosunda kaç 

iç denetçinin görev yaptığı sorusunun yanıtları; 2-25 kişi arası, %54,7; 25-180 kişi arası % 

45,3 şeklinde oranlanmıştır. Ankete katılanların, büyük çaplı kuruluşlar ve iç denetim 

kadrosunun kalabalık oluşu, iç denetime ve kurumsal yönetime önem verilmesi açısından 

önem taşımaktadır. 
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4.4.2.11. İç Denetçilerin Bir Meslek Örgütüne Üyelik Statüsü 

Tablo 16 
İç Denetçilerin Bir Meslek Örgütüne Üyelik Statüsü 
 Üyelik Statüsü Frekans Yüzde % 

Hayır 29 54,7 
Evet 24 45,3 

Toplam 53 100 
 

Üyelik Durumu

Hayır; 29; 55%

Evet; 24; 45%

Hayır
Evet

 
Şekil 15: İç Denetçilerin Bir Meslek Örgütüne Üyelik Statüsü 

 
 

Araştımaya katılan iç denetçilerin bir meslek örgütüne üye olup olmadığı sorusunun 

yanıtları; Evet %45,3 Hayır %54,7 şeklinde oranlanmıştır. Neredeyse yarı yarıya olan bu 

oranlar içerisinde Evet yanıtının artması, iç denetim ve kurumsal yönetim ilkeleri hakkında 

yapılan yeniliklerin takip edilmesi ve meslek mensupları arasında, bütünlük ve paylaşımlara 

fayda sağlaması açısından önemlidir. 
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4.4.2.12. Bağımsız Denetim Durumu 

Tablo 17 
Bağımsız Denetim Durumu 

 Bağımsız Denetim Frekans Yüzde % 

Evet 1 53 100 
 

Bağımsız Denetim

Evet; 53; 100%

Hayır; 0; 0%

Evet

Hayır

 
Şekil 16: Bağımsız Denetim Durumu 

 
Araştırmaya katkı sağlayan 53 firmanın tümünde, bağımsız denetimin yapılıyor 

olduğu görülmüştür. Kurumsal Yönetim İlkeleri’nin gerekleri açısından bu durum firma 

ilgililerince önem taşımaktadır. 

4.4.3. İç Denetçilerin Kurumsal Yönetim İlkelerine Katılım Durumunun 

Ölçülmesi 

Araştırmanın ikinci bölümünü oluşturan bu bölümde, kurumsal yönetim ilkelerini 

içeren kurallar ana hatlarıyla verilmiştir. Kurumsal Yönetim İlkeleri, anketin katılımcıları olan 

iç denetçilerin, ilkelere ve ilkelerin katkısına ne derece katıldıklarını likert ölçeği yardımıyla 

belirtilmesi istenilen sorular şekline dönüştürülmüştür. Bu bölümde yer alan soruların soru 
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seçeneği; “(1) Hiç, (2) Çok Az, (3) Biraz, (4) Oldukça, (5) Tamamen” şeklinde beşli likert 

ölçeğinden oluşmaktadır. 

Literatür bölümünde detaylı olarak anlatılan Kurumsal Yönetim İlkeleri’nin, evrensel 

olarak kabul edilen;  

 Adillik,  

 Şeffaflık,  

 Hesap Verilebilirlik,  

 Sorumluluk. 

 İlkeleri çerçevesinde SPK, OECD ve TÜSİAD’ın ilkeler ile ilgili çalışmalarının alt 

başlıklarından bu bölümün soruları oluşturulmuştur. Ankette yer alan ilkeler ve ankete katılan 

iç denetçilerin verdikleri yanıtların analizi, araştırmanın bu bölümünde yer almaktadır.  

4.4.3.1. İlkelerin Analizi 

İlke 1: İç denetçilerin, “Şirket, bütün şirket ilgililerine herhangi bir ayrım 

olmaksızın eşit mesafede davranır.” ilkesi hakkındaki görüşlerinin frekans ve yüzdelerini 

içeren tablo ve grafik aşağıda sunulmuştur. 

Tablo 18 
İlke 1 Frekans ve Yüzdeleri 

  Frekans Yüzde % 

Oldukça 12 22,6 
Tamamen 41 77,4 

Valid Toplam 53 100 
 



87 
 

Oldukça; 12; 
23%

Tamamen; 41; 
77%

Oldukça
Tamamen

 
Şekil 17: İlke 1 Frekans ve Yüzde Dağılımı 

Bu ilkeye, anket katılımcılarının %22,6’sı Oldukça ve %77,4’ü Tamamen cevabını 

vermiştir. Hiç, Çok Az ve Biraz gibi seçeneklerin işaretlenmediği görülmüştür. Şirketin bütün 

ilgililerine herhangi bir ayrım yapmaksızın eşit mesafede davranması, tablo ve grafikte de 

görüldüğü üzere, iç denetim çalışanlarının, uygulamada gerekli gördüğü ve inandığı bir ilke 

olarak görülmektedir.  

İlke 2: İç denetçilerin, “Hissedarlar eşit oy hakkına sahip olmalıdır.” ilkesi 

hakkındaki görüşlerinin frekans ve yüzdelerini içeren tablo ve grafik aşağıda sunulmuştur. 

Tablo 19 
İlke 2 Frekans ve Yüzdeleri 

  Frekans Yüzde % 

Hiç 1 1,9 
Çok Az 2 3,8 
Biraz 8 15,1 
Oldukça 22 41,5 
Tamamen 20 37,7 

Valid Toplam 53 100 
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Hiç; 1; 2%

Çok Az; 2; 4%

Biraz; 8; 15%

Oldukça; 22; 
41%

Tamamen; 20; 
38%

Hiç
Çok Az
Biraz
Oldukça
Tamamen

 
Şekil 18: İlke 2 Frekans ve Yüzde Dağılımı 

Bu ilkeye, anket katılımcılarından 20’si Tamamen katıldıklarını belirtmiş, 22’si 

Oldukça, 8’i Biraz, 2’si Çok Az, 1 kişi de Hiç katılmadığını belirtmiştir. Kurumsal Yönetim 

İlkeleri’ne göre her tipte bütün hissedarlar, eşit oy hakkına sahip olmalıdır. İç denetçilerin 

büyük çoğunluğunun bu duruma katıldığı gözlenmektedir. 

İlke 3: İç denetçilerin, “Hissedarlar eşit muamele görmelidir.” ilkesi hakkındaki 

görüşlerinin frekans ve yüzdelerini içeren tablo ve grafik aşağıda sunulmuştur. 

Tablo 20 
İlke 3 Frekans ve Yüzdeleri 

  Frekans Yüzde % 

Biraz 5 9,4 
Oldukça 25 47,2 
Tamamen 23 43,4 

Valid Toplam 53 100 
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Biraz; 5; 9%

Oldukça; 25; 
48%

Tamamen; 23; 
43%

Biraz
Oldukça
Tamamen

 
Şekil 19: İlke 3 Frekans ve Yüzde Dağılımı 

Bu ilkeye verilen yanıtlar arasında, Hiç ve Çok Az seçeneklerinin işaretlenmediği 

görülmüştür. İç denetçilerin, %9,4’ü Biraz, %47,2’si Oldukça, %43,4’ü Tamamen, şirket 

hissedarlarının eşit muamele görmesi gerektiğine katıldıklarını belirtmişlerdir. 

İlke 4: İç denetçilerin, “Genel hissedarlar toplantısının işlem ve usulleri, bütün 

hissedarların adil muamele görmelerine olanak tanımalıdır.” ilkesi hakkındaki görüşlerinin 

frekans ve yüzdelerini içeren tablo ve grafik aşağıda sunulmuştur. 

Tablo 21 
İlke 4 Frekans ve Yüzdeleri 

  Frekans Yüzde % 

Oldukça 13 24,5 

Tamamen 40 75,5 

Valid Toplam 53 100 
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Tamamen; 40; 
75%

Oldukça; 13; 
25%

Oldukça
Tamamen

 
Şekil 20: İlke 4 Frekans ve Yüzde Dağılımı 

 
Araştırmaya katılan iç denetçilerin, %24,5’i Oldukça, %75,5 ‘i Tamamen cevabını 

vermiştir. %75,5 oran ile ağırlığı, Tamamen cevabı oluşturmuştur. Bu ilke için, Hiç, Çok Az 

ve Biraz cevaplarının verilmediği görülmüştür. Genel hissedarlar toplantısının işlem ve 

usullerinin, bütün hissedarların adil muamele görmelerine olanak tanıması ilkesine iç 

denetçilerin çoğunlukla katıldığı gözlenmiştir. 

 İlke 5: İç denetçilerin,   “İçerden bilgi alarak gerçekleştirilen kural dışı alım satım 

(Insider trading) ve usulsüz kişisel işlemler yasaklanmalıdır.” ilkesi hakkındaki görüşlerinin 

frekans ve yüzdelerini içeren tablo ve grafik aşağıda sunulmuştur. 

Tablo 22 
İlke 5 Frekans ve Yüzdeleri 

 
  Frekans Yüzde % 

Oldukça 13 24,5 
Tamamen 40 75,5 

Valid Toplam 53 100 
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Tamamen; 40; 
75%

Oldukça; 13; 
25%

Oldukça
Tamamen

 
Şekil 21: İlke 5 Frekans ve Yüzde Dağılımı 

 
Yine bu ilkede de Hiç, Çok Az ve Biraz seçeneklerinin, hiçbir iç denetçi tarafından 

tercih edilmediği görülmüştür. 13 iç denetçi Oldukça, 40 iç denetçi Tamamen cevabını 

vermiştir. 53 iç denetçiden 40 kişinin katıldığı bu ilke, iç denetçilerin görev tanımları 

içerisinde de yer alan usulsüz işlemlerin önüne geçilmesi, Yatırımcıların özellikle sermaye 

piyasasında sağlıklı kararlar alabilmeleri açısından önem taşımaktadır. 

İlke 6: İç denetçilerin,  “Ticari sır niteliğindeki bilgiler hariç olmak üzere, şirket ile 

ilgili finansal ve finansal olmayan bilgilerin, zamanında, doğru, eksiksiz, anlaşılabilir, 

düşük maliyetle  ve kolay erişilebilir bir şekilde kamuya duyurulması gerekir.” ilkesi 

hakkındaki görüşlerinin frekans ve yüzdelerini içeren tablo ve grafik aşağıda sunulmuştur. 

Tablo 23 
İlke 6 Frekans ve Yüzdeleri 

 
  Frekans Yüzde % 

Çok Az 1 1,9 
Oldukça 17 32,1 
Tamamen 35 66 

Valid Toplam 53 100 
 



92 
 

Tamamen; 35; 
66%

Çok Az; 1; 2%

Oldukça; 17; 
32% Çok Az

Oldukça
Tamamen

 
Şekil 22: İlke 6 Frekans ve Yüzde Dağılımı 

 
Şirkete ekstra maliyet yüklemeyecek, ticari sır özelliği taşımayan, finansal ve 

finansal olmayan her türlü bilginin kamuya açıklanması özellikle, sermaye piyasasının 

işleyişi, şirkete duyulacak güven, firmaya yerli ve yabancı sermaye getirecek olması açısından 

önemlidir. İç denetçilerin, %1,9’u Çok Az, %32,1’i Oldukça, %66’sı Tamamen cevabını 

vererek bu ilkeye katıldıklarını belirtmişlerdir. Bu ilke için, Hiç ve Biraz seçeneklerinin 

işaretlenmediği görülmüştür. 

İlke 7: İç denetçilerin, “İşletme, ortaklarına profesyonel davranmalıdır.” ilkesi 

hakkındaki görüşlerinin frekans ve yüzdelerini içeren tablo ve grafik aşağıda sunulmuştur.  

Tablo 24 
İlke 7 Frekans ve Yüzdeleri 

  Frekans Yüzde % 

Biraz 2 3,8 
Oldukça 17 32,1 
Tamamen 34 64,2 

Valid Toplam 53 100 
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Biraz; 2; 4%

Oldukça; 17; 
32%

Tamamen; 34; 
64%

Biraz
Oldukça
Tamamen

 
Şekil 23: İlke 7 Frekans ve Yüzde Dağılımı 

 
 

İşletmenin, bütün politikalarında profesyonel davranması, önemlidir. Kaliteli 

yönetim için işletme öncelikle, ortaklarına profesyonel davranmalıdır ki daha sonra bu 

profesyonel bakış açısını bütün firma ilgilileri için uygulayabilsin. Bu ilke için 53 iç 

denetçiden, 2 kişi Biraz, 17 kişi Oldukça, 34 kişi Tamamen yanıtlarını vermiştir. Yoğunlukla 

bu ilkeye katıldıkları gözlenen iç denetçilerin, yanıtları arasında, Hiç ve Çok Az seçenekleri 

bulunmamaktadır. 

İlke 8: İç denetçilerin,  “Hissedarlar ve bütün firma ilgililerine, yönetimin 

kararlarını sorgulama şansı verilmelidir.” ilkesi hakkındaki görüşlerinin frekans ve 

yüzdelerini içeren tablo ve grafik aşağıda sunulmuştur. 

Tablo 25 
İlke 8 Frekans ve Yüzdeleri 

  Frekans Yüzde % 

Biraz 3 5,7 
Oldukça 26 49,1 
Tamamen 24 45,3 

Valid Toplam 53 100 
 



94 
 

Biraz; 3; 6%

Oldukça; 26; 
49%

Tamamen; 24; 
45%

Biraz
Oldukça
Tamamen

 
Şekil 24: İlke 8 Frekans ve Yüzde Dağılımı 

 
 

Ankete katkıda bulunan iç denetçilerin, %5,7 Biraz, %49,1 Oldukça, %45,3 

Tamamen olmak üzere, bu ilkeye katıldıklarını belirtmişlerdir. Hiç ve Çok Az  cevabı yer 

almamaktadır. Yönetimin kararlarının sorgulanması, gerek çalışanlar, gerek yatırımcılar gibi 

bütün şirket ilgilileri açısından önem arzetmektedir.  

İlke 9: İç denetçilerin,  “Yönetim kuruluna sağlanan mali hakların bilinmesi 

gereklidir.” ilkesi hakkındaki görüşlerinin frekans ve yüzdelerini içeren tablo ve grafik 

aşağıda sunulmuştur. 

Tablo 26 
İlke 9 Frekans ve Yüzdeleri 

  Frekans Yüzde % 

Çok Az 1 1,9 
Biraz 1 1,9 
Oldukça 26 49,1 
Tamamen 25 47,2 

Valid Total 53 100 
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Biraz; 1; 2%

Çok Az; 1; 2%

Tamamen; 25; 
47%

Oldukça; 26; 
49%

Çok Az
Biraz
Oldukça
Tamamen

 
Şekil 25: İlke 9 Frekans ve Yüzde Dağılımı 

 
 

Bu ilkeye, Hiç katılmayan iç denetçinin olmadığı gözlenmiştir. İç denetçilerin; %1,9 

Çok Az, %1,9 Biraz, %49,1 Oldukça, %47,2 Tamamen oranlarıyla, yönetim kuruluna 

sağlanan mali hakların bilinmesi gereklidir ilkesine, katıldığı gözlenmiştir. Yönetime yakın 

bir pozisyonda bulunan iç denetçilerin; %1,9 Çok Az, %1,9 Biraz olarak bu ilkeye katılmaları 

da dikkat çeken bir unsurdur. 

İlke 10: İç denetçilerin, “Yönetim kurulunda oluşturulan komitelerin bağımsız 

olması gereklidir.” ilkesi hakkındaki görüşlerinin frekans ve yüzdelerini içeren tablo ve 

grafik aşağıda sunulmuştur. 

Tablo 27 
İlke 10 Frekans ve Yüzdeleri 

  Frekans Yüzde % 

Biraz 1 1,9 

Oldukça 26 49,1 

Tamamen 26 49,1 

Valid Toplam 53 100 
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Biraz; 1; 2%

Oldukça; 26; 
49%

Tamamen; 26; 
49%

Biraz
Oldukça
Tamamen

 
Şekil 26: İlke 10 Frekans ve Yüzde Dağılımı 

 
Yönetim kurulunda oluşturulan komitelerin bağımsız olması durumu gerekli yasal 

düzenlemelerde belirtilmiştir. İç denetçilerce, işaretlenen seçenekler arasında, Hiç ve Çok Az 

seçenekleri bu ilke için bulunmamaktadır. %1,9 Biraz, %49,1 Oldukça, %49,1 Tamamen 

yüzdeleriyle ankete cevap veren iç denetçilerin, bu ilkeye katıldığı görülmüştür. 

İlke11: İç denetçilerin, “Bağımsız denetim ve iç denetime önem verilmelidir.” ilkesi 

hakkındaki görüşlerinin frekans ve yüzdelerini içeren tablo ve grafik aşağıda sunulmuştur. 

Tablo 28 
İlke 11 Frekans ve Yüzdeleri 

  Frekans Yüzde % 

Oldukça 6 11,3 

Tamamen 47 88,7 

Valid Toplam 53 100 
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Oldukça; 6; 
11%

Tamamen; 47; 
89%

Oldukça
Tamamen

 
Şekil 27: İlke 11 Frekans ve Yüzde Dağılımı 

 
Kurumsal bir firmada denetime önem verilmelidir. Kurumsal Yönetim İlkeleri’ne 

inanan bir firmada da, durumun böyle olması istenmektedir. Bağımsız (dış) denetim ve iç 

denetime önem verilmesi ilkesi için; Hiç, Çok Az ve Biraz cevabını veren iç denetçi yer 

almamakla birlikte, iç denetim çalışanlarının, %11,3 Oldukça, %88,7 Tamamen bu ilkeye ve 

gerekliliğine katıldığı görülmüştür. 

İlke 12: İç denetçilerin, “Yönetim Kurulunun seçimi, faaliyet esasları ile görev ve 

sorumlulukları, mali hakları, komitelerin sayı, yapı ve bağımsızlığı adillik ve eşitlik ilkesine 

uygun olarak belirlenmelidir.” ilkesi hakkındaki görüşlerinin frekans ve yüzdelerini içeren 

tablo ve grafik aşağıda sunulmuştur. 

Tablo 29 
İlke 12 Frekans ve Yüzdeleri 

  Frekans Yüzde % 

Biraz 2 3,8 
Oldukça 15 28,3 
Tamamen 36 67,9 

Valid Toplam 53 100 
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Biraz; 2; 4%

Oldukça; 15; 
28%

Tamamen; 36; 
68%

Biraz
Oldukça
Tamamen

 
Şekil 28: İlke 12 Frekans ve Yüzde Dağılımı 

 
Kurumsal Yönetim İlekeri’nde önemli bir yer tutan yönetim kurulunun seçimi, 

faaliyet esasları ile görev ve sorumlulukları, bütün hakları, komitelerin sayı, yapı ve 

bağımsızlığı, adilane, eşit ve şeffaf olarak olarak belirlenmelidir. Bu ilkeye, Hiç ve Çok Az 

olarak katılan iç denetçi bulunmamaktadır. İç denetçilerin; %3,8’i Biraz, %28,3’ü Oldukça, 

%67,9’u Tamamen bu ilkeye katıldıklarını belirtmişlerdir.  

İlke 13: İç denetçilerin, “Kamuoyuna sık sık açıklama yapılmalıdır.” ilkesi 

hakkındaki görüşlerinin frekans ve yüzdelerini içeren tablo ve grafik aşağıda sunulmuştur. 

Tablo 30 
İlke 13 Frekans ve Yüzdeleri 

  Frekans Yüzde % 

Hiç 1 1,9 
Çok Az 3 5,7 
Biraz 3 5,7 
Oldukça 23 43,4 
Tamamen 23 43,4 

Valid Toplam 53 100 
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Hiç; 1; 2%

Çok Az; 3; 6%

Biraz; 3; 6%

Oldukça; 23; 
43%

Tamamen; 23; 
43%

Hiç
Çok Az
Biraz
Oldukça
Tamamen

 
Şekil 29: İlke 13 Frekans ve Yüzde Dağılımı 

 
Kamuoyuna sık sık açıklama yapılması ilkesine katılan iç denetçilerin oranları; %1,9 

Hiç, %5,7 Çok Az, %5,7 Biraz, %43,4 Oldukça, %43,4 Tamamen şeklindedir. %43,4 yüzde 

ile Oldukça ve Tamamen bu ilkeye katılan iç denetçilerin yanında %5,7 oran ile Biraz ve Çok 

Az katılmaları ve %1,9 yüzde ile Hiç katılmadıkları da dikkat çeken bir unsurdur. 

İlke 14: İç denetçilerin, “İlişkili taraf açıklamaları kamuoyuna sunulmalıdır.” 

ilkesi hakkındaki görüşlerinin frekans ve yüzdelerini içeren tablo ve grafik aşağıda 

sunulmuştur. 

Tablo 31 
İlke 14 Frekans ve Yüzdeleri 

  Frekans Yüzde % 

Çok Az 3 5,7 
Biraz 5 9,4 
Oldukça 20 37,7 
Tamamen 25 47,2 

Valid Toplam 53 100 
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Çok Az; 3; 6%

Biraz; 5; 9%

Oldukça; 20; 
38%

Tamamen; 25; 
47%

Çok Az
Biraz
Oldukça
Tamamen

 
Şekil 30: İlke 14 Frekans ve Yüzde Dağılımı 

 
SPK’nın Kurumsal Yönetim İlkeleri ile ilgili tebliğinde, ilişkili taraf açıklamalarının 

şirketin esas sözleşmesinde, yer almasının gerekliliği belirtilmiştir. Bu ilkeye, Hiç katılmayan 

iç denetçi bulunmamaktadır. Katılan iç denetçilerin yüzdelerinin ise; %5,7 Çok Az, %9,4 

Biraz, %37,7 Oldukça, %47,2 Tamamen şeklinde olduğu gözlenmiştir.  

İlke 15: İç denetçilerin,  “Şirket finansal tablolar ve tablo kullanıcılarının 

kararlarını etkileyecek her türlü bilginin tam olarak, doğru bir şekilde, zamanında ve 

güvenilir olarak aktarır.” ilkesi hakkındaki görüşlerinin frekans ve yüzdelerini içeren tablo 

ve grafik aşağıda sunulmuştur. 

Tablo 32 
İlke 15 Frekans ve Yüzdeleri 

  Frekans Yüzde % 

Biraz 1 1,9 
Oldukça 18 34 
Tamamen 34 64,2 

Valid Toplam 53 100 
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Biraz; 1; 2%

Oldukça; 18; 
34%

Tamamen; 34; 
64%

Biraz
Oldukça
Tamamen

 
Şekil 31: İlke 15 Frekans ve Yüzde Dağılımı 

 
Şirketin, finansal tablolarını ve tablo kullanıcılarının kararlarını etkileyecek her türlü 

bilgiyi tam olarak, doğru bir şekilde, zamanında ve güvenilir olarak aktarması, şeffaflık ilkesi 

gereğidir. Bu ilke için, Hiç ve Çok Az cevapları yer almamakla birlikte; anketi yanıtlayan iç 

denetçilerin, %1,9’u Biraz, %34’ü Oldukça, %64,2’si Tamamen bu ilkeye katıldıklarını 

belirtmişlerdir. 

İlke 16: İç denetçilerin,  “Şirket yatırımcıların kararlarını etkileyebilecek, mali 

veya mali olmayan  durumlarına ait bilgileri  elektronik ortamda sunulmalıdır.” ilkesi 

hakkındaki görüşlerinin frekans ve yüzdelerini içeren tablo ve grafik aşağıda sunulmuştur. 

Tablo 33 
İlke 16 Frekans ve Yüzdeleri 

  Frekans Yüzde % 

Biraz 2 3,8 
Oldukça 20 37,7 
Tamamen 31 58,5 

Valid Toplam 53 100 
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Biraz; 2; 4%

Oldukça; 20; 
38%

Tamamen; 31; 
58%

Biraz
Oldukça
Tamamen

 
Şekil 32: İlke 16 Frekans ve Yüzde Dağılımı 

 
Bu ilke için, Hiç ve Çok Az yanıtları bulunmamaktadır. Ankete katılan iç denetim 

çalışanlarının; %3,8’i Biraz, %37,7’si Oldukça, %58,5’i Tamamen bu ilkeye katıldıklarını 

belirtmişlerdir. Yapılan yeni düzenlemeler; 6102 sayılı TTK ve SPK’nın ilgili kurumsal 

yönetim tebliğinin getirdikleri ile bu ilkeye hassasiyetin artacağı düşünülmektedir.  

İlke 17: İç denetçilerin,  “Üst yönetim, eylemleri, yasaları ve mevzuatları, toplumsal 

ve etik değerlere bağlı olarak uygular.” ilkesi hakkındaki görüşlerinin frekans ve yüzdelerini 

içeren tablo ve grafik aşağıda sunulmuştur. 

Tablo 34 
İlke 17 Frekans ve Yüzdeleri 

  Frekans Yüzde % 

Oldukça 16 30,2 
Tamamen 37 69,8 

Valid Toplam 53 100 
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Oldukça; 16; 
30%

Tamamen; 37; 
70%

Oldukça
Tamamen

 
Şekil 33: İlke 17 Frekans ve Yüzde Dağılımı 

 
Etik değerlere uyum, sorumluluk ilkesinden ileri gelmektedir. Üst yönetimin, 

sorumluluk ilkesini gözardı etmemesi, şirketin şuan ve gelecekteki faaliyetler ve kazançlarına 

fayda sağlayacaktır. Bu ilkeye verilen cevaplar arasında, Hiç, Çok Az ve Biraz yanıtları 

bulunmamaktadır. Anket katılımcılarının; %30,2’sinin Oldukça, %69,8’inin Tamamen 

şeklinde, bu ilkeye katıldıkları gözlenmiştir.  

İlke 18: İç denetçilerin,  “Kurumsal yönetim komitesi kurulmuş olmalıdır.” ilkesi 

hakkındaki görüşlerinin frekans ve yüzdelerini içeren tablo ve grafik aşağıda sunulmuştur. 

Tablo 35 
İlke 18 Frekans ve Yüzdeleri 

  Frekans Yüzde % 

Biraz 2 3,8 
Oldukça 33 62,3 
Tamamen 18 34 

Valid Toplam 53 100 
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Biraz; 2; 4%

Oldukça; 33; 
62%

Tamamen; 18; 
34% Biraz

Oldukça

Tamamen

 
Şekil 34: İlke 18 Frekans ve Yüzde Dağılımı 

 
 

Hisse senetleri borsada işlem gören firmaların, Komiteleri ile ilgili düzenlemelerinin 

ayrıntılarına SPK’nın Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin 

Tebliğ’inde yer verilmiştir. Sermaye Piyasası’nda yer alan şirketlerin diğer komitelerinin 

yanında, Kurumsal Yönetim Komitesi’nin de kurulması; komitelerin görev alanları, çalışma 

esasları ve hangi üyelerden oluşacağı gibi hususlar ilgili tebliğde hükme bağlanmıştır. Bu ilke 

ile ilgili verilen yanıtlar arasında, Hiç ve Çok Az bulunmamakla birlikte, iç denetçilerin; 

%3,8’i Biraz, %62,3’ü Oldukça, %34’ü Tamamen bu ilkeye katıldıklarını belirtmişlerdir. 

Artık, tebliğ ile hükme bağlanan bu ilkenin, ileriki zamanlarda uygulamada, yerine 

getirileceği açıktır. 

İlke 19: İç denetçilerin, “Yönetim kurulu toplantılarının düzenli yapılması 
gereklidir.” ilkesi hakkındaki görüşlerinin frekans ve yüzdeleri aşağıdaki tablo ve grafikte 
sunulmuştur. 

Tablo 36 
İlke 19 Frekans ve Yüzdeleri 

  Frekans Yüzde % 

Oldukça 22 41,5 
Tamamen 31 58,5 

Valid Toplam 53 100 
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Oldukça; 22; 
42%

Tamamen; 31; 
58%

Oldukça

Tamamen

 
Şekil 35: İlke 19 Frekans ve Yüzde Dağılımı 

 
Yanıtlar arasında Hiç, Çok Az ve Biraz bulunmamakla birlikte, anketi cevaplayan iç 

denetçilerin; %41,5’inin Oldukça, %58,5’inin Tamamen bu ilkeye katıldığı görülmektedir. 

Kurumsal Yönetim İlkeleri’nde ayrı bir yer tutan yönetim kurulunun, bütün eylemleri gibi, 

toplantılarının da düzenli olarak yapılması istenmektedir. 

İlke 20: İç denetçilerin,  “Şirket bünyesinde çalışanlara yönelik bir yönetim 

politikası olmalıdır.” ilkesi hakkındaki görüşlerinin frekans ve yüzdelerini içeren tablo ve 

grafik aşağıda sunulmuştur. 

Tablo 37 
İlke 20 Frekans ve Yüzdeleri 

  Frekans Yüzde % 

Biraz 2 3,8 
Oldukça 16 30,2 
Tamamen 35 66 

Valid Toplam 53 100 
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Tamamen; 35; 
66%

Oldukça; 16; 
30%

Biraz; 2; 4%

Biraz

Oldukça

Tamamen

 
Şekil 36: İlke 20 Frekans ve Yüzde Dağılımı 

 
 

Bu ilkeye verilen cevaplar arasında,  Hiç ve Çok Az seçenekleri işaretlenmemiştir. İç 

denetçilerin; %3,8’i Biraz, %30,2’si Oldukça, %66’sı Tamamen bu ilkeye katıldıkları yanıtını 

vermişlerdir. Şirket bünyesinde, çalışanlara yönelik politikaların varlığı, o şirketin kurumsal 

olarak yönetildiğinin göstergelerindendir. 

İlke 21: İç denetçilerin, “Şirketin dış paydaşlarına yönelik bir yönetim politikası 

olmalıdır.” ilkesi hakkındaki görüşlerinin frekans ve yüzdelerini içeren tablo ve grafik 

aşağıda sunulmuştur. 

Tablo 38 
İlke 21 Frekans ve Yüzdeleri 

  Frekans Yüzde % 

Biraz 1 1,9 
Oldukça 27 50,9 
Tamamen 25 47,2 

Valid Toplam 53 100 
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Biraz; 1; 2%

Oldukça; 27; 
51%

Tamamen; 25; 
47%

Biraz

Oldukça
Tamamen

 
Şekil 37: İlke 21 Frekans ve Yüzde Dağılımı 

 
 

Hiç ve Çok Az seçeneklerinin, ankete katılan iç denetçiler tarafından, tercih edilen 

şıklar arasında olmadığı görülmüştür. Kurumsal Yönetim İlkeleri’nde çokca bahsi geçen üst 

yönetimin, dış paydaşlara yönelik bir politikasının olması, o şirketin azınlık hissedarları da 

önemsediği anlamına geleceği için, firma imajı ve firmaya güven duyulmasına katkı 

sağlayacaktır. Bu ilkeye, anket katılımcılarının; %1,9’u Biraz, % 50,9’u Oldukça, % 47,2’si 

Tamamen katıldıkları görülmektedir.  

İlke 22: İç denetçilerin, “Şirket, sosyal sorumluluğa önem verilmelidir.” ilkesi 

hakkındaki görüşlerinin frekans ve yüzdelerini içeren tablo ve grafik aşağıda sunulmuştur. 

Tablo 39 
İlke 22 Frekans ve Yüzdeleri 

  Frekans Yüzde % 

Oldukça 17 32,1 

Tamamen 36 67,9 

 Toplam 53 100 
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Oldukça; 17; 
32%

Tamamen; 36; 
68%

Oldukça
Tamamen

 
Şekil 38: İlke 22 Frekans ve Yüzde Dağılımı 

Kurumsal yönetim; kurumların, düzgün, kaliteli ve bütün ilgililere duyarlı olarak 

yönetilmesi ile ilgilidir. Bu ilkeyle ilgili; Hiç, Çok Az ve Biraz seçenekleri iç denetçilerce 

işaretlenmemiştir. Ankete katılan iç denetçilerin; % 32,1’sinin Oldukça, % 67,9’unun 

Tamamen şeklinde, bu ilkeye katıldıkları görülmüştür. Ağırlığı % 67,9 oranı ile Tamamen 

seçeneği oluşturmuştur. Sosyal sorumluluğa önem verilmesi, bütün menfaat sahiplerine önem 

verilmesi, anlamını da taşımasından dolayı önem taşımaktadır. 

Anketin bütün sorularına verilen yanıtlar analiz edildiğinde; iç denetçilerin, 

Kurumsal Yönetim İlkeleri’ne karşı kayıtsız kalmadığı; yoğunlukla, ilkeleri ve uygulamalarını 

destekler nitelikte cevaplar verdikleri ve ilkelere, inandıkları ve katıldıkları sonucu ortaya 

çıkmıştır. 
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Tablo 40 
Yanıtların Ortalama ve Standart Sapmaları 

 
Soru Ortalama Standart 

Sapma  
Şirket, bütün şirket ilgililerine herhangi bir ayrım olmaksızın eşit 
mesafede davranır. 47.736 0.42252 

Hissedarlar eşit oy hakkına sahip olmalıdır. 40.943 0.92537 
Hissedarlar eşit muamele görmelidir. 43.396 0.64877 
Genel hissedarlar toplantısının işlem ve usulleri, bütün hissedarların adil 
muamele görmelerine olanak tanımalıdır. 47.547 0.43437 

İçerden bilgi alarak gerçekleştirilen kural dışı alım satım (Insider trading) 
ve usulsüz kişisel işlemler yasaklanmalıdır. 47.547 0.43437 

Ticari sır niteliğindeki bilgiler hariç olmak üzere, şirket ile ilgili finansal 
ve finansal olmayan bilgilerin, zamanında, doğru, eksiksiz, anlaşılabilir, 
düşük maliyetle  ve kolay erişilebilir bir şekilde kamuya duyurulması 
gerekir. 

46.226 0.59570 

İşletme, ortaklarına profesyonel davranmalıdır. 46.038 0.56635 
Hissedarlar ve bütün firma ilgililerine, yönetimin kararlarını sorgulama 
şansı verilmelidir. 43.962 0.59935 

Yönetim kuruluna sağlanan mali hakların bilinmesi gereklidir. 44.151 0.63349 
Yönetim kurulunda oluşturulan komitelerin bağımsız olması gereklidir. 44.717 0.54079 
Bağımsız denetim ve iç denetime önem verilmelidir. 48.868 0.31988 
Yönetim Kurulunun seçimi, faaliyet esasları ile görev ve sorumlulukları, 
mali hakları, komitelerin sayı, yapı ve bağımsızlığı adillik ve eşitlik 
ilkesine uygun olarak belirlenmelidir. 

46.415 0.55796 

Kamuoyuna sık sık açıklama yapılmalıdır 42.075 0.92733 
İlişkili taraf açıklamaları kamuoyuna sunulmalıdır. 42.642 0.85824 
Şirket finansal tablolar ve tablo kullanıcılarının kararlarını etkileyecek 
her türlü bilginin tam olarak, doğru bir şekilde, zamanında ve güvenilir 
olarak aktarır. 

46.226 0.52720 

Şirket yatırımcıların kararlarını etkileyebilecek, mali veya mali olmayan  
durumlarına ait bilgileri  elektronik ortamda sunulmalıdır. 45.472 0.57399 

Üst yönetim, eylemleri, yasaları ve mevzuatları, toplumsal ve etik 
değerlere bağlı olarak uygular. 46.981 0.46347 

Kurumsal yönetim komitesi kurulmuş olmalıdır. 43.019 0.54012 
Yönetim kurulu toplantılarının düzenli yapılması gereklidir. 45.849 0.49745 
Şirket bünyesinde çalışanlara yönelik bir yönetim politikası olmalıdır. 46.226 0.56249 
Şirketin dış paydaşlarına yönelik bir yönetim politikası olmalıdır. 44.528 0.53945 
Şirket, sosyal sorumluluğa önem verilmelidir. 46.792 0.47123 

 

Tablo 40’da, anket sorularına iç denetim çalışanlarının verdiği cevaplara ait ortalama 

ve standart sapmalar yer almaktadır. Standart sapma, anakütlenin her biriminin, anakütle 

ortalamasına ne kadar uzaklıkta olduğunu göstermektedir. Elde edilen ortalama değerlerin, 
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tutarlı ve güvenilir olup olmadığının göstergesidir. Standart sapmanın, büyük olması 

ortalamadan sapmaların çok, küçük ve düşük olması ortalamadan sapmaların az olduğu 

anlamına gelmektedir. Standart sapma ne kadar küçük çıkarsa, o kadar başarılı, güvenilir ve 

tutarlı demektir. 

Gerek daha önce analiz edildiği gibi gerek de ortalama ve standart sapma 

tablosundaki verilere baktığımızda, iç denetçilerin, verdiği yanıtların ortalama ve standart 

sapmalarının 5’li Likert ölçeğine göre düzenlenen cevaplarının “(1) Hiç, (2) Çok Az, (3) 

Biraz, (4) Oldukça, (5) Tamamen” olmak üzere, yoğunluğunu “(4) Oldukça Katılıyorum” 

yanıtı oluşturmaktadır. İç denetçilerin cevaplarının “(5) Tamamen Katılıyorum” a doğru 

yaklaştığı gözlenmektedir. Araştırma verilerinin ortalama değere göre, güvenli ve tutarlı 

olarak değiştiği görülmüştür. Grubun homojen yapıda cevaplar verdiği ve Kurumsal Yönetim 

İlkeleri’ne katıldığı görülmüştür. 

Araştırma sonuçları bir bütün olarak değerlendirildiğinde, şirketlerde kurumsal 

yönetim ilkelerinin uygulamalarının değerinin artırılması ve kalitesinin sürdürülebilmesi için 

iç denetçilerin ve faaliyetlerinin rolünün büyük önem taşıdığı ortaya çıkmaktadır. İç 

denetçilerin kurumsal yönetim ilkerine olan inancı ile kurumsal yönetime ilişkin değerler, 

bulgu ve öneriler üst yönetime sunulabilecek ve üst kademelere taşınmış olması 

sağlanabilecektir. Aynı zamanda, şirketin her kademesindeki çalışan ile iletişim halinde olan 

iç denetçilerin, kurumsal yönetim ilkelerinin algılanması ve uygulanmasındaki bütünleyici ve 

önemli bir pay taşıdığının ön plana çıktığı görülmektedir. 
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SONUÇ 

Globalleşme hareketleri ile birlikte uluslararası sermaye hareketleri hızlanmış, çok 

uluslu şirketlerin dünya ekonomisindeki payı artmıştır. Değişen ekonomik koşullar ve 

rekabetin etkisiyle yatırımlar, yerel sınırları aşarak, farklı ülkelerdeki şirketlere 

yönelmektedir. Artık, yatırımcılar, yatırımlarını yönlendirecekleri işletmeleri seçerken daha 

seçici davranmakta ve yatırım kararlarını alırken, sadece finansal göstergelere bakmamakla 

birlikte, firmaların nasıl yönetildiklerine, yönetim biçimlerine de dikkat etmektedirler.  

Dünyadaki sermaye piyasalarının olanaklarından yararlanmak isteyen ve uzun vadeli 

istikrarlı sermayeyi çekmeyi amaçlayan ülkeler ve şirketler için, kurumsal yönetim ilkeleri ve 

iç denetim, en önemli konular arasında yer almaktadır.  

Geleneksel düzenden farklı olarak, bu yeni dönemde, kurumsal varlığın 

sürdürülebilirliği, yeni fırsatların değerlendirilebilmesinde; iç denetim faaliyeti ve kurumsal 

yönetim yaklaşımının önemli rolü bulunmaktadır. 

Özellikle uluslararası alanda gerçekleşen skandallar ile birlikte, önemli ve güvenli 

şirket imajı veren, şirketlerin aslında yönetim zafiyeti içerisinde olduğu, kurumsal yönetime 

gereken önemin verilmediği görülmüştür. Güveni sarsılan şirket ilgilileri için, kurumsal 

yönetimin temel evrensel ilkeleri; şeffaflık, adillik, hesap verebilirlik ve sorumluluk 

kavramlarının iyi bir yönetim için ne denli hayati önem taşıdığı anlaşılmıştır. Bunun yanında, 

tüm menfaat sahiplerinin çıkarlarının korunması ve firma içerisinde bir güvence ortamı 

oluşturmak için, iç denetim faaliyetlerine verilen önem de artmıştır.  

Bu gelişmelerin ardından, dünyada kurumsal yönetim ve denetim alanında çeşitli 

düzenlemelere gidilmiştir. 1999 yılında, OECD tarafından, yayınlanan Kurumsal Yönetim 

İlkeleri, şirketler ve tüm firma ilgilileri açısından, uluslararası bir referans kaynağı haline 

gelmiştir. OECD Kurumsal Yönetim İlkeleri, hem üye olan hem de olmayan devletler için yol 

gösterici bir kılavuz olmuştur. OECD Kurumsal Yönetim İlkeleri’nin ardından, birçok ülke 

kurumsal yönetim uygulamalarına ilişkin kodlar hazırlamış ve yasal düzenlemelerinde 

kurumsal yönetime yer vermiştir. Ülkemizde ise, TÜSİAD’ın 2002 tarihinde yayınladığı 
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“Kurumsal Yönetimin En İyi Uygulama Kodu: Yönetim Kurulunun Yapısı ve İşleyişi” ve 

SPK’nın halka açık şirketler için yayınladığı ve tavsiye niteliğinde olan ilkeler,  2011 yılında 

Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ’in 

yayınlamasıyla yasal hükme bağlanmıştır. 1995 yılında TİDE, 2003 yılında Türkiye Kurumsal 

Yönetim Derneği’nin kurulması, 2004 ve 2005 yılında İMKB Kurumsal Yönetim 

Derecelendirme faaliyetleri bu gelişmeleri izleyen çalışmalardır. 2013’de yürürlüğe giren 

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve sayılan diğer çalışmalar Sarbanes-Oxley Kanununda yer 

alan esasları benimseyen bir yaklaşımla hazırlanmıştır. Bu gelişmelerin, ülkemiz şirketlerinin, 

finansal kriz ortamında uluslararası boyutta rekabet edebilecek düzeye gelebilmesi 

bakımından, önemli adımlar olduğu düşünülmektedir. 

Kurumsal yönetim ilkelerini dikkate alan ve uygulayan, politika ve faaliyetlerini 

ilkelere uygun yapılandıran şirketlerin, uluslararası rekabette daha güçlü bir konumda olacağı 

açık olarak görülmektedir. Kurumsal yönetim ilkeleri, işletmelerin daha adil, şeffaf, hesap 

verebilir ve sorumluluk sahibi bir yönetime sahip olmasını sağlayacak ve bu nitelik ile yasal 

mevzuatlara uyumunu gerçekleştirecektir. İlkelere uyum sağlayan şirketler, bu sayede 

kaynaklarını daha verimli ve etkili kullanacak, daha az sermaye maliyetiyle performanslarının 

artıracak, finansman ihtiyacını daha kolay karşılayacak ve krizlere daha hızlı cevap 

verebileceklerdir. Yerel ve uluslararası yatırımcılara güven sağlandığı için, sermaye 

piyasalarında ilkeleri uygulayan firmalara olan güven de artacak, diğer yandan ülke refahının 

artmasına katkı sağlayacağı düşünülmektedir. 

Kurumsal yönetimin ilkelerinin etkin bir şekilde gerçekleştirilmesi sadece ilkelere 

uyumun açıklanması ve zorunlu bir takım düzenlemelerin gerçekleştirilmesi gibi şekilsel 

düzenlemelerle mümkün değildir. Bu ancak, şirketlerin özünde, kurumsal yönetim ilkelerinin 

gerekliliğine ve önemine inan bir yönetim anlayışıyla hayata geçirilebilir. Bu anlayışın 

gerekliliğine inanan ve öneminin bilincinde olan firmalar, her geçen gün önemi artan iç 

denetim faaliyetlerine verdikleri değeri artırmaktadır. Değeri artan iç denetimin 

sorumlulukları çoğalmakta ve varolan rolü de değişmektedir.  İç denetim fonksiyonunun, 

gelişen koşul ve ihtiyaçlara aynı hızda cevap verecek nitelik ve kabiliyete sahip olması 

beklenmektedir. 
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Görev tanımı içinde şirketin, yasa ve mevzuatlara uygunluğunun sağlanması unsuru 

da yer alan iç denetimin fonksiyonunun, artık yasalaşan kurumsal yönetim ilkelerinin etkin bir 

şekilde gerçekleştirildiğine ilişkin bir teminat olacağı için firmaların bünyelerinde, ilkeleri 

gerçek anlamda uygulamaları, iç denetime ve faaliyetlerine gereken önemi vermesi 

gerekmektedir. Etkili iç denetimle birlikte, finansal bilgilerin güvenilirliği, şeffaflığı ve belirli 

ilke ve standartlar çerçevesinde sunumu ile menfaat sahiplerinin sağlıklı karar verme teminatı 

da oluşmaktadır. 

Kurumun amaçlarına ulaşmasına yardımcı olmak, faaliyetlerini geliştirmek ve değer 

katmak amacını güden bir faaliyet olan iç denetimin, kurumun risk yönetim, kontrol ve 

kurumsal yönetim ve yönetişim süreçlerinin etkinliğini değerlendirmek ve geliştirmek de 

diğer bir rolüdür. Üst yönetime, güvence ve danışmanlık faaliyetleri sağlayan iç denetim, 

kurumsal yönetim ilkelerinin organizasyon bünyesinde, kaliteli ve sağlıklı bir şekilde icra 

edilmesine katkıda bulunmaktadır. Şirketlerde kurumsal yönetim ilkelerinin süreklilik 

temelinde uygulanmasında, sahip olduğu özellikleri ile iç denetim, ilkelerin uygulanması için, 

en etkin araç niteliği taşımaktadır. 

Araştırmanın sonucunda görüldüğü üzere, iç denetçilerin örneklem alındığı bu 

çalışmada, iç denetim fonksiyonu ile kurumsal yönetim ilkelerinin ölçümlenmesinde, iç 

denetim meslek mensuplarının görüşlerinin etkili olduğu gözlenmiştir. Kurumsal yönetim 

ilkelerine karşı kayıtsız kalmayan ve destekleyen iç denetimin, şirketlerde kurumsal yönetim 

anlayışı uygulamalarının hayata geçirilmesinde çok önemli bir rolü bulunmaktadır. İç 

denetimin rolünün önemli olduğundan hareketle, iç denetimi icra eden kişilerle sınırlı bir 

araştırma ortaya konmuştur.  

Gerek dünyada gerekse ülkemizde oluşturulan kurumsal yönetimle ilgili 

düzenlemeler ile, iç denetimin rolünün öneminin arttığını görmekteyiz. Halka açık şirketlerle 

başlayan kurumsal yönetim ilkeleri uygulamalarının, günümüz küresel iş ortamında, 

geleneksel aile şirketleri ve kamu işletmelerinde de; adil, şeffaf, hesap verebilir ve sorumlu 

yönetimlerin temel ilkeleri halinde yerini alarak, daha fazla önem kazanacağı 

düşünülmektedir. 
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EK 1: Anket Formu 

 
                  

 

  

Değerli Anket Katılımcısı, 

Cevaplarınızla katkıda bulunacağınız bu çalışma, Marmara Üniversitesi İşletme Bölümü, Muhasebe Denetimi dalında yüksek lisans eğitimini 
almakta olan Fahriye Öztürk'ün yüksek lisans tezinin araştırmasıdır. Çalışmanın genel konusu, Kurumsal Yönetim İlkelerinde İç Denetimin etkisinin 
ölçülmesidir. Çalışma için seçilen temel konular ve bunların birbiri ile olan ilişkileri açısından bu çalışma Türkiye'de yapılan öncelikli çalışmalardan biri 
olacaktır. Bu amaç doğrultusunda değerli görüşlerinizle katkıda bulunduğunuz ve zaman ayırdığınız için çok teşekkür ederiz. Yapılan bu çalışma bilimsel 
amaçlara uygun olarak hazırlanmış olup, elde edilecek verilerin analizinde hiçbir şekilde kişi ve işletme adı yer almayacak, veriler gizli tutulacaktır. 
Araştırmada yer alan sorulara verilecek cevapların tam ve eksiksiz olması araştırma sonuçları açısından önem taşımaktadır. 

e-mail: foozturk@hotmail.com 

Fahriye ÖZTÜRK 

 

Çalıştığınız Firmanın Adı:............................................................................ 

Cinsiyetiniz:     K        E   
Yaşınız: ...........   
Öğrenim Durmunuz  İşletmenin faaliyet konusu     
 Lise   Ticaret   Denetçilerden Sahip Olunması İstenen Sertifika türleri nelerdir? 

 Önlisans   Üretim    CIA (Uluslararası İç Denetçi)  Kredi Drc.&Kurumsal 
Yön.Drc. Uzmanlığı 

 Lisans   Hizmet    CCSA (Kontrol Öz Değerlendirme)  Diğer 
 Lisanüstü   Finans    CFSA (Sertifikalı Finansal Hizmetler)   
 Doktora   Holding       

           
       İç Denetçilerin...... 

İşletmenizdeki toplam çalışan   ....Uzmanlık Alanları?  ....Şirketinizin içindeki yeri? 
 <100            Finansal Tablo Denetimi    Üst Yönetime bağlı     
 101-1000           IT Denetimi  Denetim komitesine bağlı 
 1000+      Hile Denetimi    Genel müdür/ CEO’ya bağlı 
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       Uygunluk Denetimi  Diğer............................. 
İç Denetim tecrübeniz .......... (yıl)   Operasyonel Denetim   

İşletmenizde İç Denetim kadrosunda görev yapan kişi 
sayısı? ...................   Diğer .....................................   

İstihdam Edilen İç denetçiler Bir 
Meslek Örgütüne Üye midir?     Evet      Hayır     

Bağımsız denetim yaptırılıyor mu?  Evet      Hayır      
 
 

Aşağıdaki cümleler bir şirketin Kurumsal Yönetim İlkelerinde uyması tavsiye edilen kuralları içermektedir. Lütfen bu ifadelere ne derece katıldığınızı  

1= Hiç,   2= Çok az,  3= Biraz, 4= Oldukça ve 5= Tamamen olacak şekilde işaretleyiniz. 

Şirket, bütün şirket ilgililerine herhangi bir ayrım 

olmaksızın eşit mesafede davranır.        

Yönetim Kurulunun seçimi, faaliyet esasları ile 

görev ve sorumlulukları, mali hakları, 

komitelerin sayı, yapı ve bağımsızlığı adillik ve 

eşitlik ilkesine uygun olarak belirlenmelidir.  

    

Hissedarlar eşit oy hakkına sahip olmalıdır. 

 
      Kamuoyuna sık sık açıklama yapılmalıdır. 

 
    

Hissedarlar eşit muamele görmelidir. 

 
      İlişkili taraf açıklamaları kamuoyuna sunulmalıdır.     

Genel hissedarlar toplantısının işlem ve usulleri, bütün 

hissedarların adil muamele görmelerine olanak 

tanımalıdır. 
      

Şirket finansal tablolar ve tablo kullanıcılarının kararlarını 

etkileyecek her türlü bilginin tam olarak, doğru bir 

şekilde, zamanında ve güvenilir olarak aktarır. 

 

    

İçerden bilgi alarak gerçekleştirilen kural dışı 

alım satım (Insider trading) ve usulsüz kişisel 

işlemler yasaklanmalıdır. 

      

Şirket yatırımcıların kararlarını etkileyebilecek, mali veya 

mali olmayan  durumlarına ait bilgileri  elektronik 

ortamda sunulmalıdır.  
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Ticari sır niteliğindeki bilgiler hariç olmak 

üzere, şirket ile ilgili finansal ve finansal 

olmayan bilgilerin, zamanında, doğru, 

eksiksiz, anlaşılabilir, düşük maliyetle  ve 

kolay erişilebilir bir şekilde kamuya 

      

Üst yönetim, eylemleri, yasaları ve mevzuatları, 

toplumsal ve etik değerlere bağlı olarak 

uygular.  
    

İşletme, ortaklarına profesyonel davranmalıdır. 

 
      Kurumsal yönetim komitesi kurulmuş olmalıdır. 

 
    

Hissedarlar ve bütün firma ilgililerine, yönetimin 

kararlarını sorgulama şansı verilmelidir. 

 

      
Yönetim kurulu toplantılarının düzenli yapılması 

gereklidir. 

 

    

Yönetim kuruluna sağlanan mali hakların bilinmesi 

gereklidir.       
Şirket bünyesinde çalışanlara yönelik bir yönetim 

politikası olmalıdır.     

Yönetim kurulunda oluşturulan komitelerin 

bağımsız olması gereklidir. 
      

Şirketin dış paydaşlarına yönelik bir yönetim 

politikası olmalıdır. 
    

Bağımsız denetim ve iç denetime önem verilmelidir. 

       
Şirket, sosyal sorumluluğa önem verilmelidir. 

     

 
 

ANKETİMİZ BİTMİŞTİR.  
KATKILARINIZ İÇİN ÇOK TEŞEKKÜRLER!
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