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ÖZET 

Kurumsal yönetim anlayışının belirlemiş olduğu stratejiler işletmelerin hayat 

döngüleri içerisinde uygulandığı sürece, işletme faaliyetlerinin devamlılığı ve karlılığı 

sağlanmış olacaktır. Kurumsal yönetim işletmeyi faaliyetlerinde başarılı kılmak için 

belirleyip uygulamaya koyduğu stratejileri belirli değişkenleri belirli analiz yöntemleri 

ile analiz ettikten sonra çıkan sonuçlara göre oluşturur. Bununla berber iç denetim 

sistemi de kurumsal yönetim anlayışına yardımcı olarak işletmelerin güçlü bir yapıya 

sahip olmalarına neden olur. 

İşletmelerde iç denetçinin bulunması, işletmelerin başta yatırımcılar olmak üzere 

iç ve dış paydaşların işletmeye karşı olan güvenlerinin oluşmasında büyük katkı sağlar. 

İç denetim sisteminin uygulanmasından sorumlu olan iç denetçinin faaliyetleri kurumsal 

yönetim anlayışıyla bağlantılı olarak kurumsal hesap verilebilirlikten sorumlu olmuş 

olur. Farklı bir ifadeyle işletmelerde bulunan iç denetçiler kurumsal yönetim anlayışının 

belirlemiş olduğu ilkelere göre var olması gereken kişilerdir ve bu kişiler kurumsal 

imajın oluşturulmasına direkt katkıda bulunurlar. 

İşletmeler stratejik yönetim ilkelerini faaliyetlerinin sevk ve idaresinde 

kullanırken, işletme ürünlerinin rekabet gücüne etki eden faktörlerin analizlerini 

yaparak, işletmelerin yönetim yapısına, sermayesine, insan gücü kapasitesine ve 

ekonomik değişimlerde gösterebilecekleri dirence dikkat etmelidirler.  

Dikkat edilmesi gereken hususların büyük bir çoğunluğu işletmenin finansal 

durumu ile ilgili bilgiler olurken, işletmenin faaliyette bulunduğu pazarın yapısı, pazarın 

değişkenlerinin ve işletmenin rakiplerinin durumları hakkındaki bilgiler de son 

dönemlerde önem kazanarak rekabet unsurunun öne çıkmasına neden olmuştur. Rekabet 

beraberinde yönetimin kurumsallaşmasını ve iç denetim sistemlerinin geliştirilerek 

kurum yönetimi sürecinde uygulanmasını gerekli kılmıştır. 
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Bu çalışmada modern yönetim anlayışı olan kurumsal yönetim anlayışı ve bu 

anlayışın destekçisi olan iç denetim sistemleri ele alınmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Yönetim, Kurumsal Yönetim, Denetim, İç Denetim, İç 

Denetim Sistemleri, Kurumlarda İç Denetim 
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SUMMARY 

The corporate governance understanding, and determined by the strategies of the 

enterprises of life-cycles in as long as it is the business continuity of operations and 

profitability will be provided. The corporate governance of the business activities, to 

make it successful, to identify and put into practice the strategies specific variables 

specific analysis methods in the analysis, after, according to the results. The barber's 

internal control system corporate governance approach to help businesses with a strong 

structure, they will cause the. 

Enterprises, the internal auditor, the presence of enterprises, particularly investors, 

including internal and external stakeholders operations confidence in the formation of a 

huge contribution. The internal control system responsible for the implementation of the 

internal auditor of the activities of corporate management approach, in connection with 

a corporate account verilebilirlikten was responsible. In other words, the enterprises, the 

internal auditors corporate governance approach is determined by the rules, there should 

be people, who can these contacts, corporate image creation of a direct contribute to the 

Enterprises of strategic management, the principles of the activities of the 

administration of the using of enterprise products to the competitiveness of factors in 

the analysis by management structure, capital, manpower capacity and economic 

changes of their resistance should pay attention to. 

He issues to be considered a majority of the entity's financial status and related 

information, while the business activities in the market structure, market variables and 

the business of its competitors states of information about the recent emphasis by 

winning the competition element of one rise. Competition with the institutionalization 

of the management and internal control systems of the developed and the management 

of the institution in the process of implementation of the strategy. 

In this study, the modern approach to management of corporate management approach 

and understanding supporter of the internal control systems are discussed in. 
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In this study, the modern approach to management of corporate management 

approach and understanding supporter of the internal control systems are discussed in  

Key Words: Management, Corporate Governance, Audit, Internal Audit, Internal 

Control Systems, The Professional Practice Of Internal Auditing 
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1. BÖLÜM GİRİŞ VE AMAÇ 

1. ve 2. Dünya Savaşlarından sonra dünya ülkelerinde baş gösteren ekonomik 

sıkıntılar ülkeleri ekonomi alanında yeni arayışlara yöneltmiştir. Ekonomik alandaki 

sıkıntıları aşmak isteyen işletmeler daha çok kar elde edebilmek için ürün ve hizmet 

üretimini hızlandırmaya başlamışlardır. Bu yeni dönemde artan ürün ve hizmet 

oluşumunu daha fazla tüketiciyle buluşturmak için çeşitli ölçütlere göre organize olmuş 

işletmeler ve modern yönetim anlayışı ortaya çıkmıştır.  

1960’lı yıllara kadar işletmelerin büyük bir kısmının ekonomik bunalım içinde 

olmaları ve stratejilere ihtiyaç duymalarına rağmen genellikle talebe göre üretim 

felsefesinde üretim yapmışlardır. Bu stratejinin başlangıçta savaş sonrası büyümen için 

etkili bir yöntem olarak kendisini göstermiştir. Günümüzde ise işletmeler sürekli 

değişen koşullar ve artan rekabet ortamında, belirledikleri amaçlara ulaşmak için 

stratejik yönetim ilkelerine uygun hareket etmek zorunda kalmışlardır. Ayrıca 

faaliyetlerinin sürekliliğini sağlamaya çalışırken stratejik yönetim ilkeleri yanında 

denetim sistemi kavramına da önem vermeleri gerekmektedir.  

İşletmeler stratejik yönetim ilkelerini faaliyetlerinin sevk ve idaresinde kullanırken, 

işletme ürünlerinin rekabet gücüne etki eden faktörlerin analizlerini yaparak, 

işletmelerin yönetim yapısına, sermayesine, insan gücü kapasitesine ve ekonomik 

değişimlerde gösterebilecekleri dirence dikkat etmelidirler.  

Dikkat edilmesi gereken hususların büyük bir çoğunluğu işletmenin finansal durumu 

ile ilgili bilgiler olurken, işletmenin faaliyette bulunduğu pazarın yapısı, pazarın 

değişkenlerinin ve işletmenin rakiplerinin durumları hakkındaki bilgiler de son 

dönemlerde önem kazanarak rekabet unsurunun öne çıkmasına neden olmuştur. Rekabet 

beraberinde yönetimin kurumsallaşmasını ve iç denetim sistemlerinin geliştirilerek 

kurum yönetimi sürecinde uygulanmasını gerekli kılmıştır. 
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İşletmeler kurumsal yönetim anlayışı çerçevesinde belirlenmiş olan stratejileri 

uygulamaya koyduğu sürece, faaliyetlerinin devamlılığı ve karlılığını sağlanmış 

olacaktır. Kurumsal yönetim işletmeyi faaliyetlerinde başarılı kılmak için belirleyip 

uygulamaya koyduğu stratejileri belirli değişkenleri belirli analiz yöntemleri ile analiz 

ettikten sonra çıkan sonuçlara göre oluşturur. Bunla berber iç denetim sistemi de 

kurumsal yönetim anlayışına yardımcı olarak işletmelerin güçlü bir yapıya sahip 

olmalarına neden olur.  

Bu araştırma modern yönetim anlayışı olan kurumsal yönetim anlayışı ve bu 

anlayışın destekçisi olan iç denetim sistemleri ele alınmıştır. Araştırmanın amacı 

kurumlar için önem arz eden kurumsal yönetim anlayışı ve iç denetim sistemleri 

hakkında detaylı bilgi ortaya koymaktır. Araştırma altı ana bölümden meydana 

gelmiştir. İlk bölüm araştırma konusuyla ilgili giriş yapıldığı ve araştırmanın amacının 

belirtildiği giriş bölümünden oluşmaktadır.  

İkinci bölüm kurumsal yönetim kavramının tanımı, teoriksel gelişimi, etkilendiği 

faktörler, işletmeler için önemi ve faydaları, ilkleri gibi temel unsurları ele alınmıştır. 

İkinci bölüm kurumsal yönetimin etkinliği, bu alanda yapılan düzenlemeler ile 

Dünya’dan ve Türkiye’den örnekler verilerek son bulmuştur. 

Araştırmanın üçüncü bölümünde ise iş denetim sistemleri kavramı ele alınmıştır. Bu 

bölümde iç denetim kavramının tanımı, kapsamı, amacı, önemi, planı ve nasıl 

yürütüldüğü konuları hakkında detaylı araştırmalar yapılmıştır. Daha sonra bölüm iç 

Türkiye’de iç denetimle ilgili yapılmış düzenlemeler ve iç denetim türleri ile son 

bulmuştur. 

Araştırmanın dördüncü bölümünde kurumsal iletişim ve iç denetim sistemleri 

arasındaki ilişki ele alınarak bu iki kavramın birbirleriyle nasıl bir etkileşim içersinde 

olduğu incelenmiştir. Bu bölümde kurumsal yönetim anlayışı çerçevesinde iç denetim 

sisteminin fonksiyonu, önemi ve sorumluluğu ele alınmıştır.  
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Araştırmanın beşinci bölümü ise konuyla ilgili olarak bir işletmenin kurumsal 

yönetim anlayışı ve iç denetim sistemi kapsamlı olarak incelemiştir. Araştırmanın son 

bölümünde ise konuya ve elde edilen bilgilere göre elde edilen bulguların ve genel bir 

değerlendirmenin yer alacağı sonuç bölümünden oluşmaktadır. 
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2. BÖLÜM KURUMSAL YÖNETİM İLKESİ 

2.1. Kurumsal Yönetim Kavramı  

Kurumsal yönetim modern yönetim işletmelerde modern yönetim anlayışının 

benimsenmesiyle ortaya çıkmış bir kavramdır. Kurumsal yönetimden bahsedebilmek 

için öncelikle kurum ve yönetim olgularının varlığı gerekmektedir. Organizasyonları 

ayakta tutan unsurların başında, kurumsal yapılara ve yönetimlere sahip olmaları 

gelmektedir. Dolayısıyla kurumsal yapıdan söz edebilmek için öncelikle kurum, 

kurumsallaşma ve yönetim kavramlarının tanımının ne olduğunu belirtmek 

gerekmektedir.  

Koçel kurumu; ”toplumda organize olmuş, yerleşmiş, kabul edilmiş, prosedürleri 

belli ilişkiler düzenini ve topluluğunu ifade etmektedir (Koçel, 2003, 15). Parkhe ise, 

kurumların sosyal özelliklerine dikkati çekerek kurumları; ‘’benimsenmiş (yaygın kabul 

görmüş) kuralların geçerli olduğu ve bunların sağlam biçimde konumlandırıldığı sosyal 

birimler’’ şeklinde tanımlamıştır (Parkhe, 2003, 45). 

Kurumla ilgili yapılmış olan tanımlardan yola çıkarak kurumları sosyal yönleri ve 

belli kuralları olan organize olmuş yapılar şeklinde ifade etmek mümkündür. Bu 

noktada kurumların organize olmuş bir yapı olabilmesi için kurumsallaşması gerekliliği 

ortaya çıkmaktadır. Kurumsallaşma küreselleşmeyle birlikte hız kazanan modern 

işletme yönetimi anlayışı içerisinde gelişmiş bir kavramdır ve kurum yönetimi 

kavramıyla yakından ilişkilidir. 

Kurumsallaşma ise, işletmenin kişilerden bağımsız olarak kurallara, standartlara, 

prosedürlere sahip olması; değişen çevre koşullarını takip eden sistemleri kurması ve 

gelişmelere uygun olarak organizasyonel yapısını oluşturması, kendisine özgü 

biçimlerini, iş yapma usul ve yöntemlerini kültürü haline getirmesi ve bu sayede diğer 
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işletmelerden farklı ve ayırt edici bir kimliğe bürünmesi sürecidir (Karpuzoğlu, 2004, 

26). Kurum yönetimde kurumsallaşmanın faydalarını aşağıdaki gibi sıralamak 

mümkündür (Doğan, 1998, 63): 

 Kurumsallaşma ile beraber işletmeler gerek kamuoyuna karşı, gerekse de 

çevreye karşı olan sorumluluklarını yerine getirirler. Ayrıca işletmeler sosyal 

sorumluluk ve iş ahlakına uyarak, daha şeffaf bir yaklaşım ile işletme sorunlarını 

çözebilirler, 

 Kurumsallaşma uluslararası pazarlara yönelme isteği olan işletmelere yardımcı 

olur, 

 Kurumsallaşma ile birlikte işletmeler daha iyi bir örgüt yapısına, bilgili ve 

yetişmiş profesyonel yöneticilere sahip olurlar, 

 Kaynaklar daha etkin ve verimli kullanılır, 

 Halka açılmanın sağlayacağı avantajlardan faydalanılır, 

 İşletmelerde modern yönetim teknikleri uygulanır ve ileri teknolojilerden daha 

fazla yararlanma imkânı doğar. 

Kurumları var eden ve devamlılığını sağlayan bir diğer önemli unsur yönetimdir. 

Yönetim yapısı oluşturulmamış organizasyonlarda kurumsal yapıdan söz etmek güçtür. 

Kurumsal yönetim kavramının ne olduğunu ve özelliklerini anlamak için yönetim 

kavramının tanımını da belirtmek gerekmektedir. Yönetim kavramıyla ilgili yapılmış 

olan bazı tanımlar şunlardır: 

Bir bilim dalı ve uygulama alanı olan yönetimin temel özelliği, çeşitli disiplinler 

tarafından geliştirilmiş bilgilerin ve analitik yöntemlerin birleştirilerek uygulanmasıdır 

(Mucuk, 1996, 27). Yönetim kavramı; değişen çevrede ekonomik kaynakların (emek, 

sermaye, toprak, bilgi) en etkin ve verimli bir şekilde kullanılarak ekonomik 

faaliyetlerin planlanması, organize edilmesi, yöneltilmesi ve kontrol edilmesidir (Aktan, 
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2005, 15). Yönetimin bir grup faaliyeti olması, beşeri olması, işbirliği, işbölümü ve 

uzmanlaşmayı gerektirmesi, evrensel ve hiyerarşik özelliğe sahip olmasından söz 

edilebilir. 

Kurumsal yönetim anlayışı yukarıda belirtilen kurum, kurumsallaşma ve yönetim 

kavramlarıyla birlikte bir bütündür. Kurumsal yönetim kavramından bahsedebilmek için 

kurum ve yönetim unsurlarının varlığı gerekmektedir. Kurumsal yönetim, kurum olgusu 

ile modern ve bilimsel yönetim anlayışının benimsenmesiyle ortaya çıkmıştır. Kurumsal 

yönetim kavramına ilişkin yapılmış olan pek çok akademik çalışma bulunmaktadır. bu 

çalışmalarda yer alan bazı kurumsal yönetim tanımlarından bir kaçını aşağıdaki gibi 

sıralamak mümkündür: 

Dünya Bankası kurumsal yönetimi “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’’ şeklinde tanımlamıştır (World Bank, 

1999, 5). 

OECD kurumunun yapmış olduğu bir tanıma göre ise kurumsal yönetim; “şirketlerin 

yönlendirildiği ve kontrol edildiği sistemdir ve esasen şirketin yönetimi, yönetim 

kurulu, hissedarları ve diğer çıkar grupları arasındaki ilişkiler dizisini içerir” seklinde 

tanımlamıştır. OECD kurumsal yönetimi daha geniş bir çerçevede ele alarak “şirketlerin 

yönetimi, yönetim kurulu, hissedarları ve diğer çıkar grupları arasındaki ilişkiler 

demetidir” tanımını kullanmıştır (OECD, 2004, 7). 

Ülkemizde kurumsal yönetim ile ilgili olarak yapılmış sektörel tanımlardan birisi 

TÜSİAD’a aittir. TÜSİAD tarafından hazırlanan raporda kurumsal yönetim oldukça 

geniş bir bakış açısıyla ele alınmış ve modern yaşamda insanların bir amaca ulaşmak 

için oluşturduğu herhangi bir kurumun yönetiminin düzenlenmesi olarak tanımlanmıştır 

(TÜSİAD, 2002, 9) 
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Kurumsal yönetimle ilgili olarak yapılmış akademik çevrenin tanımlarında ise yine 

kurumsal yönetimin işletmeleri var eden unsurlarla olan ilişkilerine dikkat çekilmiştir. 

Örneğin Argüden kurumsal yönetimi işletmeler için bir araç olarak görerek;’’ 

işletmelerin kendi yönetim yapılarında şeffaflığı, hesap verebilirliği, katılımcı yönetim 

tarzını, etkinliği ve verimliliği yaşama geçirme aracıdır’’ şeklinde ifade etmiştir 

(Argüden, 2002, 14). 

Millstein ise işletmelerin en öncelikli amaçlarından biri olan kar etme kavramı 

üzerinde durarak kurumsal yönetim ile kar elde etme amacı arasında bir ilişki kurmuş ve 

kurumsal yönetimi; ’işletme yönetiminde “kâr elde etme” ve “pay sahiplerine dağıtma” 

amacını taşıyan geleneksel yapıların yanında, hissedarların, yöneticilerin ve diğer 

paydaşların (çalışanlar, müşteriler, alacaklılar, fon sağlayanlar ve devlet gibi) haklarının 

da önemsendiği bir anlayış’’ şeklinde tanımlamıştır (Millstein, 1998, 37). 

Bir işletme çalışanları, kar sahipleri ve müşterileri gibi pek çok unsurun bir arada 

olmasıyla varlığını sürdürmektedir. Bu noktada kurumsal yönetim işletmelerin dış 

çevreyle olan ilişkilerini şekillendiren ve devam ettiren bir yönetim anlayışı olarak 

karşımıza çıkmaktadır. Ülgen ve Mirze’nin kurumsal yönetimin bu fonksiyonu 

üzerinden yaptığı tanımlamada kurumsal yönetim için;’’ işletmenin stratejik yönetimi 

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, tedarikçileriyle, müşterileriyle ve diğer toplumsal kurumlarla olan 

ilişkilerini kapsar (Ülgen ve Mirze, 2004, 46). 

Kurumsal yönetim işletmenin ana amaçlarından birisi olan kar elde etme amacıyla 

yoğun olarak ilişkilendirilmiştir. Shleifer ve Vishny’e göre kurumsal yönetim; 

“işletmeye finansman sağlayıcıların, yatırımlarına yeterli getiri sağlamanın yolu’’ olarak 

ifade edilmiştir (Shleifer ve Vishny, 1997). 
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Kurumsal yönetimle ilgili olarak yukarıda yapılmış tanımlardan yola çıkarak iyi bir 

kurumsal yönetim anlayışında var olan ortak özellikleri aşağıdaki gibi sıralamak 

mümkündür (Bekçioğlu ve Güngör, 2005, 76): 

 Katılım 

 Hukuk Devleti 

 Şeffaflık 

 Duyarlılık 

 İşbirliği 

 Adalet 

 Etkinlik ve Verimlilik 

Kurumsal yönetimin ortak ilkelerinden olan katılımcılık, şeffaflık, adalet ve iş birliği 

gibi özellikler kurumsal yönetim anlayışını geleneksel yönetim anlayışından ayıran en 

belirgin özelliklerdir. Bu özelliklerle ek olarak, sorumluluk ve bağımsızlık gibi ilkeleri 

de kurumsal yönetim anlayışını geleneksel yönetim anlayışından ayıran özellikler olarak 

belirtmek mümkündür. Kurumsal yönetim ile geleneksel yönetimi birbirinden ayıran 

unsurlar ve özellikler aşağıdaki tabloda belirtilmiştir: 
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Tablo 1: Kurumsal Yönetim Anlayışı İle Geleneksel Yönetimi Anlayışının 

Karşılaştırılması 

 

Kaynak: Aktan, 2006, 62 
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Kurumsal yönetim anlayışının kapsamı ele alındığı zaman önemli olan unsurların; 

müşteriler, şirket çalışanları, tedarikçiler, dış katılımcılar, hukukçular, danışmanlar ve 

benzeri pek çok hem uzmanlık hem de sistem girdi elemanlarından meydana geldiği 

görülmektedir. Aşağıdaki şekilde kurumsal yönetim anlayışının çerçevesi görülmektedir 

Şekil 1: Kurumsal Yönetim Çerçevesi 

 

Kaynak: Chamlou ve Iskandar, 2000, 43 

Yukarıda verilmiş olan kurumsal yönetim anlayışı çerçevesinde görüldüğü gibi 

kurumsal yönetimi etkileyen ve şekillendiren iç ve dış unsurlar söz konusudur. 

Hissedarlar kurumsal yönetimin çerçevesini oluşturan iç unsurlar iken özel paydaşlar ve 

düzenleyiciler dış unsurlar olarak karşımıza çıkmaktadır. Hissedarlar kurumlarda 

işleyişin rapor edildiği unsurlardır. Analistler, aktivistler, hukukçular, yatırım 

danışmanları, muhasebeciler özel paydaşları oluştururken, finans sektörü, şirket 
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kontrolü, rekabet faktörü, yasal düzenlemeler ve benzerleri düzenleyici unsurları 

oluşturmaktadır.  

2.2. Kurumsal Yönetimin Gelişimi 

2.2.1. Kurumsal Yönetimin Teoriksel Gelişimi 

Kurumsal yönetim kavramı, yönetim kavramının her yeni gelişim ve değişimle 

birlikte geleneksel özelliklerinden sıyrılıp modern bir kavram olmasına paralel olarak 

gelişim göstermiştir. Eskiden genellikle ailelerin yönetimi altında olan şirketlerin hem 

örgüt yapıları hem de finansal yapıları güçlendikçe aile işletmelerinden çıkıp kurumsal 

işletmelere dönüşmüşlerdir. Bu değişim kurumsal yönetimin gelişimine zemin 

hazırlamıştır.  

Kurumsal yönetim anlayışının gelişimine zemin hazırlayan pek çok unsurdan 

bahsetmek mümkündür. Kurumsal yönetim anlayışını gelişimini teorik açıdan ele 

aldığımın zaman endüstrinin gelişmesiyle birlikte ekonomik dengelerin değişmesi ve 

sonuç olarak kapitalizmin ortaya çıkmasıyla ilişkilendirmek mümkündür. 

‘’Kapitalizm, feodalizmin yıkılmasından beri batı dünyasında egemen olan ekonomik 

sistemi anlatmak için kullanılan bir terim. Kapitalist olarak adlandırılan herhangi bir 

sistemin şartı, insan harici üretim araçlarının (hepsi birden sermaye olarak bilinen 

toprak, madenler, sanayi fabrikaları, vs.) özel sahipleri ile emek hizmetlerini 

işverenlerine satan hür fakat sermayesiz işçiler arasındaki ilişkilerdir... Oluşan ücret 

pazarlıkları, toplumun toplam üretiminin emekçi sınıfı ile kapitalist girişimciler sınıfı 

arasında paylaşılacak kısmını belirlemektedir.’’ (Encyclopaedia Brittanica, 1964, 29). 

Kapitalizm bilinen aksine sadece işleri, ekonomiyi, gelir düzenini etkilemekle 

kalmamış aynı zamanda yönetim anlayışında da farklılaşmanın yaşanmasına neden 
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olmuştur. Bu bağlamda kurumsal yönetim anlayışının teoriksel gelişiminde kapitalizmin 

etkileri görülmektedir.  

Çoplan kurumların yönetiminde kapitalizm etkisiyle görülen değişimini kapitalizm 

düzeninin süreçleriyle ilişkilendirmiş ve aşağıda verilen kapitalizm süreçlerinin 

kurumsal yönetim anlayışının teoriksel gelişiminde etkili olduğunu ileri sürmüştür. Söz 

konusu yönetim anlayışında etkili olan kapitalizm süreçler şunlardır (Çolpan, 2006, 

102): 

a) Mülkiyet kapitalizmi, 

b) Firma sahipliği ile profesyonel yönetimin birbirinden tamamen ayrıldığı idari 

kapitalizm,  

c) Hissedar kapitalizmi, 

d) Çıkar grubu (ya da paydaş) kapitalizmi 

2.2.1.1. Mülkiyet Kapitalizmi 

Mülkiyet kapitalizmi temelde örgütlerin mülkiyet hakkına sahip olan kişilerin 

yönetimle ilgili yaptıkları uygulamalarla ilgili bir kavramdır. Örgüt yapısında olan 

işletmelerde yöneticiler hem işletmeyi yönetmekte hem de işleyişi denetlemektedirler. 

Mülkiyet kapitalizmiyle ilgili olarak yapılmış bir takım akademik tanımlamalar 

mevcuttur. Bu tanımlamalar mülkiyet kapitalizminin kavramsal yapısını anlamaya 

yardımcı olmaktadır.  

Örneğin Çolpan’ın yapmış olduğu bir tanımlamaya göre ‘’mülkiyet kapitalizminin; 

hüküm sürdüğü firmalarda firma sahiplerinin ve yöneticilerinin yüklenecekleri 

sorumlulukların hukuki çerçevesi yeterince kesin belirtilmemiştir. Firma öncelikle firma 

sahiplerinin kararları doğrultusunda yönetilmekte, yöneticiler ise, geri planda 
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kalmaktadır. Ayrıca, yöneticiler yalnızca firma sahiplerine hesap vermekte; buna karşın 

firma sahiplerinin herhangi bir hesap verme yükümlülükleri bulunmamaktadır.’’ 

(Çolpan; 2006, 103). 

Mülkiyet kapitalizminin bir takım özellikleri bulunmaktadır. Kök’e göre mülkiyet 

kapitalizminin özellikleri aşağıdaki gibi sıralamak mümkündür: 

 Mülkiyet kapitalizmini de kendi içinde aile kapitalizmi ve girişimci kapitalizmi 

olarak sınıflandırmak mümkündür.  

 Aile kapitalizminde sahiplik ve yönetim bir kişi veya aile üyelerinde 

toplanmaktadır. Sahiplik açsından bakıldığında ise, aile üyeleri firmanın 

tamamına ya da en azından çoğunluk hisselerine sahip olabilmektedirler. Ancak, 

aile kapitalizminde firmalarının temel ayrım noktası; çoğunluk hisselerinin sahip 

olunmasından öte, yönetim fonksiyonlarının çalışma şekli ve yönetim yetkilerin 

aile bireylerinde toplanıp toplanmadığı ile ilişkilidir.  

2.2.1.2. İdari Kapitalizm 

İdari kapitalizmin en büyük özelliği firmanın sahip olduğu hisselerin hiçbir kurumun 

veya kişinin idaresi altında olmamasıdır. İdari kapitalizmde genellikle yöneticiler 

tecrübelerine ve yapabileceklerine göre seçilirler ve yönetime getirilirler. Bu noktada 

idari kapitalizmin mülkiyet kapitalizminden farklı olarak idarenin belirli bir kişinin 

elinde olmadığı ortaya çıkmaktadır.  

İdari kapitalizmin ortaya çıkmasına zemin hazırlayan iki ana neden bulunmaktadır. 

Bu nedenleri aktif ve pasif nedenler olarak adlandırmak mümkündür. Söz konusu bu 

nedenlerin özellikleri şunlardır (Serinkaya, 2008, 57): 
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 Pasif neden; hissedarlardan hiçbirinin bireysel olarak bütün faaliyetlerin 

üstesinden gelecek yeterli sermaye miktarına sahip olmamasıdır. İşte bu nedenle, 

bu tür firmalarda yönetim fonksiyonu, mülkiyetten bağımsız hale gelmiştir. 

 Aktif neden, yöneticiler ile hissedarlar ve diğer çıkar grupları (paydaşlar) 

arasındaki bilgi asimetrisinden (information asymmetry) kaynaklanmaktadır. 

İdari kapitalizmin uygulamadan kaynaklanan bir takım sorunları mevcuttur. Bu 

sorunların en öne çıkanı yöneticilerin denetlenememesidir. Gürbüz ve Ergincan’a göre 

yeterli düzeyde denetlenmeyen yöneticiler, bilgi asimetrisinden yararlanarak firmanın 

olanaklarını kendi çıkarları doğrultusunda kullanabilmektedirler (Gürbüz ve Ergincan, 

2004, 60).  

2.2.1.3. Hissedar Kapitalizmi 

Hissedar kapitalizminin temelinde yatan mantık firmanın kendi hissedarları 

tarafından yönetilmesi ve denetlenmesidir. Geniş yapılı örgütlerde elbette firmanın 

hissedarları tarafından denetlenmesi ve dolayısıyla denetlenmesi oldukça güçtür. Çolpan 

bunun temel nedenini hissedar kapitalizminde de idari kapitalizmde olduğu gibi bilgi 

asimetrisinin bulunmasına bağlamaktadır (Çolpan, 2006, 76). Firmada bilgi 

asimetrisinin bulunmaması firmalarda gizliliğin ön plana çıkmasına neden olur. Bunun 

sonucunda ise hissedar kapitalizminde şeffaflık (transparency) ve sorumluluk 

(responsibility) aranılan özellikler olarak öne çıkmaktadır.  

Hissedar kapitalizminde firmada gizlilikten sıyrılarak şeffaflık ilkesinin 

benimsenmesi yönetimin hissedarlar tarafından kontrol altında tutulmasını 

kolaylaştırmaktadır. Fakat bilgi asimetrisinde açıklık ve şeffaflık ilkesinin firmaya 

getireceği bir takım olumsuzluklar da bulunmaktadır. Çolpan bu olumsuzlukları 

aşağıdaki gibi sıralamıştır (Çolpan, 2006, 77). 
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 Söz konusu bilgilerin bilinmesi firmanın finansal ve stratejik pozisyonlarını zor 

duruma düşürebilmekte ve firmaya değer katacak bilgilerin açıklanması, başka 

firmaların da bunu kopyalamasıyla firmanın uzun dönemdeki karlılığı 

azalabilmektedir. 

 Ayrıca, firmaya değer katacak, rekabet üstünlüğü sağlayacak bilgilerin 

hissedarlara ve yönetim kuruluna açıklanması her zaman doğru olmayabilir. Bu 

durumun varlığı, bilgi asimetrisi yaratacağından hissedarların yönetimi 

denetlemesi ve kontrol altına alması hem teoride hem de pratikte mümkün 

olmayabilmektedir. 

2.2.1.4. Paydaş (Çıkar Grubu) Kapitalizmi 

Paydaş kapitalizmi temelde hissedar kapitalizme karşı ortaya çıkmış bir kurumsal 

yönetim teorisidir. Bu teoriye göre firmanın paydaşları (çıkar grupları); firmanın 

faaliyetleri ile doğrudan veya dolaylı ilişkiler içerisinde olan, firmanın faaliyetlerinden 

pozitif veya negatif dışsallık elde eden kişi ve/veya kurumlardır (Aktan, 2006). Paydaş 

kapitalizminde firma ile bağlantısı olan tüm paydaşlar (çıkar grupları) firmanın üzerinde 

hak sahibidir.  

Paydaş kapitalizm teorisinde diğer teorilerde olduğu gibi bir takım uygulanması zor 

olan unsurlar bulunmaktadır. Bu zorlukların en önemlisi bu teoriye göre firma 

paydaşlarının mümkün olan en üst seviyede iyi bir durumda olmalarının sağlanmasıdır. 

Farklı bir ifadeyle firma ile ilişkili tüm paydaş gruplarının refahını maksimize etmek 

gerektiğini iddia etmektedir. Ancak, elbette ki her bir paydaş grubunun refahını 

maksimize etmek kolay değildir. Çünkü her bir paydaş grubunun farklı çıkarlarının 

olması her zaman söz konusudur ve bunlar da çoğu zaman çelişmektedir (Serinkaya, 

2008, 25). 
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2.2.2. Kurumsal Yönetimin Tarihsel Gelişimi 

Kurumsal yönetim kavramı tarihsel açıdan ele alındığında çeşitli aşamalardan geçtiği 

görülmektedir. Başta ekonomi alanındaki gelişmeler olmak üzere gerek toplumsal 

yapıdaki değişimler gerekse de yönetim anlayışındaki değişimler kurumsal yönetim 

kavramının oluşmasına zemin hazırlamıştır. Küreselleşmeyle birlikte ekonomik 

sistemlerin ve dengelerin yapısındaki değişimler ve yenilikler aynı zamanda kurumsal 

yönetim anlayışının doğuşuna ve gelişime katkı sağlamıştır.  

Kurumsal yönetim anlayışının tarihsel gelişimine etki ettiği düşünülen değişik 

nedenlerin varlığından söz edilmektedir. Aşağıda farklı açılardan ele alınan bu nedenler 

sıralanmaktadır: 

 Ulusal ekonomilerin büyümesi, uluslararası ekonomik ilişkilerin gelişmesi, 

uluslararası sermaye akışkanlığının artması, şirket hissedarlarının işletme 

yönetimindeki etkinliklerinin azalması, şirket yönetim kurulları ve özellikle 

kurul içinde murahhas yönetici (CEO-Genel Müdür) unvanını taşıyan 

yöneticilerin verdikleri kararların öneminin artması gibi etkenler, kurumsal 

yönetim kavramının doğuşunda etkili olmuştur (Koçel, 2003, 77). 

 Kurumsal yönetimin bu kadar önemli bir konu hale gelmesinin nedeni, ortaklık 

yönetimindeki başarısızlık, suiistimaller, gelişen piyasalarda yaşanan finansal 

krizlerdir (Clark ve Demirağ, 2002, 49). 

 Özel sektörün artan rolü, ülkelerin ekonomik olarak birbirlerine olan 

bağlılıklarının artması ve ortaklıkların içinde bulundukları yeni rekabet şartları 

kurumsal yönetim anlayışının gelişiminde etkili olmuştur (Şehirli, 1999, 63). 

 Kurumsal yönetim, yönetim kurullarında fırsatçı yöneticilere karşı işletme 

sahipleri ve hissedarların menfaatlerini dengelemek amacıyla ortaya çıkmıştır 

(Puffer ve Mc Carthy, 2003, 41). 
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 Bireysel yatırımcılara oranla daha bilinçli, daha organize ve daha etkili olan 

kurumsal yatırımcılar, kurumsal yönetim kavramının dünyadaki öneminin 

artmasında da önemli rol oynamışlardır (Paslı, 2004, 38). 

Kurumsal yönetim anlayışının tarihsel gelişimi dünyanın her ülkesinde farklı şekilde 

gelişmiştir. Örneğin kurumsal yönetim anlayışının ilk olarak Amerika’da ortaya çıktığı 

ileri sürülmektedir. Amerika’da 1930’lu yılların başlarında ekonomi alanında görülen 

ve ‘’Büyük Buhran’’ olarak adlandırılan ekonomik krizin kurumsal yönetimin temelini 

oluşturduğu düşünülmektedir.  

Başlangıçta kurumsal yönetimde öncelikli konu, içeriden öğrenenlerin ticaretini 

önleyen, hissedarları koruyan, hisse senetleri borsalarda işlem gören şirketlerin ileri 

düzeyde bilgi açıklamalarıydı. Daha sonra ise, ABD kurumsal yönetim sistemi, şirket 

skandallarıyla gündeme gelmiş hükümet ve özerk kurumların daha sıkı 

düzenlemeleriyle ön plana çıkmıştır (Abidinoğlu, 2007, 81). 

Amerika’dan sonra kurumsal yönetim anlayışını benimseyen ve uygulamada yer 

veren diğer ülke İngiltere olmuştur. İngiltere’de kurumsal yönetim sistemleri, 1980’li 

yıllarda kötü ve yanlış yönetim uygulamaları sonucunda Maxwell, Polly Peck, BCCI 

gibi çok sayıda büyük şirketin çöküşü sonucunda gelişmiştir (Gürbüz ve Ergincan, 

2004, 34). 

Kurumsal yönetim anlayışının Amerika ve İngiltere gibi dünyanın güçlü ve saygın 

ülkeleri tarafından benimsenmesi ve uygulamaya alınması İtalya’da, Hollanda’da, 

Çin’de ve diğer bazı ülkelerde yaşanan şirket batmaları sonucu yaşanan ekonomik 

krizlerin de etkileriyle daha çabuk benimsenmiş ve uygulanmaya başlanmıştır.  

Ülkelerin ekonomilerinde önemli derecede söz sahibi olan firmaların yaşadığı 

ekonomik krizler sonucunda kurumsal yönetim, uluslararası teşkilatlarda tartışılmaya 

başlanmış, ülkeler, şirketler ve ilgili tüm kuruluşlar, kendileri için en doğru ve en iyi 

kurumsal yönetim biçimini aramaya başlamışlardır. Başta ABD ve Avrupa ülkeleri 
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olmak üzere, hemen hemen elli ülke kurumsal yönetim kodları, prensipleri veya 

kuralları yayınlamışlardır (Manisalı, 2005, 66). 

 Kurumsal yönetim anlayışının günümüzdeki halini alması asıl olarak 1980’li 

yıllardan sonra daha çok hızlanmıştır. Küreselleşmeyle birlikte ekonomide etkisini 

gösteren serbest piyasa ekonomileri ve mal ile hizmetlerin serbest dolaşımı kurumsal 

yönetim anlayışının günümüzdeki şekline kavuşmasını hızlandırmıştır. 1990’larda, 

kurumsal yönetim, bireysel ve kurumsal yatırımcılar, hissedarlar, yöneticiler ve finansal 

piyasalar ile finansla ilgili herkesin gündeminin başına yerleşmiştir (Gürbüz ve 

Ergincan, 2004, 96). 

2.2.3. Kurumsal Yönetimin Gelişimini Etkileyen 

Faktörler 

Kurumsal yönetim anlayışının teoriksel ve tarihsel gelişimine baktığımız zaman 

başta ekonomik nedenle olmak üzere bir takım unsurların etkili olduğu görülmektedir. 

Bu noktada kurumsal yönetim anlayışının dünya genelinde ifade ettiği anlam üzerinde 

yoğunlaşarak bu kavramın gelişimini etkileyen unsurları belirtmek gerekmektedir. Bu 

bağlamda kurumsal yönetimin tüm dünyada gelişmesini sağlayan faktörler aşağıdaki 

gibi sıralanmıştır (Deloitte, 2007, 84): 

 Büyük şirketlerde yaşanan skandalların, dikkatleri şirketlerin kontrolü üzerine 

çekmesi, 

 Hissedarların niteliklerinin değişmesi, kurumsal yatırımcıların hisse senedi 

sahipleri içindeki payının artması, özellikle emeklilik fonlarının ve sigorta 

şirketlerinin yaptıkları yatırım miktarının büyümesi, 
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 Kurumsal yatırımcıların portföylerini çeşitlendirmek için karlı denizaşırı 

yatırımlar yapmaya ve bu yatırımların korunabilmesi için kendilerini güvence 

altına almak istemeleri, 

 İletişim ve bilgisayar teknolojilerindeki hızlı gelişim sayesinde yeni fikirlerin 

hızla yayılması, kurumsal yatırımcılar birbirleri ile daha yoğun haberleşerek, 

kurumsal yönetim gibi yatırımları açısından önemli gördükleri konuları 

biçimlendirmeleri, 

 Aile şirketleri ile kamu kuruluşlarının dışarıdan (öz kaynak dışında) finansal 

kaynak kullanma ihtiyacı duymaları ve fon arz edenlerin güvenini sağlayabilmek 

ve daha düşük maliyetle fon temin edebilmek için kurumsal yönetimin önemli 

olduğuna inanmaları, 

 Ülkelerde sermaye piyasalarını düzenleyen kurumların, kurumsal yönetim 

uygulamaları ile finansal piyasalarda ve tüm ekonomide güvenin artacağına ve 

piyasaların yatırım açısından daha çekici hale geleceğine olan inançları. 

Küreselleşmenin kurumsal yönetim anlayışının doğuşunda önemli bir faktör olduğu 

bilinen bir gerçektir. Küreselleşme mal ve hizmetlerin serbest dolaşımına olanak 

tanıdığını gibi yabancı yatımcıların ve hissedarların farklı ülkelerde ticari faaliyetlerde 

bulunmalarına ve şirket ortaklıkları yapmalarına da olanak sağlamıştır. Dolayısıyla 

küreselleşmenin getirdiği yabancı sermaye yatırımları ve artan fon arzı şirketlerin 

kaynak talebini artırmış ve buda kurumsal yönetime önem kazandırmıştır. Aşağıdaki 

şekilde küreselleşmeyle birlikte kurumsal yönetim anlayışının ortaya çıkış nedenleri 

detaylı olarak belirtilmiştir.  
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Şekil 2: Kurumsal Yönetimin Ortaya Çıkış Nedenleri 

 

Kaynak: Saygılı, 2003, 91 

Kurumsal yönetim anlayışının gelişimin temelinde küreselleşme gibi önemli bir 

unsurun unsurların varlığına ek olarak şirketin (firmanın) ekonomik yapısıyla ilgili 

olarak yapılan bir takım uygulamalardan kaynaklanan unsurların da varlığı söz 

konusudur. Bu unsurları ve özelliklerini aşağıdaki gibi sıralamak mümkündür: 

a) Uluslararası Sermaye Hareketlerinin Hız Kazanması: Yatırım yapılan 

ülkelerdeki yönetim anlayışlarında gözlemlenen farklılıklar, uluslararası 

fonların zarar görmesine neden olmuştur. Bunun sonucunda, ülkeler arasındaki 

uygulama farklılıklarını azaltmak için bir takım genel kuralların ve ilkelerin 

belirlenmesi yoluna gidilmiştir (Demirbaş ve Uyar, 2006, 73). 
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b) Hisse Senedi Sahiplik Oranlarının Artması: Halka açık firmaların şeffaf bir 

yönetim sergilemeleri daha da önem kazanmakta olup, yatırımcıların 

korunması amacıyla sermaye piyasalarını düzenlemekle sorumlu olan 

kuruluşların, kurumsal yönetim düzenlemelerini ivedilikle uygulamaya 

başladıkları görülmektedir (Demirbaş ve Uyar, 2006). 

c) Sermaye Piyasaları Arasındaki Rekabetin Şiddetlenmesi: Yatırımcılar 

açısından ele alındığında, kar elde etmek kadar, haklarının korunması da 

oldukça önemlidir. Yatırımcılara, karla birlikte haklarının korunması 

noktasında güvence verebilecek sermaye piyasaları, önemli rekabet avantajları 

sağlayacaklardır. Bu bağlamda yapılan düzenlemeler ülke itibarının artmasına 

da neden olmaktadır (Serinkaya, 2008, 28). 

d) Özel Sektörün Rolünün Giderek Artması: Başarılı bir kurumsal yönetim 

anlayışı özel sektörü, dolayısıyla anonim ortaklıkların da performansını 

etkilemekte ve bunların sonucunda da iktisadi kalkınmayı sağlamaktadır. Tüm 

dünyada özel sektöre güvenin artmasıyla birlikte, kurumsal yönetimin 

kalitesinin kanunlara uygunluğunun ve kamu güveninin oluşturulması giderek 

daha önemli hale gelmektedir (Serinkaya, 2008, 31). 

e) Uluslararası Ekonomik Bağımlılığın Artması: Artan uluslararası ekonomik 

bağımlılık gelişmekte olan piyasaların uluslararası fon kaynakları ve portföy 

yatırımları ile piyasalardaki dalgalanmalara karşı hassaslaşmasına sebep 

olmaktadır. Dolayısıyla, anonim ortaklıklar, uzun vadeli ve yatırımının 

karşılığını almak konusunda sabırlı olan sermayeyi kendilerine çekebilmek için 

güvenilir ve genel kabul görmüş kurumsal yönetim düzenlemeleri yapmak 

durumundadırlar (Şehirli, 2003, 95). 
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2.3. Kurumsal Yönetim Anlayışının Önemi 

Kurumsal yönetim anlayışının öneminin artmasının çeşitli nedenleri olduğu 

söylenebilir. Örneğin küreselleşmeyle birlikte şirket yönetiminde hak ve söz sahibi olan 

unsurların değişmesi veya artması, dünyanın genelindeki ekonomik dengelerin 

değişmesi, sosyal ve kültürel alanlarda yeni akımların doğası gibi oldukça geniş 

kapsamlı durumların kurumsal yönetim anlayışının önemini ve gerekliliğini arttırmıştır. 

kurumsal yönetim anlayışının öneminin artmasında etkili olan diğer faktörleri aşağıdaki 

gibi sıralamak mümkündür (Atabey ve Yılmaz, 2005, 110): 

 Farklı gruplara bilgi üreten muhasebe mesleğinin uygulanmasında kamunun ve 

özel sektörün kurumsal yönetim politikalarının yetersiz olduğu görüşü, 

 Yüksek profilli başarısızlıklar, 

 Ülkelerin ekonomik olarak birbirlerine olan bağlılıklarının artması, 

 Yeni rekabet şartları. 

Kurumsal yönetim anlayışının öneminin artmasında etkili olan bir diğer faktör ise 

sermayedarların değişen rolü olmuştur. Sermayedarlar girişimciye sermaye sağladıktan 

ve kontrolü girişimciye devrettikten sonra, gelecekteki nakit akımlarını kaynak 

sahiplerine aktarmaları için zorunlulukları kalmamaktadır. Şirketin varlıkları üzerindeki 

kontrol, yöneticinin elinde olduğu için, yönetici nakit akımlarına el koyabilmekte veya 

maaştan ayrı gelir ve yüksek ücret temin edebilmektedir (Gürbüz ve Ergincan, 2004, 

121).  

Bunun sonucunda da performansa göre düzenlenmemiş yüksek ücretlerin ve teşvik 

primlerinin ödendiği durumlarda işletme hissedarlarının üst düzey yöneticilerin 

ücretlendirmeleri ile ilgili söz hakkı doğar. Fakat hissedarların işletmelerde uygulanan 

maaş politikalarının belirlenmesinde ve üst düzey yöneticilerin atanmasında söz 
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hakkının olmamasından dolayı işletmelerin kurumsal yönetime olan gereksinimleri 

artar.  

Hissedarların kurumsal yönetim olmadan üst düzey yöneticilerin işletme için 

yaptıkları çalışmalardan haberdar olmaması hissedarların işletmeler için finansal yatım 

yapma isteklerini yok edebilir. Bunun sonucunda da işletmelerin yaşamsal döngülerini 

gerçekleştirmeleri imkânsız hale gelecektir. Bu durumu engellemek için kurumsal 

yönetim uygulamalarının işlerlik kazandırılması bu tür olumsuz durumların da önünü 

kesecektir. Kurumsal yönetimin devamı niteliğinde olan hissedarların hukuksal 

haklarının güvence altına alınması hissedarların işletmelere finansal yatım yapma 

isteklerini arttıracaktır.  

İflas ve dolandırıcılık, işletmelerin finansal anlamda karşı karşıya kaldıkları en 

önemli sorunların arasında bulunmaktadır. Özellikle hissedarların bir araya gelmesiyle 

oluşmuş olan anonim ortaklıklarda görülen bu gibi sorunlar yöneticiler, çalışanlar, 

hissedarlar gibi işletmeyi meydana getiren tüm unsurları olumsuz olarak etkilemektedir.  

Bu gibi durumlarda başarılı kurumsal yönetim uygulamaları sadece kaynakların boşa 

harcanmamasını sağlayan bir denetim mekanizması olarak değil, aynı zamanda birçok 

ülkede hem kamusal, hem de özel boyutta şeffaflığın, ortakların denetlenebilirliğinin ve 

çıkar gruplarının haklarının teminatı olmaktadır (Tuzcu, 2004, 16). 

Kurumsal yönetim hissedarların işletme yapısına ve yönetimine güven duyarak 

finansal destek vermelerine yardımcı olur. Özellikle küresel rekabetin zorlu ve sıkıntılı 

şartlarında kurumsal yönetim tarafından profesyonelce yönetilen işletmelere hissedarlar 

tarafından duyulan güven artmaktadır.  

Ayrıca yaşanan rekabet, şirketlerin yaşamsal faaliyetlerini sürdürebilmeleri için ilişki 

içinde olduğu tüm kesimlerle yakın bir iletişim kurması gerekliliğini doğurmaktadır. Bu 

ilişki ve iletişimi sağlıklı bir şekilde sürdürebilmenin yolu olarak kurumsal yönetim 

anlayışının etkinlik kazandırılmasından geçmektedir.  
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Sonuç olarak kurumsal yönetim sayesinde hissedarların işletmelere güven duyarak 

finansal yatırım yapmaları, işletmelere finansal güç kazandırarak dış borç yaratma 

oranının azalmasına ve öz sermayenin artmasına katkı sağlar. Öz sermayesini arttıran 

işletmelerde sermaye maliyetinin azalışı ve likiditenin artışı gözlemlenir. Bu şekilde 

prestij sahibi de olan işletmeler sermaye piyasası tarafından da kabul görmüş olur.  

Kurumsal yönetim uygulamalarını ülke açısından değerlendirecek olursak, söz 

konusu uygulamaların ülke imajının yükseltilmesi, sermayenin yurt dışına kaçmasının 

önlenmesi, yabancı sermayenin çekilmesi, ekonominin ve sermaye piyasalarının rekabet 

gücünün artırılması, ekonomik krizlerin daha az zararla atlatılması, kaynakların daha 

etkin bir biçimde dağıtılması ve refahın artırılması gibi avantajları bulunmaktadır 

(Coşkun ve Diğerleri, 2005, 56). 

Kurumsal yönetim anlayışının önemi en iyi finansal kriz dönemlerinde anlaşılmıştır. 

Dünyanın önde gelen pek çok işletmesinde ekonomik krizlerin yaşandığı dönemlerde 

birçok şirketin batması veya mali açıdan ciddi derecede zarar uğraması işletmelerin 

sadece mali açıdan değil yönetim açısından da kuvvetli olmaları gereğini ortaya 

koymuştur.  

Gelişmiş ülkeler, uluslararası finans kuruluşları ve ilgili organizasyonlar, bu konuya 

büyük önem vermeye başlamışlar, yatırım yapmadan veya kredi tahsis etmeden önce 

kurumsal yönetim uygulamalarının kalitesini gözetir hale gelmişlerdir. Bu konuda 

Dünya Bankası, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) ve bu iki örgütün özel 

sektör temsilcilerinin katılımı ile birlikte oluşturduğu Global Kurumsal Yönetim 

Forumu (GCGF) öncü olarak faaliyet göstermektedir.
1
 

Kurumsal yönetim anlayışının öneminin kabul edilmesiyle birlikte kurulan 

kuruluşların sayısı artmıştır. Bu kuruluşlardan birisi de Uluslararası Kurumsal Yönetim 

                                                 
1
http://www.sosyalbil.selcuk.edu.tr/sos_mak/makaleler/Mutlu%20Ba%C5%9Faran%20%C3%96ZT%C3

%9CRK%20-

%20Kartal%20DEM%C4%B0RG%C3%9CNE%C5%9E/%C3%96ZT%C3%9CRK,%20MUTLU%20V

D..pdf  

http://www.sosyalbil.selcuk.edu.tr/sos_mak/makaleler/Mutlu%20Ba%C5%9Faran%20%C3%96ZT%C3%9CRK%20-%20Kartal%20DEM%C4%B0RG%C3%9CNE%C5%9E/%C3%96ZT%C3%9CRK,%20MUTLU%20VD..pdf
http://www.sosyalbil.selcuk.edu.tr/sos_mak/makaleler/Mutlu%20Ba%C5%9Faran%20%C3%96ZT%C3%9CRK%20-%20Kartal%20DEM%C4%B0RG%C3%9CNE%C5%9E/%C3%96ZT%C3%9CRK,%20MUTLU%20VD..pdf
http://www.sosyalbil.selcuk.edu.tr/sos_mak/makaleler/Mutlu%20Ba%C5%9Faran%20%C3%96ZT%C3%9CRK%20-%20Kartal%20DEM%C4%B0RG%C3%9CNE%C5%9E/%C3%96ZT%C3%9CRK,%20MUTLU%20VD..pdf
http://www.sosyalbil.selcuk.edu.tr/sos_mak/makaleler/Mutlu%20Ba%C5%9Faran%20%C3%96ZT%C3%9CRK%20-%20Kartal%20DEM%C4%B0RG%C3%9CNE%C5%9E/%C3%96ZT%C3%9CRK,%20MUTLU%20VD..pdf
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Ağı’dır ICGN (TheInternational Corporate Governance Network). ICGN’ün amacı 

uluslararası düzeyde kurumsal yönetim ilkelerinin benimsenmesini sağlamak olan bu 

kuruluşun geliştirdiği ilkeler, 1999’da OECD tarafından da kabul edilerek, OECD 

Principles of Corporate Governance olarak yayınlanmıştır. Ülkemizde de TÜSİAD bu 

ilkeleri bir kitapçık olarak yayınlamıştır (Koçel, 2003, 79). 

İşletmeler için kurumsal yönetimin önemi, kurumsal yönetim anlayışının amaçlarıyla 

bağlantılıdır. Kurumsal yönetim anlayışının hedeflediği amaçlara ulaşması işletmeleri 

başarıya götüreceği için önemlidir. Bu bağlamda kurumsal yönetim anlayışının önemini 

arttıran, kurumsal yönetim amaçları aşağıdaki gibi sıralanmıştır (Aktan, 2006, 24): 

 Şirket üst yönetiminin sahip olduğu 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, 

 Yönetim kurulunun sorumluluklarının açık olarak belirlenmesi, 

 Şirket üst yönetiminin karar ve eylemleri dolayısıyla hissedarlara ve diğer menfaat 

sahiplerine hesap verme yükümlülüğünün temin edilmesi, 

 Vekâlet maliyetlerinin (agency cost) azaltılması; 
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 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 imkânlarının arttırılmasıdır. 

 İyi kurumsal yönetim, sürdürülebilir büyümenin teminine ve ülke riskinin 

azaltılmasına yardımcı olmayı amaçlamaktadır. 

2.4. Kurumsal Yönetim Anlayışının Faydaları 

Kurumsal yönetimin faydaları yukarıda belirtilmiş olan önemiyle bağlantılıdır. Bu 

nedenle kurumsal yönetim anlayışının çeşitli açılardan ele alınması gereken faydalarının 

olduğunu söylemek mümkündür. Bu bağlamda kurumsal yönetim anlayışının genel 

faydalarını aşağıdaki gibi sıralamak mümkündür (Bakırhan, 2005, 18): 

 Düşük sermaye maliyeti, 

 Finansman imkânlarının ve likiditenin artması, 

 Krizlere dayanıklılık, 

 Rekabet avantajı, 

 Firma imajının artması, 

 Firma değerinin artması, 

 Yüksek getiri, 
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 Sermaye piyasalarına katılım, 

 Finansman ihtiyacının uluslararası sermaye piyasalarından daha kolay temin 

edilebilmesi, 

 Kalıcı, istikrarlı, uluslararası sermaye akımlarının ve kurumsal yatırımcıların 

çekilmesi, 

 Doğru yatırım ve birleşme kararları alabilme, 

 Başarılı risk yönetimi, 

 Şirkete duyulan güvenin artması, 

 Şirket performansını artırarak, istikrarlı büyüme ve yüksek karlılık sağlanması, 

 İlgili tarafların karşılıklı hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesi, 

 Uzun vadeli tasarruf sağlaması, 

 Zamanında doğru ve eksiksiz bilgiye ulaştırması. 

Yukarıda sıralanmış olan kurumsal yönetim anlayışı faydaları incelendiği zaman 

ağırlıklı olarak finansal alanlarda kurumsal yönetim anlayışından faydalanıldığı 

görülmektedir. Çünkü kurumsal yönetim uygulamalarının modern firmaların ortaya 

çıkarmış oldukları sahiplik ve kontrolün ayrıştığı gerçeği ve bu ayrışmanın oluşturduğu 

yöneticiler, yatırımcılar, kreditörler arasındaki çıkar farklılaşması ve bilgi asimetrisi 

sonucunda oluşan ortak hareket edebilme problemini ve bu problemin oluşturduğu 

maliyetleri (işlem ve bilgi maliyetleri) azaltmayı amaçladığı görülmektedir (Kıyılar ve 

Belen, 2006, 62). 

Kurumsal yönetim anlayışının getirmiş olduğu faydaları dört ana gruba ayırmak 

mümkündür. Aşağıda bu fayda gruplarını ve özellikleri belirtilmiştir. 
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a) Yatırımcı Açısından Faydaları: 

 Kurumsal yönetim prensiplerinin en önemli konularından olan ve 

muhasebenin sosyal sorumluluk kavramıyla bütünleşen şeffaf raporlama, 

uluslararası raporlama standartları ile gündeme gelmektedir. Şeffaf 

raporlamayla, finansal bilgilerin kamuya internet ortamında güvenilir ve 

güncel olarak sunulması sağlanacaktır (Atabey ve Yılmaz, 2005, 48). 

 Kurumsal yönetim sistemi, bir şirketin yönetiminde yönetim kurulu, üst 

düzey yöneticiler ve hissedarlar gibi faklı menfaat beklentileri içinde bulunan 

kişiler arasındaki hak ve sorumlulukları belirleyip düzenlemekle birlikte, 

şirket işlerinin yürütülmesi sırasındaki etik kararlar alma sürecine de kurallar 

getirmektedir (Hasanefendioğlu, 2004, 52). 

b) Menfaat Sahipleri Açısından Faydaları: 

 Şirket uygulamalarına yönelik toplumsal baskı ve beklentilerin artması ile 

birlikte, şirket yönetimlerinin şirket faaliyetlerinden etkilenen ve şirket 

faaliyetlerini etkileyebilecek olan grupları düşünerek hareket etme ihtiyacı 

gün geçtikçe daha da önem kazanmaya başlamıştır. İşletme çalışanları, finans 

kuruluşları ve diğer tedarikçiler ve devlet olarak sayabileceğimiz menfaat 

sahipleri işletme tarafından uygulanan kurumsal yönetim ilkelerinden kendi 

durumlarına göre faydalar bulmaktadırlar (Tuzcu, 2005, 56). 

c) İşletmeler Açısından Faydaları: 

 İşletmeler açısından değerlendirildiğinde, başarılı bir kurumsal yönetimin, 

düşük sermaye maliyeti sağlaması, finansman imkanları ve likiditeyi 

artırması, kaynakların daha verimli kullanılması, değişime daha çabuk uyum 

sağlanması, daha nitelikli istihdam olanaklarının yaratılması, krizlerin daha 

kolay atlatılması ve iyi yönetilen şirketlerin sermaye piyasasından 

dışlanmaması gibi avantajlar sağladığı görülmektedir. Kurumsal yönetim aynı 
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zamanda, işletmenin hedeflerinin belirlediği yapıyı ortaya koymakta, bu 

hedeflere ulaşmanın ve performans denetiminin araçlarını belirlemektedir 

(OECD, 1999, 6). 

 Yöneticilerin, şirketin ve hissedarların menfaatine yönelik amaçlar ve 

hedeflerin belirlemesini sağlayarak, yöneticilerin performansını arttırmakta, 

denetimi kolaylaştırmaktadır (Koç ve Diğerleri, 2005, 11). 

 Dış kaynak çekebilme yeteneği, bir ülkedeki kurumsal yönetim sisteminin 

etkinliği ve kaynak sağlayanların haklarına ne ölçüde saygılı olunduğu ile 

yakından ilişkilidir (Tuzcu, 2003, 62). 

 Kurumsal yönetim ilkelerini daha fazla özen göstererek uygulayan, böylece 

bir anlamda kurumsal bakımdan daha iyi yönetilen şirketlerin hem 

borçlanarak hem de yeni hisse senedi ihraç ederek, finansman kaynaklarına 

daha kolay bir şekilde erişebilmeleri mümkün olmaktadır (Gürbüz, 2005, 39). 

 Dünya Bankası raporunda, yabancı yatırım ve kurumsal yönetim 

uygulamaları arasında pozitif bir korelasyon bulunduğu belirtilmiştir. 

Kurumsal yönetim, şirketlerin faaliyetlerini, planlarını, hedeflerini, 

verimliliklerini ve bunları yerine getirirken sergiledikleri performanslarını 

değerlendiren, kontrol eden bir sistemdir (Cuhruk ve Özkan, 2004, 42). 

 Dış katılımcılar, şirketle bağlantısı olan ancak yönetim aşamalarında 

bulunmayan ve yönetim kararlarında doğrudan yer almayan gruplardır. İster 

şirketle doğrudan ilişkisi olan ortaklar, hissedarlar, yönetim ve yönetim 

kurulu olan iç katılımcı gruplar olsun, isterse şirketle doğrudan ilişkisi 

olmayan şirket çalışanları, müşteriler, tedarikçiler, şirkete borç verenler ve 

toplum gibi dış katılımcılar olsun, ekonomik yapı içerisinde şirketlerin 

kurumsal yönetim çerçevesini çizerler (Bekçioğlu ve Diğerleri, 2005, 57). 
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d) Ülke Ekonomisi Açısından Faydaları: 

 Kurumsal yönetim ülke imajının yükseltilmesi, sermayenin yurt dışına kaçışının 

önlenmesi, yabancı sermaye yatırımlarının artması, gerek ulusal gerekse 

uluslararası sermaye piyasalarının sürdürülebilir bir şekilde gelişmesi, 

ekonominin ve sermaye piyasalarının rekabet gücünün artması, ekonomik 

krizlerin daha az zararla atlatılması, kaynakların daha etkin bir şekilde 

dağıtılması, yüksek refahın sağlanması ve sürdürülmesi gibi avantajlar 

sağlamaktadır (Özilhan, 2002, 68). 

 McKinsey tarafından yapılan araştırma sonuçlarına göre; yatırımcılar, 

uluslararası alanda yatırım yapılması için karar alma sürecinde belirleyici unsur 

olarak önemli ve birinci sırada, ilgili yerde geçerli olan kurumsal yönetim 

ilkelerini görmektedir (McKinsey, 2002, 66). 

 Başarılı kurumsal yönetim uygulamaları sadece kaynakların boşa harcanmasını 

önleyen iyi bir koruyucu değil, aynı zamanda da birçok ülkede talep edilen 

finansal şeffaflık, ortaklık faaliyetlerinin kontrol edilmesi, sosyal sorumluluk 

bilinci ve etik kuralların ve yatırımcıların korunması konusunda önemli bir unsur 

olarak görülmektedir (Shelton, 1998, 74). 

 Daha iyi kurumsal yönetim uygulamalarını, ekonomik dinamizmi geliştirecek ve 

dolayısıyla genel ekonomik performansı artıracak bir yol olarak 

değerlendirmektedir (Gündüz, 2001, 25). 

 Ülke genelinde hukuki düzenlemeler ne kadar mükemmel olursa olsun zaman 

içerisinde mevzuat ile uygulamalar arasında boşluklar doğabilmektedir. Bu tür 

yasal boşluklar yeni yasal düzenlemelerle giderilmeye çalışılmakta, ancak bu 

işletme ve yatırımcılar açısından zaman alıcı ve maliyetli olmaktadır. Bu 

çerçevede kurumsal yönetim düzenlemelerinin, bu yasal boşluğun 
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giderilmesinde önemli işlevi olduğu görülmektedir (Çelik ve Diğerleri, 2005, 

38). 

Kurumsal yönetim yukarıda da belirtildiği gibi gerek ülke ekonomisine gerekse de 

işletmelere ve yatırımcılara faydası olan bir yönetim anlayışıdır. Bir ülkenin ekonomisi 

ülkenin sahip olduğu öz kaynakların işletmeler tarafından değerlendirilmesi ve 

yatırımcılar tarafından desteklenmesi sayesinde oluşmaktadır. Bu sisteme devlet eliyle 

yapılan katkılar ve düzenlemeler ülkenin makroekonomisini oluşturmaktadır. 

Dolayısıyla kurumsal yönetim anlayışının faydalarını bir ülkenin makroekonomisine 

olan faydası şeklinde adlandırmak mümkündür.  

Aşağıdaki şekilde kurumsal yönetim anlayışının ülkenin makroekonomik yapısına 

olan katkısı gösterilmektedir.  

Şekil 3: Kurumsal Yönetimin Makro-Ekonomik Etkileri 

 

Kaynak: Aktan, 2006, 90 
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2.5. Kurumsal Yönetim Anlayışının İlkeleri 

Kurumsal yönetim anlayışının benimsenmesi ve işletmelerde başarı elde etmek için 

sorunsuz bir şekilde uygulanması için bir takım ilkelerin varlığından söz etmek 

gerekmektedir. Kurumsal yönetim ilkeleri, işletmelerin üst düzey yönetiminin, 

işletmelerinin faaliyetlerine ilişkin kararları verirken nelere dikkat etmeleri, bunları 

nasıl ve hangi mekanizmalar içerisinde ele almaları, kararları nasıl, ne zaman ve kimlere 

açıklamaları ile ilgili kurallar toplamıdır (Koçel, 2003, 81). 

Kurumsal yönetim anlayışının genel ilkeleri Kurumsal Yönetim Merkezi (Corporate 

Governance Center) tarafından “ABD Halka Açık Firmalar İçin 21. Yüzyıl Yönetim 

İlkeleri (21st Century Governance Principles for U.S. Public Companies)” isimli 

raporda açıklanmıştır. Bu rapora göre kurumsal yönetim anlayışının genel ilkeleri 

şunlardır. (Demibaş ve Uyar, 2006, 72): 

 Etkileşim (Interaction): Yönetim kurulu, denetim komitesi, yönetim, iç 

denetçiler ve bağımsız denetçiler arasında etkili bir iletişim sağlanmalıdır. 

 Yönetim Kurulunun Amacı (Board Purpose): Yönetim kurulu, hissedarların 

haklarını gereği gibi korumak amacıyla kurulun görevlerini en iyi şekilde 

anlamalıdır. Kurul üçüncü taraf yatırımcıların haklarını da göz önünde 

bulundurmalıdır. 

 Yönetim Kurulunun Sorumluluğu (Board Responsibility): Yönetim kurulu 

firmanın faaliyetlerinin güvenilir bir biçimde yerine getirilmesinde başta 

hissedarlar olmak üzere tüm ilgili kesimlere karsı sorumluluk sahibidir. Ayrıca, 

yönetim kurulunun temel sorumluluk alanı, firmanın icra direktörünün (CEO-

Chief Executive Officer) denetlenmesi, firmanın stratejilerinin izlenmesi ve 

değerlendirilmesidir. 
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 Bağımsızlık (Independence): Bağımsızlık herhangi bir yöneticinin firma ile 

veya yönetim kademeleri ile mesleki veya kişisel bir bağının bulunmamasını 

ifade etmektedir. 

 Uzmanlık (Expertise): Yöneticilerin ve yönetim kurulu üyelerinin firmanın 

faaliyette bulunduğu sektör ve firma faaliyetleri konusunda yönetsel uzmanlığa 

sahip olmalarını ifade etmektedir. 

 Toplantı ve Bilgi (Meeting and Information): Yönetim kurulu belirli 

aralıklarla toplanmalıdır. Ayrıca, yönetim kurulu görevlerini yerine getirecek 

personel bilgiye ulaşabilmelidir. 

 Liderlik (Leadership): Yönetim kurulu makamı ile icra direktörünün (CEO) 

rolleri birbirinden ayrılmalıdır. 

 Kamuyu Aydınlatma (Dislosure): Firmanın finansal tabloları yönetim 

tarafından zamanında ve şeffaf bir biçimde kamuoyuna açıklanmalıdır. 

 Komiteler(Committee): Başta denetim komitesi olmak üzere yönetim 

kuruluna bağlı tüm komiteler bağımsız üyelerden oluşmalıdır. 

 İç Denetim (Internal Audit): Firmaların tamamının etkin, sürekli olarak 

çalışan ve doğrudan komiteye raporlama yapan bir iç denetim fonksiyonuna 

sahip olması gerekmektedir. 

Kurumsal yönetim anlayışının yukarıda sıralanan genel ilkelerine ek olarak 

sıralayabileceğimiz diğer ilkelerini dört ana gruba ayırmak mümkündür. Bu gruplar; 

şeffaflık ilkesi, hesap verebilirlik ilkesi, sorumluluk ilkesi ve adil yönetim ilkesidir. 

Aşağıda bu ilkeleri ve özellikleri belirtilmiştir.  
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a)  Şeffaflık İlkesi: 

Yönetim çerçevesinde şeffaflık, kredilerin yatırımcılarca kullanımı, kredi 

kullananların kredibilitesi, hükümetlerin kamu hizmetlerini sunumu (eğitim, 

sağlık, para, maliye politikaları) ve uluslararası kuruluşların faaliyetleri 

hakkında doğru, eş zamanlı, güvenilir ekonomik, sosyal ve politik bilginin 

akışının sağlanmasıdır (Vishwanath ve Kaufmann, 1999, 38).  

Şeffaflık ilkesi kapsamında, hangi bilgilerin kamuoyuna açıklanacağı, 

açıklamanın zamanlaması ve açıklamanın kimin tarafından yapılacağı da 

önem taşımaktadır (Koçel, 2003, 82). Şeffaflık ilkesi kapsamında kamuoyuna 

açıklanacak bilgilerin aşağıdaki özellikleri taşıması gerekmektedir (Aktan, 

2006, 63): 

 Bilgi açık ve anlaşılır olmalıdır, 

 Açıklanan bilgi doğru olmalıdır, 

 Bilginin tam bir tarafsızlık içerisinde sunulması ve bu bilgileri 

kullanacakları yanıltmaması gerekir, 

 Bilgi eksiksiz olarak sunulmalıdır, 

 Bilgi kullanıcıları tarafından analizler yapmaya olanak sağlayacak 

özelliklere sahip olmalıdır, 

 Bilgi düşük maliyetle sunulmalıdır, 

 Bilgiye erişim kolay olmalıdır, 

 Bilgiye zamanında erişim olanağı olmalıdır. 

Kamuoyu kurumla ilgili olarak bilgilendirilirken aşağıda belirtilen konulara 

ilişkin kamuoyu bilgilendirilmelidir (Tuna, 2005, 44): 
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 Mali performans, 

 Mali durum (sermaye, ödeme durumu ve likidite), 

 Risk yönetimi stratejileri ve uygulamaları, 

 Riske maruz kalmak (kredi riski, piyasa riski, likidite riski ile operasyonal, 

hukuki ve diğer riskler), 

 Muhasebe politikaları, 

 Temel ticaret, işletme ve kurumsal yönetim bilgileri, 

 Yönetim kurulunun yapısı (üye sayısı, üyeler ve nitelikleri, verdikleri 

taahhütler), 

 Üst düzey yönetimin yapısı (sorumlulukları, nitelikleri ve deneyimleri), 

 Temel örgütsel yapı (temel faaliyet alanları ve tüzel kişilik yapısı), 

 Teşvik sistemine dair bilgi (özlük haklarına ilişkin politikalar, yönetici 

ücretleri, primler ve hisse senedi opsiyonları), 

 Yan kuruluşlar ve bağlantılı kişi ve kuruluşlarla yapılacak işlemlerin yapısı 

ve sınırları. 

b) Hesap Verebilirlik İlkesi: 

Hesap verebilirlik ilkesinin özelliklerini aşağıdaki gibi sıralamak 

mümkündür;  

 Hesap verebilirlik yönetim işlevinin ve sorumluluklarının açıklanması, 

hissedar ve yöneticilerin taleplerinin sıraya konulmasının güvence altına 

alınması ve nesnel kararlar alındığının yönetim kurulları tarafından 

izlenmesidir (Millstein, 2000, 93). 
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 Hesap verebilirlik, aynı zamanda, alınan kararların doğruluğunu kanıtlama ve 

söz konusu kararların sorumluluğunu kabullenme gerekliliğini de işaret 

etmektedir (Tuzcu, 2004). 

 Hesap verebilirlik ilkesi firmanın yönetilmesine ilişkin kural ve 

sorumlulukların açık bir biçimde tanımlanması, yönetim ile hissedar çıkarları 

arasındaki paralelliğin yönetim kurulu tarafından gözetilmesi olarak 

tanımlanmaktadır (TÜSİAD, 2002, 16). 

 Yönetimde olan kişilerin görev ve sorumluluklarının açık bir biçimde 

düzenlenmesi, hissedarlarla olan ilişkilerin belirli kurallara ve önceliklere 

bağlanması ve bununla birlikte bu sistemin de sıkı bir biçimde denetlenmesi 

gerekmektedir (Millstein, 1998). 

 Kurumsal yönetim uygulamalarında firma yönetiminin (yöneticilerinin) 

hissedarlara ve tüm paydaş gruplarına karşı hesap verme sorumluluğu 

bulunmaktadır. Buna karşın, hissedarların haklarının bireysel olarak 

korunması ve bunların bireysel olarak bilgilendirilmesi yerine, hesap verme 

sorumluluğunun belirli kurallara bağlanması daha rasyonel bir yaklaşım 

olacaktır (Aktan, 2006, 49). 

c) Sorumluluk İlkesi: 

Sorumluluk ilkesinin amacı; firmanın faaliyetlerinin kanunlara ve toplumsal 

değerleri yansıtan düzenlemelere uygunluğunu güvence altına almaktır 

(Millstein, 2000). Bu doğrultuda, yönetim kurulu, firmayı temsil ve idare 

etmektedir. Buna ilaveten, yönetim kurulu; firmanın müşterilerine, 

çalışanlarına, tedarikçilerine ve toplumdaki diğer paydaş gruplarına karşı da 

sorumluluk sahibidir (TÜSİAD, 2002, 20). 

Kurumsal yönetim anlayışının sorumluluk ilkesinin özellikleri şunlardır  

(Şehirli, 1999, 47): 
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 Yönetim kurulu üyeleri, ortaklık hakkındaki tüm bilgilere ulaşmış olarak, 

görevleri gereği gereken dikkati gösterirken iyi niyetli davranıp, aynı 

zamanda ortakların tamamının çıkarlarını korumayı amaçlayan bir bakış 

açısına sahip olmalıdırlar. 

 Yönetim kurulu, diğer paydaş gruplarının çıkarlarını gözetmek ve ortaklığın 

faaliyet alanlarına ilişkin geçerli mevzuata uyum sağlamakla sorumludur. 

 Yönetim kurulu, temel gözetim fonksiyonlarını kapsayan hususları yerine 

getirmelidir. 

Sorumluluk ilkesine göre kurumlarda yönetimin yerine getirmesi gereken 

sorumluluklar şunlardır (Şehirli, 1999, 47-48): 

 Ortaklık stratejisini faaliyete ilişkin büyük planları, risk politikasını, yıllık 

bütçeleri ve iş planlarını gözden geçirmek, performans hedeflerini koymak, 

uygulamaları ve ortaklık performansını izlemek ve büyük tutardaki 

harcamaları, kazançları ve kayıpları belirlemek, 

 Önemli üst düzey yöneticileri seçmek, ücretlendirmek, denetlemek ve 

gerekli olduğunda değiştirmek, görev süresi dolanların yerine yeni atamalar 

yapmak, 

 Üst düzey yöneticilerin ücret politikalarını gözden geçirmek ve buna ilişkin 

planların pay sahiplerinin çıkarlarıyla uyumlu olmasını sağlamak, 

 Anonim ortaklığının yöneticileri, yönetim kurulu üyeleri ve pay sahipleri 

arasındaki ortaklık varlıklarının istismarı ve üçüncü kişilerle yapılan 

işlemlerin kötüye kullanılması gibi konulardaki çıkar çatışmalarını izlemek 

ve kontrol altına almak, 

 Şirketin, bağımsız denetimin gözetimi de dahil olmak üzere, finansal 

raporlama ve hesaplar arasındaki uygunluğu sağlamak. Özellikle risk, 
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finansal kontrol ve mevzuata uygunluğun takibini sağlayacak sistemleri 

oluşturmak, 

 Yönetim uygulamalarının ne şekilde yürütüldüğü ve hangi değişikliklere 

ihtiyaç gösterdiği hususlarını göz önünde bulundurarak etkinliğin 

kontrolünü yapmak, 

 Açıklama (kamu aydınlatma) ve haberleşme sürecinin gözetimini yapmak. 

 Yönetim kurulları potansiyel çıkar çatışmalarının olduğu faaliyetlerde 

bağımsız olarak karar alma yetkisi olan yeterli sayıda yönetim kurulu üyesi 

tayin etme hususunu göz önünde bulundurmalıdır. Yönetim kurulunun 

denetim, atama ve ücretlendirme gibi belli başlı sorumlulukları bağımsız 

karar alma gücünü gerektirir. 

 Yönetim kurulu üyeleri üstlendikleri görev ve sorumluluklar için yeterli 

zaman ayırmak zorundadır. 

d) Adil Yönetim İlkesi: 

Bu ilke, firma yönetiminin aldığı kararlarda yalnızca mülkiyet hakkı bulunan 

hissedarları değil, aynı zamanda firmanın uzun dönemde karlılığını ve 

varlığını sürdürmesine yardımcı olacak tüm tarafları dikkate alması anlamına 

gelmektedir (Tuzcu, 2004). Adil yönetim ilkesi, her şeyden önce hissedarların 

belirli bazı haklarının kabulü anlamına gelmektedir. Bu hakları çeşitli ana 

başlıklar altında toplamak mümkündür (Aktan, 2006, 33):  

 Genel kurullara katılım ve oy kullanma, 

 Azınlık haklarını kullanma, 

 Kar payı alma, 



39 

 

 Ortaklık hakkında düzenli ve zamanında bilgi alma, 

 Hissedar bilgilerinin sağlıklı olarak tutulması, 

 Hisselerin herhangi bir sınırlama olmaksızın devri, 

 Zamanında ve düzenli olarak firma hakkında açıklayıcı bilgi elde etme, 

 Genel kurul toplantılarına etkin katılma ve oy kullanma, 

 Yönetim kurulu üyelerinin seçiminde etkinlik (birikimli oy gibi), 

 Firmanın karlarından pay alma, 

 Firmanın yapısına ilişkin kararlara katılma ve yeterli biçimde 

bilgilendirilme, 

 Kamuyu aydınlatmanın bilgilendirme politikası çerçevesinde yapılması, 

 Hissedarlar arasında ayrım yapılmaması, 

 Hisse senedi değerini etkileyen bilginin kamuya açıklanması, 

 Açıklamaların zamanında, doğru, anlaşılabilir, düşük maliyetle kolay 

erişilebilir ve eşit bir biçimde kamunun kullanımına sunulması. 

2.6. Kurumsal Yönetimin Etkinliğini Arttıran ve 

Azaltan Faktörler 

İşletmelerde kurumsal yönetimin etkinliğini artıran ve azaltan bir takım faktörler 

bulunmaktadır. Bu faktörler işletmenin içyapısından kaynaklandığı gibi işletmenin 

dışındaki faktörlerden de kaynaklı olabilmektedir. İşletmelerin kurumsal yönetimi 
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artıran ve azaltan faktörleri bilmeleri yönetimin ve dolayısıyla işletmenin başarısını 

doğrudan etkileyebilmektedir. Aşağıda işletmelerde kurumsal yönetim etkinliğini 

arttıran ve azaltan faktörler belirtilmiştir.  

2.6.1. Kurumsal Yönetimin Etkinliğini Arttıran Faktörler 

Kurumsal yönetimin etkinliğini arttıran sebepler şunlardır (Alparslan, 2000, 48): 

 Kurumsal değerler, etik ilkeler ve diğer doğru davranış standartları ve bunlarla 

uyumlu bir sistem, 

 Tüm kurumun başarısının ve bireysel olarak katılımların ölçülebileceği açıkça 

tanımlanmış kurumsal strateji, 

 Karar alma otoriteleri ile yetki ve sorumlulukların açık olarak tayin edilmesi, 

yönetim kurulu seviyesine kadar alınacak onaylara ilişkin hiyerarşik yapının 

oluşturulması, 

 Yönetim kurulu, üst düzey yönetim ve denetçiler arasında işbirliği ve etkileşimin 

sağlanmasına yönelik mekanizmanın kurulması, 

 Çıkar çatışmalarının önem arz ettiği durumlara ilişkin risklerin özel olarak 

izlenmesi, Üst düzey yönetim, bölüm yöneticileri ve çalışanlara uygun şekilde 

davranmalarını ve çalışmalarını teşvik etmek üzere hizmet tazminatı, terfi ve 

benzeri şekillerde finansal ve idari teşviklerin oluşturulması, 

 Kurum içinde ve kamuoyuna yeterli bilgi akışının sağlanması, 

 Etkin kurumsal yönetimi destekleyici koşulların sağlanması, 

 Kurum içerisinde yetki ve sorumlulukların açıkça belirlenmesi ve uygulanması, 
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 Etkin ve bağımsız bir yönetim kurulu, 

 Proaktif bir denetim komitesi, 

 Yönetici ücretlerini hissedar değeri ile bağdaşlaştıracak bir ücret komitesi, 

 Etkin bir iç kontrol yapısı, 

 Etkin bir iç denetim sistemi, 

 Net ve yaptırım gücü olan politikalar, 

 Etkin risk yönetimi, 

 Bağımsız ve etkin dış denetim, 

 Bildirimlerin şeffaflığını, etkin haberleşmeyi, hesap verebilirliliği ve 

ölçülebilirliliği sağlayacak sistemler. 

2.6.2. Kurumsal Yönetimin Etkinliğini Azaltan Faktörler 

Kurumsal yönetimin etkinliğini azaltan sebepler özellikleriyle birlikte aşağıda 

belirtilmiştir (Kitiş, 2005, 79): 

 Kuralların Uygulanmasının Yetersiz Olması; Pek çok gelişmekte olan 

piyasada basın, sadece kuralları ihlal eden şirketleri teşhir etmekle kalmaz; aynı 

zamanda iyi kurumsal yönetim uygulamalarını izleyenlere de övgüyle yer verir. 

Finansal basının, küçük ve monopol bir yapıya sahip olduğu ülkelerde, kurumsal 

yönetim kurallarının uygulanabilirliğinin sağlanması oldukça zayıf bir etkide 

kalmaktadır 
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 Asimetrik Bilgi Sorunu; Ekonomik birimlerin faaliyetleri ve bu faaliyetlerin 

sonuçlarının şeffaflık, hesap verilebilirlik, muhasebe standartları ve raporlama 

teknikleri gibi araçlarla öngörülebilmesi esasına dayanan kurumsal yönetim, risk 

oluşum potansiyeli açısından işletmeler için kritik bir işlev görmektedir. 

Herhangi bir ürün veya hizmet alım satım işleminde, alıcı veya satıcı 

konumundaki taraflardan birinin, konu hakkında karşı taraftan daha az bilgiye 

sahip olması halinde, asimetrik bilgi sorunu oluşmaktadır (Karacan, 2000, 25) 

 Kurumsal Yönetim Maliyetleri; Organizasyon değişikliğinin ve bilgi 

şeffaflığının sağlanması için getirilecek yeni sistem alt yapılarının, iletişim ve 

kontrol mekanizmalarının kurulması, kurumsal yönetim maliyetlerini 

oluşturmaktadır. Ancak işletmede kurumsal yönetimle daha güvenilir, şeffaf ve 

hesap verebilir bir yapının oluşmasının sağlayacağı yarar, kurumsal yönetim 

ilkelerinin hayata geçirilmesinde katlanılacak maliyetlerden daha fazla olduğu 

sürece ilkelerin hayata geçirilmesi faydalı olacaktır. 

2.7. Kurumsal Yönetimin Anlayışı Alanında 

Yapılan Düzenlemeler 

2.7.1. Türkiye’de Yapılan Düzenlemeler 

Türkiye kurumsal yönetim alanında düzenlemeler yapmaya dünya ülkelerinden daha 

geç başlamıştır. Özellikle Türkiye’de ekonominin ve ticaretin gelişerek dünyaya 

açılmasının ardından şirketler dünya şirketleri ile rekabet edecek seviyeye gelmiştir. bu 

süreç ise işletmeler organizasyon yapılarını kurumsallaştırarak yönetimlerini 

modernleştirmişlerdir. Ayrıca TÜSİAD ve İMKB gibi gerek sivil toplum kuruluşları 

gerekse de devlet destekli kuruluşların kurulması kurumsal yönetimin Türkiye’de 

yerleşmesinde etkili olmuştur.  
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Türkiye’de kurumsal yönetim konusunda son birkaç yıldır çalışmalar yapılmaktadır. 

Bu çalışmaları OECD’nin yayınlamış olduğu Kurumsal Yönetimin Temel İlkeleri 

çerçevesinde her şirket kendi bünyesinde hazırlamaktadır. Özellikle bankacılık, 

sigortacılık ve bilişim sektörlerinde bu çalışmalar gün geçtikçe hızlanmaktadır. Şirketler 

bu çalışmaları yaparlarken, TÜSİAD’ın, İMKB’nin ve SPK’nın hazırlamış olduğu 

Kurumsal Yönetim İlkelerini, esas almaktadırlar (Bekçioğlu ve Diğerleri, 2005, 37). 

Aşağıdaki tabloda Türkiye’de kurumsal yönetimin gelişim tarihçesi belirtilmiştir. 

Tablo 2: Türkiye’de Kurumsal Yönetimin Gelişimi 

 

Kaynak: Bekçioğlu ve Diğerleri, 2005, 38 
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2.7.1.1. Sermaye Piyasası Kurulunun Yaptığı 

Düzenlemeler 

Başta halka açık işletmeler olmak üzere, özel sektör ve kamuda faaliyet gösteren tüm 

anonim işletmeler tarafından uygulanabilecek kurumsal yönetim ilkeleri Sermaye 

Piyasası Kurulu”nca belirlenerek, Temmuz 2003'te açıklanmıştır. Kurul birçok ülkenin 

düzenlemeleri incelenmiş, başta 1999 yılında yayınlanan “OECD Kurumsal Yönetim 

İlkeleri” olmak üzere, dünyada benimsenmiş ve tavsiye edilen genel esaslar ile 

ülkemizin kendine özgü koşulları ele alınmıştır (Övünç, 2004, 11).  

SPK’nın yaptığı düzenlemeler pay sahipleri, kamuyu aydınlatma ve şeffaflık, 

menfaat sahipleri ve yönetim kurulu olmak üzere dört ana bölümden oluşmaktadır. Söz 

konusu bu bölümlerin detayları aşağıda belirtilmiştir. 

i. Birinci Bölüm: Birinci bölümde pay sahiplerinin hakları ve eşit işleme tabi 

tutulmaları hakkında uyulması gereken bir takım ilkelere yer verilmiştir. Söz 

konusu bu ilkeler şunlardır, 

 Bilgi alma ve inceleme, 

 Genel kurula katılım ve oy verme, 

 Kar payı alma  

 Azınlık haklarına detaylı olarak yer verilmekte ve pay sahipliğine 

ilişkin kayıtların eksiksiz olarak tutulması ve payların serbestçe devri 

ve satışı konuları ile eşit işleme 

ii. İkinci Bölüm: İkinci bölümde Kamunun aydınlatılması konusu ve şeffaflık 

ilkelerine yer verilmiştir. Kamunun aydınlatılması ve şeffaflık ilkeleri 

kapsamında şirketlerin pay sahiplerine ve kamuoyuna şirket ile ilgili bilgilerin 

aktarması istenmiştir. Yine bu ilkeler kapsamında şirkete ait finansal tabloların 

belirli zaman aralıklarıyla denetleme raporunda açıklanması istenmiştir.  
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iii. Üçüncü Bölüm: Üçüncü bölümde şirketin menfaat sahiplerine yönelik uyması 

gereken ilkeler belirtilmiştir. SPK’da menfaat sahibi, şirketin hedeflerine 

ulaşması ve faaliyetleri ile herhangi bir ilgisi olan kişi, kurum veya çıkar grubu 

olarak tanımlanmıştır. Bu durumda şirketle ilgili menfaat sahipleri; pay sahipleri 

ile birlikte şirket çalışanlarını, alacaklıları, müşterileri, tedarikçileri, sendikaları, 

çeşitli sivil toplum kuruluşlarını, devleti ve hatta şirkete yatırım yapmayı 

düşünebilecek potansiyel tasarruf sahiplerini de içermektedir. 

i. Dördüncü Bölüm: Dördüncü bölümde şirketin yönetim kurulunun şirket 

içerisindeki işlevi, yetki ve sorumlulukları ile finansal açıdan sahip oldukları 

haklar ve tüm bunlarla ilgili oluşturacakları komitelere ilişkin ilkelere yer 

verilmiştir. Yine bu ilkeler kapsamın oluşturulacak komitelerin başkanlarının 

yetki ve sorumluluk alanları belirtilmiştir. Buna göre komite başkanlarının 

bağımsız üye olması ve üyelerin çoğunluğunun şirkette icradan sorumlu 

olmayan üyelerden oluşması öngörülmektedir. Dördüncü bölümde denetimden 

sorumlu komitenin de sorumlulukları açıkça belirtilmiştir. Buna göre 

denetimden sorumlu komite şirketin finansal raporlama ve iç kontrol sistemi ile 

bağımsız denetiminin işleyişi ve etkinliğinin gözetiminden sorumludur. Ayrıca, 

bağımsız denetim kurulusunun seçimi, denetim sözleşmelerinin hazırlanarak 

bağımsız denetim sürecinin başlatılması ve bağımsız denetim kuruluşunun her 

aşamadaki çalışmalarının gözetimi de komitenin sorumlulukları arasındadır. 

SPK’nın 20.03.2003 tarihli resmi gazetede çıkan tebliğinde Türkiye’de kurumsal 

yönetim alanında yeniden düzenlemeler yapılmıştır. Söz konusu tebliğde açıklanan 

değişiklikler şunlardır (Küçüksözen ve Küçüksözen, 2005, 42): 

 Bağımsız denetim kuruluşlarının ve bu kuruluşlarda istihdam edilen denetim 

elemanları ile diğer personelin denetim hizmetleri verdikleri müşterilerine, vergi 

danışmanlığı (finansal tabloların ve beyannamelerin vergi mevzuatı hükümlerine 

uygunluğunu incelemek ve uygunluğu tasdik etmek, konu hakkında yazılı görüş 
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vermek ve rapor düzenlemek faaliyetleri) hariç olmak üzere, danışmanlık 

hizmeti vermeleri yasaklanmıştır. 

 Bağımsız denetim kuruluşlarına 5 yıllık rotasyon zorunluluğu getirilmiştir. Bu 

çerçevede halka açık şirketler, bir bağımsız denetim kuruluşundan en çok 5 yıl 

bağımsız denetim hizmeti alabileceklerdir. 

 Hisse senetleri borsada işlem gören şirketler için, yönetim kurulu tarafından 

kendi üyeleri arasından seçilecek en az iki üyeden oluşan “denetimden sorumlu 

komite” kurulması zorunluluğu getirilmiştir. Komitenin iki üyeden oluşması 

halinde her iki üyenin, ikiden fazla üyeden oluşması halinde ise çoğunluğun, 

genel müdür ya da icra komitesi üyesi gibi doğrudan icra fonksiyonu 

üstlenmeyen ve murahhas üye sıfatı taşımayan yönetim kurulu üyelerinden 

oluşması gerekmektedir.  

 Denetimden sorumlu komite, şirketin finansal raporlama sistemi ile bağımsız 

denetim ve iç kontrol sisteminin işleyişinin ve etkinliğinin gözetiminden 

sorumludur. Ayrıca şirketin bağımsız denetim hizmetini üstlenecek bağımsız 

denetim kurulusunun seçimi ve alınacak hizmetler, denetimden sorumlu 

komitenin ön onayına tabidir. 

 Hisse senetleri borsada işlem gören şirketler ile aracı kuruluşların yönetim 

kurullarına, finansal tablolar ile yıllık raporların SPK’nın muhasebe standartları 

ile genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine uygun olarak hazırlandığı, 

sunulduğu ve gerçeğe uygun ve doğru olduğu hususunda ayrı bir karar alma 

zorunluluğu getirilmiştir. 

  Finansal tablo ve raporların kamuya açıklanması sırasında, şirketler ile aracı 

kuruluşların genel müdürünün (ya da finansal raporlamadan sorumlu bölüm 

başkanı veya bu sorumluluğu üstlenmiş yönetim kurulu üyesi) ek bir açıklamada 

bulunması gerekmektedir. Bu açıklamada, finansal tablo ve raporların; 
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incelendiği, gerçeğe aykırı bir açıklama içermediği veya eksik olmadığı, şirketin 

gerçek finansal durum ve faaliyet sonuçlarını yansıttığı yazılı (ve imzalı) olarak 

belirtilmelidir. 

04.12.2003 tarihli Resmi Gazete’de SPK kurumsal yönetim ilkelerine uyum 

derecesini “ortaklıklar ve sermaye piyasası kurumlarının kurulca yayımlanan Kurumsal 

Yönetim İlkeleri’ne uyumun derecelendirme kuruluşları tarafından bağımsız, tarafsız ve 

adil olarak değerlendirilmesi ve sınıflandırılması faaliyeti” olarak tanımlanmıştır. 

Aşağıdaki tabloda kurumsal yönetim ilkelerine uyum ve kredi derecelendirilmesini 

yapan kuruluşlar belirtilmiştir. 

Tablo 3: Derecelendirme Faaliyetleri ve Derecelendirme Kuruluşları 

 

Kaynak:  Derecelendirme Faaliyetleri ve Derecelendirme Kuruluşları,  

http://www.spk.gov.tr/msd/derkur/index  12.02.2007 

http://www.spk.gov.tr/msd/derkur/index
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2.7.1.2. İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Tarafından 

Yapılan Düzenlemeler 

Hisse senetleri İMKB’de işlem gören şirketlerden kurumsal yönetim uyum beyanını, 

birçok şirket açıklamış bulunmakta, ancak uyum derecesini kamuya açıklayanların 

sayısı ise oldukça azdır. Bu açıklamalardan da anlaşılabileceği üzere, kurumsal yönetim 

uyum derecelendirmesi, ülkemiz için çok yeni, ancak gelişmeye açık bir kavramdır.  

Sermaye Piyasası Kurulu’nun 10 Aralık 2004 tarihli toplantısında, kurumsal yönetim 

ilkelerine uyumun sağlanması amacıyla, hisse senetleri İMKB’de işlem gören 

şirketlerin, 2005 yılında yayımlanacak 2004 yılına ilişkin faaliyet raporlarından 

başlamak üzere, şirketlerin kurumsal yönetim kapsamında durumlarının izlenebilmesi 

amacıyla, bu raporlarda ya da şirketlerin internet sitelerinde açıklanacak asgari unsurları 

belirleyen Kurumsal Yönetim Uyum Raporu’na yer vermeleri gerektiğine karar 

verilmiştir. 

SPK’nın 7 Şubat 2005 tarihli toplantısında ise, kurumsal yönetim ilkelerinde 

değişiklik ve eklemeler yapılması ve ayrıca İMKB Kurumsal Yönetim Endeksi 

oluşturulmasına ilişkin kararlar alınmıştır. Bu kararlar, aslında OECD Kurumsal 

Yönetim Yönlendirme Komitesi’nin yaptığı değişikliklere dayanmaktadır. Türkiye’de 

henüz oluşturulma aşamasındaki “Kurumsal Yönetim Endeksi”nin, bu endekse sahip 

diğer ülke örneklerine benzer şekilde bireysel ve kurumsal, ulusal ve küresel 

yatırımcılara, hisse senetleri borsada işlem gören şirketlerin kurumsal yönetim eğilimi 

hakkında bilgi veren yararlı bir gösterge olması beklenmektedir (Gürbüz, 2005, 108). 

Ayrıca, İMKB Araştırma Müdürlüğü tarafından, 2001 yılında üyesi bulunan aracı 

kurumlar ve işlem gören işletmelerle, OECD ilkelerinin temel alınarak, kurumsal 

yönetim ilkelerinin uygulanma derecesi ve ilkelerin işletmelerin hisse senetleri 

performanslarına etkisini inceleyen bir kurumsal yönetim anket çalışması yapılmıştır. 

Anket sonuçlarına göre; 
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 Ankete katılan işletmelerin %52’sinin kurumsal yönetim ilke ve standartlarına 

ilişkin çalışmaların farkında olduğu belirlenmiştir. 

 Yönetim kurulunda akrabalık ilişkilerinin olduğu ve üyelerin aynı işletmeler 

grubu bünyesinde görev aldığı saptanmıştır. Ayrıca yönetim kurulu üyelerine 

sağlanan mali haklar genelde performansa dayalı değildir. Kamuyu aydınlatma, 

borsada işlem gören işletmelerde oldukça gelişmiştir. 

 Sermaye artırımlarında yönetim kurulunca mevcut ortakların rüçhan hakkını 

kısıtlama yetkisi fazla kullanılmamaktadır. 

 Genel müdür pozisyonunda görev yapanlar profesyonellerden oluşmakta ve 

genelde tek işletmede görev almaktadırlar. 

 Yönetim kurulu üyeleri arasında yönetimden bağımsız üye uygulaması 

bulunmamaktadır. Başkan ve operasyonel faaliyetlerden en üst düzeyde 

sorumlu kişi (CEO) uygulaması yerleşmemiştir. 

 İşletmelerde çalışanlara yönelik vakıf ve sandık uygulaması yeterli değildir. 

2.7.1.3. TÜSİAD Tarafından Yapılan Düzenlemeler 

Kurumsal yönetim alanında, TÜSİAD Aralık 2002’de “Kurumsal Yönetim En İyi 

Uygulama Kodu: Yönetim Kurulunun Yapısı ve İşleyişi” adlı kuralları yayınlamıştır. 

Gönüllülük esasına dayalı bu kurallar, on beş ana maddeden oluşmuştur ve yönetim 

kurulunun yapısı, sorumlukları ve işleyişi ile ilgili konulara yer vermiştir. Kurumsal 

yönetimin bir şirkette oluşması için gerekli olan ana ilkeler ışığında hazırlanan rehber 

aşağıda sıralanan bölümlerden oluşmaktadır. Bunlar aşağıda belirtilmiştir:  

 Yönetim kurulu ve sorumlulukları, 
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 Yönetim kurulu üyeliği kriterleri, 

 Yönetim kurulu üyelik yapısı, 

 Yeni yönetim kurulu üyelerinin seçimi, davet ve intibakı, 

 Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanının (CEO) görevlerinin ayrılması, 

 Yönetim kurulu başkanının rolü, 

 Yönetim kurulunun üye sayısı ve karar alma mekanizması, 

 Yönetim kurulunun görev süreleri ve toplantıları, 

 Yeniden seçilme ve emeklilik, 

 Yönetim kurulu üyelerinin ödüllendirilmesi, 

 Yönetim kurulunun ve icra başkanının performanslarının değerlendirilmesi, 

 Yönetim kurulunun hissedarlar, yatırımcılar, basın ve müşterilerle ilişkileri, 

 Yönetim kurulunda oluşturulan komitelerin sayı, yapı ve bağımsızlığı, 

 Komitelerin faaliyet süresi, toplantıların sıklığı, uzunluğu ve gündemi, 

 Yönetim kurulunun işleyişi açısından diğer önemli hususlar, 

TÜSİAD tarafından yayınlanan rehberde işletmelerin bünyesinde bir Kurumsal 

Yönetim Komitesinin kurulması öngörülmüştür. Kurulacak bu komitenin görevleri ise 

aşağıda sayılmıştır (TÜSİAD, 2002, 22): 
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i. Aday Saptama 

 Gerekli sistematik arayış ve değerlendirme ölçüleri kullanarak ve en geniş 

açılımla yönetim kuruluna ve şirkete en önemli katkıları sağlayabilecek üyeleri 

saptamak, 

 Yönetim kurulu üyelerinin ve özellikle yeni seçilen üyelerin intibakını, şirketi 

tanımasını ve işlevlerini yerine getirebilmesi için gerekli eğitimini, teknik destek 

ve danışmalığı sağlamak 

ii. Ödüllendirme 

Yönetim kurulu üyelerinin ödüllendirilmesi yöntemleri (ücret, pirim, hisse senedi, 

emeklilik hakları vs.) gibi hususların ilkelerini ve ayrıntılarını saptayıp, yönetim 

kurulunun onayına sunmak 

i. Kurumsal Yönetimin İşleyişi 

 Yönetim kurulunun işleyişi konusunda her türlü denetimi yapmak, iç 

politikaların ve yönetim kurulunda kurumsal yönetimin ana ilkelerin uygulanıp 

uygulanmadığını tespit etmek, gerek yönetim kuruluna gerekse genel kurulda 

hissedarlara gerekli bilgileri vermek, tavsiye ve eleştirilerde bulunmak, 

 Hissedarlardan gelebilecek her türlü eleştiriyi ve uyarıyı dikkate alıp, bunlara 

gerekli cevabı vermek, 

 SPK ve borsalar ile iletişimde, kurumsal yönetim hususlarının yerine getirildiği, 

bunlardan ayrılmalar var ise nedenlerini ve gerekli düzeltme tedbirlerini 

açıklamak, bunları yazılı bir şekilde gerekli mercilere iletmek, 

 Periyodik olarak yukarıda yer alan tüm hususlardaki sistem ve politikaları 

gözden geçirip, iyileştirme tavsiyelerinde bulunmak. 
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2.7.2. Yurt Dışında Yapılan Düzenlemeler 

Kurumsal yönetim uygulamalarının çeşitlilik göstermesi, dünya üzerindeki her 

ülkenin uygulayabileceği standart bir kurumsal yönetim sisteminin mevcut olmadığına 

işaret etmektedir. Her ülkedeki kurumsal yönetim uygulamaları ve sistemi de söz 

konusu ülkenin yönetim biçimine, kültürel yapısına, hukuksal altyapısına, firma 

yapılanmalarına ve insan faktörüne bağlı olarak farklılıklar göstermektedir. Aşağıdaki 

tablolarda kurumsal yönetim alanında dünyada yaşanan gelişmeler gösterilmektedir. 

Tablo 4: Farklı Ülkelerde Yayınlanan Kurumsal Yönetim Anlayışına Yönelik 

Düzenlemeler 

 
Kaynak: OECD, 2003, 5 
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Tablo 5: Kurum Kanunları ve Düzenlemelerinde Değişiklik Yapan Ülkeler

 
 

Kaynak: Bekçioğlu, 2005, 55 

 

 

Tablo 6: Kurumsal Yönetim Sistemleri ve Uygulandıkları Ülkeler 
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Kaynak: Weimer ve Pape, 1999, 124 

 

Tablo 7: Kurumsal Yönetim Unsurları ve Sistemleri Arasındaki İlişkiler 

 

 
 

Kaynak: Öztürk ve Demirgüneş, 2005, 106 



55 

 

2.7.3.  ABD’de Yapılan Çalışmalar 

Amerika Birleşik Devletleri’nin ekonomik başarısının temelinde özel teşebbüs 

ruhu ve rekabetçilik unsurları yatmaktadır. Ayrıca, ABD’de halka açık şirket kültürü ve 

bu şirketlerin finansman ihtiyaçlarını sermaye piyasaları aracılığıyla gidermesi çok 

yaygın olarak görülmekte olup, özellikle anonim şirketlerin tamamına yakın kısmı halka 

açıktır ve Sermaye Piyasası Komisyonu (SEC)’nun denetim ve gözetimine tabidir.  

Kuruluşundan bu yana New York Menkul Kıymetler Borsası (NYSE-New 

York Stock Exchange)’nda toplam 2.257 adet; 2006 itibariyle düzenli bir borsa 

statüsüne kavuşmuş olan NASDAQ’da (National Association of Securities Dealers 

Automated Quotations) da ise toplam 3.130 adet şirket alım satıma konu olmuştur. Bu 

rakamlar ABD’de hisse senedi kültürünün ne kadar yaygın olduğunu göstermektedir 

(Kayacan, 2006, 68). 

ABD’de kurumsal yönetim alanında yapılan başlıca düzenlemeler Treadway 

Raporu, Halka Açık Şirketler Gözetim Kurulu Raporu, Blue Ribbon Komitesi Önerileri, 

Sarbanes Oxley Yasası’dır. Bunlardan başka ABD’de kurumsal yönetime ilişkin yapılan 

çalışmalar tarih sırasına göre aşağıda sıralanmıştır (Metiner, 2006, 91): 

 Varlık Yöneticisi Profesyonel Davranış Kuralları - Kasım 200. 

 New York Menkul Kıymetler Borsası En Son Kurumsal Yönetim Kuralları Kasım 

2003. 

 Güvenin Yeniden Kazanılması MCI Inc.’in Geleceği için Kurumsal Yönetim 

Hakkında Breeden Raporu – Ağustos 2003. 

 Kamu Güveni ve Özel Teşebbüsler Komisyonu Tespit ve Önerileri: İkinci Bölüm 

Kurumsal Yönetim - 9 Temmuz 2003. 
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 New York Menkul Kıymetler Borsası Kurumsal Hesap Verebilirlik ve Kote Olma 

Standartları Komisyonu’nun yayınladığı Kurumsal Yönetim Kuralları Teklifleri – 1 

Ağustos 2002 (Corporate Governance Rule Proposal - 1 Ağustos 2002. 

 Kamu Politikalarının Geliştirilmesi Amacıyla Kurulan Üst Düzey Yöneticiler 

Birliği’nin (Business Roundtable) Kurumsal Yönetim İlkeleri – Mayıs 2002. 

 Kaliforniya Kamu Çalışanları Emeklilik Sistemi tarafından oluşturulan komisyonun 

“Denetim Komiteleri’nin Etkinliğinin Geliştirilmesi” hakkındaki raporu – 199. 

 Kamu Politikalarının Geliştirilmesi Amacıyla Kurulan Üst Düzey Yöneticiler 

Birliği’nin Kurumsal Yönetime İlişkin Beyanatı – 1997. 

ABD’de yatırımcılar açısından oluşan bu olumsuz ortamı iyileştirmek ve sermaye 

piyasasına olan güveni artırmak amacıyla çalışmalar başlatılmıştır. Senatör Sarbanes-

Oxley tarafından hazırlanan yasa 30 Temmuz 2002’de kabul edilmiş ve Sarbanes-Oxley 

yasası olarak yayımlanmıştır. Sarbanes-Oxley yasası finansal fiyaskolarda etken olarak 

kurumsal yönetimle ilgili dört temel başarısızlık sebebine ilişkin önemli düzenlemeler 

getirmiştir.  

Önemli düzenlemelere ve sorumluklara konu edilen temel başarısızlık öğeleri; (1) 

tepe yönetimdeki kültür ve yönetim anlayışı, (2) genel müdür, (3) yönetim kurulu, (4) İç 

denetim ve kontroller seklinde sıralanabilir (Kayacan, 2006). Yeni kanun Menkul 

Kıymet ve Döviz Komisyonu (Securities and Exchange Commission)’na kayıtlı tüm 

firmaları kapsamaktadır. Kanun’da özetle (Erdönmez, 2003, 27): 

 Üst düzey yöneticilerin ve mali birimlerdeki yöneticilerin firmanın mali tablolarının 

doğru ve SEC’teki verilerle uyumlu olduğunu teyit etmesini zorunlu kılmaktadır. 

 Firmaların iç yönetimini etkileyen çok çeşitli hükümler içermektedir. Buna göre: 

 Birim yöneticilerine ve üst düzey yöneticilere belli durumlar dışında 

bireysel kredi verilmesi yasaklanmakta, 
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 Yönetim kurulunu denetleyen komiteye özel sorumluluk ve yetkiler 

yüklenmekte ve 

 Firmanın hatalı uygulamalarını otoritelerin dikkatine sunan yetkililere 

güvence sağlanmaktadır. 

 SEC’i yeni bilgilendirme standartları oluşturmaya yönlendirmektedir. Bu 

kuralların/standartların (1) bilanço dışı işlemler (2) pro-forma mali bilginin (genel 

kabul görmüş muhasebe standartlarıyla uyumlu olmayan mali bilgi) sunumu (3) iç 

kontrol ve (4) etik kuralları içermesi öngörülmüştür. 

 Yeni muhasebe düzenlemeleri getirmiştir. Bu çerçevede; 

 Firmanın mali tablolarında denetçilerin belirttiği tüm maddi düzeltmeler 

gösterilmelidir. 

 Denetçi komitesinin dış denetçileri seçmesi ve denetimi gerçekleştirmesi 

sırasında özel denetim yetkisini kullanması zorunlu kılınmıştır. 

 Firmanın hesaplarını denetleyen muhasebe şirketi Amerikan kökenli olmasa 

bile, yeni kurulan kamu kurumu niteliğinde muhasebe gözetim kuruluna 

kayıt yaptırmak ve onun denetimine tabi olmak zorundadır. 

 Mali tabloların doğru olmaması, menkul değerlerlerde sahtekârlık yapılmasına, 

yargının engellenmesine, firmanın açığını ortaya çıkaran yetkililere karşı yapılan 

müdahalelere ciddi cezalar ve yaptırımlar öngörmektedir. 

2.7.4. İngiltere’de Yapılan Çalışmalar 

İngiltere’de kurumsal yönetim ile ilgili ilk gelişmeler Polly Peck ve Maxwell gibi 

şirket skandallarının peşinden 1980’lerin sonunda 1990’ların başında ortaya çıkmıştır. 
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Finansal raporlama yolsuzlukları Sir Adrian Cadbury’nin başkanlığını yaptığı Cadbury 

Komitesinin kurulmasına yol açmıştır. Cadbury Komitesi 1992 yılında “Kurumsal 

Yönetimin Finansal Görünüşü Üzerine Komite Raporu” adlı çalışmayı yayınlamıştır. 

Cadbury Raporu, CEO ve yönetim kurulu başkanının görevlerinin ayrılması, yönetim 

kurulunun dengeli oluşumu, icradan sorumu olmayan yöneticilerin seçim süreci, 

finansal raporlamada şeffaflık ve iyi içsel kontrol için gerekli unsurlar üzerinde pek çok 

tavsiye sunmaktadır.  

En iyi uygulama kodlarını ve onlara ait tavsiyeleri içeren Cadbury Raporu Londra 

Hisse Senetler Borsası listeleme kurallarına dâhil edilmiştir. Cadbury Komitesi’nden 

sonra İngiltere’de kurumsal yönetime ilişkin yapılan çalışmalar aşağıdaki şekilde 

sıralanabilir (Metiner, 2006, 128): 

 İyi Yönetim Good Governance: Gönüllü Yardım Kuruluşları İçin Kurumsal 

Yönetim Kodu Haziran 2005. 

 RSM Robson Rhodes ve Londra Menkul Kıymetler Borsası İşbirliği ile yayınlanan 

Kurumsal Yönetim: Uygulama Rehberi - 24 Ağustos 2004. 

 Finansal Raporlama Konseyi tarafından yayınlanan Kurumsal Yönetim Bütünleşik 

Kodu - 23 Temmuz 2003. 

 Finansal Raporlama Konseyi tarafından yayınlanan Denetim Komiteleri - 

Bütünleşik Rehber - Ocak 2003. 

 Ticaret ve Sanayi Departmanı tarafından yayınlanan Higgs Raporu: İcracı Olmayan 

Yönetim Kurulu Üyelerinin Rolü ve Etkinliğine İlişkin İnceleme - Ocak 2003. 

 İngiliz Sigortacılar Birliği, Yatırım Fonu Şirketleri Birliği, Ulusal Emeklilik Fonları 

Birliği ve Yatırım Yönetimi Birliği’nin işbirliği ile yayınlanan, Kurumsal 

Hissedarlar ve Vekillerinin Sorumlulukları Hakkındaki İlkeler - 21 Ekim 2002. 
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 Hermes Pensions Management Limited adlı şirket tarafından yayınlanan Hermes 

İlkeleri 21 Ekim 2002. 

 Kredi ve Yatırım Fonları Birliği tarafından yayınlanan En İyi Uygulama Kodu -

Ocak 2001. 

 Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yayınlanan Bütünleşik Kod: İyi Yönetim 

İlkeleri ve En İyi Uygulama Kodu - Mayıs 2000. 

 İç Kontrol Bütünleşik Kod ile İlgili Yönetim Kurulu için Rehber - Eylül 1999  

 Ulusal Emeklilik Fonları Birliği, Londra Menkul Kıymetler Borsası, İngiliz Sanayi 

Konfederasyonu, Yönetim Kurulu Üyeleri Enstitüsü, Muhasebe Organlarının 

Danışma Komitesi ve İngiliz Sigortacılar Birliği tarafından yayınlanan Hampel 

Raporu - Ocak 1998. 

 İngiliz Sanayi Konfederasyonu tarafından yayınlanan Yönetim Kurulu Üyeleri 

Ücretleri hakkındaki Greenbury Raporu - 15 Temmuz 1995. 

 İçsel Çalışma Grubu tarafından yayınlanan İçsel Kontrol ve Finansal Raporlama 

isimli çalışma Rutterman Raporu – 1994. 

 Finansal Raporlama Konseyi, Londra Menkul Kıymetler Borsası ve Muhasebeciler 

Meslek Mensupları tarafından yayınlanan Cadbury Raporu – 1 Aralık 1992. 

2.7.5. Almanya’da Yapılan Çalışmalar 

Almanya’da savaş sonrasında uzun vadeli sorumlulukların ve güvenin ön planda 

olduğu, sanayi firmaları ve bankalar arasında ilişkilere dayalı sözleşmelerin yapıldığı ve 

bankaların şirket yönetim kurullarında içsel hissedar olarak koltuk sahibi olduğu bir 

sistem geliştirilmiştir. Alman sistemi katılımcılar arasında bir konsensüs oluşturarak 
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ortak karar almayı amaçlamaktadır. Sanayi firmalarının denetim kurullarında bankaların 

temsilci bulundurmasıyla kurumsal yönetimin içsel kontrolü gerçekleştirilmiştir (Deeg, 

2001, 94). 

Almanya da kurumsal yönetimin gelinmesine dönük bazı çalışmalar aşağıda 

sunulmuştur (Metiner, 2006, 65): 

 Alman Kurumsal Yönetim Kodu’na İlişkin Değişiklikler - 2 Temmuz 2005. 

 Varlık Yönetim Şirketlerine İlişkin Kurumsal Yönetim Kodu - 27 Nisan 2005. 

 Alman Kurumsal Yönetim Kodu’na İlişkin Değişiklikler - 21 Mayıs 2003. 

 Alman Kurumsal Yönetim Kodu - 26 Şubat 2002. 

 Baums Komisyonu Raporu - 10 Haziran 2001. 

 Kurumsal Yönetim Kodu - Haziran 2000. 

 Borsaya Kote Şirketler İçin Kurumsal Yönetim Kuralları - Ocak 2000. 

 DSW Tavsiyeleri - Haziran 1998. 

2.7.6. Fransa’da Yapılan Çalışmalar 

Fransa’da kurumsal yönetime ilişkin iki tane en iyi uygulama kodu yayınlanmıştır. 

Bunlar 1995 yılında yayınlanan 1. Vienot Raporu ve 1999 yılında yayınlanan 2. Vienot 

Raporu’dur. En iyi uygulama kodlarının yanında başka düzenlemeler de yapılmıştır. 

Bunlardan bazıları aşağıdaki gibidir (Metiner, 2006, 93): 

 L’Association Française de la Gestion Financiére‘nın Değişiklik Teklifleri – Mart 

2004.  
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 Borsaya Kote şirketlerde Kurumsal Yönetim - Ekim 2003. 

 Vienot Raporu II - Temmuz 1999. 

 Kurumsal Yönetime İlişkin Tavsiyeler - 9 Haziran 1998. 

 Vienot Raporu I Haziran 1995. 

2.7.7. Japonya’da Yapılan Çalışmalar 

Japonya’da kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerden bazıları aşağıdaki gibidir 

(Metiner, 2006, 94): 

 Borsaya Kote Şirketler için Kurumsal Yönetim Kuralları - 16 Nisan 2004. 

 Gözden Geçirilmiş Kurumsal Yönetim Kuralları - 26 Ekim 2001. 

 Emeklilik Fonları Kurumsal Yönetim Araştırması Komitesinin Oy Kullanma 

Haklarının Kullanımına İlişkin Tavsiye Raporu - Haziran 1998. 

 Kurumsal Yönetim İlkeleri’ne Japon Bakışı Açısı - 30 Ekim 1997. 

 Kurumsal Yönetim Hakkında Acil Tavsiyeler – 1997. 

2.7.8. Rusya’da Yapılan Çalışmalar 

Rusya’da 1995 yılında hissedarların hakları ile ilgili “Federal Kanun” da 

değişiklikler yapılmıştır. Aynı konuda 1996 yılında bir düzenlemeye daha gidilmiş 

olunmasına rağmen en kapsamlı değişiklik 1998 Rusya krizinden sonra 1999 yılında 
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“Yatırımcı Koruma Kanunu”nda ve 2001 yılında federal kanunda yapılmıştır. 1998 

yılında ise “ Rusya Muhasebe Reform Programı gerçekleştirilmiştir (OECD, 1999, 15): 

Anonim Şirketler Kanunu'na 15 Mart 2004 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 

önemli bazı yeni düzenlemeler getirilmiştir. Söz konusu düzenlemeler şu değişiklikleri 

içermektedir (Metiner, 2006, 108): 

 Yönetim kurulu seçiminde kümülatif oy prosedürü, tüm anonim şirketlerde 

zorunlu hale getirilmiştir. Bu sistemde ortakların oy hakları, hisse sayısıyla 

seçilecek yönetim kurulu üye sayısının çarpımına göre belirlenmektedir. 

Ortaklar, bu şekilde hesaplanan oy haklarını tek bir aday için 

kullanabilecekleri gibi birden fazla aday arasında da dağıtabilecektir, 

 Yönetim kurulları için en az üye sayısı, beş kişi olarak belirlenmiştir, 

 Yönetim kurulu üyeleri sadece toplu olarak görevden alınabilecektir, 

 "Yönetim kurulu üyelerinin seçimi" gündemiyle toplanan olağanüstü genel 

kurullar, en az 50 gün önceden bildirilmek zorundadır, 

2.7.9. Portekiz’de Yapılan Çalışmalar 

Portekiz hükümeti 8 Mayıs 2004 tarihinde finansal teminat sözleşmesiyle ilgili bir 

kanun hükmünde kararname yayınlamıştır. Kararnamede sözleşmenin tarafları finansal 

kuruluşlar ve teminat konusu finansal araçlar olarak tanımlanmaktadır. Söz konusu 

düzenlemeyle, finansal teminat sözleşmelerinin daha kolay sonuçlandırılması, teminatın 

hızlandırılması, ilgili piyasalarda likiditenin artması ve yatırımcı güveninin 

geliştirilmesi hedeflenmektedir (Metiner, 2006, 109). 
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2.7.10. Güney Kore’de Yapılan Çalışmalar 

Güney Kore hükümeti, tasarruf bankalarında alınan hisselerin bildirilmesi kuralının 

ihlalinde görülen artış nedeniyle yeni bir takım önlemler almıştır. Söz konusu ihlaller, 

tasarruf bankalarının büyük ortaklarına kredi sınırlandırması getirilmesini 

güçleştirmektedir. Tasarruf bankalarında hisse alan yatırımcıların birikimlerini başka 

kişilerin adına kaydettirerek olduğundan düşük gösterme eğilimde olduğu ifade 

edilmektedir. 

Yeni düzenlemeyle birlikte, birikimlerinin gerçek tutarını bildirmeyen yatırımcıların 

oy kullanma hakkı askıya alınmaktadır. Ayrıca, bu durumdan haberdar olan banka 

yöneticileri için de yasal yaptırımlar getirilmiştir. G. Kore’de Alman kanunları örnek 

alınmıştır. Bu ülkede kamu kuruluşlarının ağırlığı fazladır ve çıkar grupları arasındaki 

ilişkiler sosyalist kanunlara göre düzenlenmiştir (Ege ve Yılmaz, 2005, 59). 

2.7.11. Kanada’da Yapılan Çalışmalar 

Yakın dönemde alınan bir mahkeme kararı, yönetim kurulu üyelerinin ve üst düzey 

yöneticilerin kişisel sorumluluğundaki artışı bir kez daha ortaya koymaktadır. Danier 

şirketinin ilk halka arzıyla ilgili finansal projeksiyonların gerçeği yansıtmadığı ve 

yatırımcıları yanlış yönlendirdiği gerekçesiyle üst düzey yöneticilere karşı açılan bir 

davada CEO ve CFO, Ontario Yüksek Mahkemesince sorumlu tutuldu. Mahkeme, satın 

alma sırasında bir yanlış yönlendirme olup olmadığını değerlendirirken (Ege ve Yılmaz, 

2005, 61). 

 Finansal projeksiyonların gerekli özen ve dikkatle hazırlanıp hazırlanmadığı, 

 Yönetimin söz konusu projeksiyonlara inanıp inanmadığı, 
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 Yönetimin inancının gerçekçi olup olmadığı, 

 Yönetimin, projeksiyonların tutmamasına yol açacak etkenlerin farkında olup 

olmadığı kriterlerini dikkate almıştır  

2.7.12. Çin’de Yapılan Çalışmalar 

Çin’in yönetim yapısı farklı olmasından dolayı, kurumsal yönetim ile ilgili 

düzenlemeler diğer ülkelerden farklı olmuştur.64Önümüzdeki yasama döneminde, 

Şirketler Kanunu'yla ilgili yeni düzenlemelerin Çin Halk Cumhuriyeti Ulusal Kongresi 

gündemine alınması beklenmektedir. Söz konusu düzenlemeler dünyadaki trendlere 

uygun olarak limited şirketlerin bir kişi tarafından kurulabilmesine olanak tanımayı 

amaçlamaktadır. Ayrıca, mevcut yasalar uyarınca bir şirketin başka bir şirkette net 

varlıklarının %50'sinin üzerinde yatırım yapmasını yasaklayan kuralın kaldırılması 

beklenmektedir (Ege ve Yılmaz, 2005, 65). 

2.7.13. Finlandiya’da Yapılan Çalışmalar 

Finlandiya'da kurumsal yönetim ilkeleri İskandinav ve Baltık ülkeleriyle 

koordinasyonu çerçevesinde 27 Eylül 2004 tarihinde kabul ettiği Norex kurallar ile 

uygulanmaya başlanmıştır. Norex kurallarının kabulü ile Helsinki, Tallin ve Riga 

borsalarında Stockholm Borsalarında elektronik ticaret sistemi uygulamasına 

geçilmiştir. İleride ise Helsinki Borsası'nda blok alım satım, bilgilendirme sorumluluğu 

ve insider tradingle ilgili kuralların Norex üyesi ülkelere uyumlu hale getirilmesi 

planlanmaktadır. 
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2.8. Türkiye’de Kurumsal Yönetim Uygulamaları 

Türkiye kurumsal yönetim anlayışını diğer dünya devletlerine göre daha geç 

benimsemiştir. Ülkemizde ilgili kuruluşlar tarafından yapılan çalışmalar ve 

düzenlemeler bir taraftan kurumsal yönetim anlayışının ülkemizde benimsenmesine 

diğer taraftan da ilerlemesine zemin hazırlamıştır. Bu bağlamda kurumsal yönetim 

anlayışının ülkemizde yerleşmesinde dönüm noktaları olabilecek uygulamalar aşağıda 

belirtilmiştir:
2
 

 Aralık 2002 TÜSİAD Türkiye’de ilk kurumsal yönetim uygulama kodunu 

oluşturdu. 

 Temmuz 2003 Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) “Kurumsal Yönetim ilkeleri”ni 

yayımladı. 

 Aralık 2003 SPK, kurumsal yönetim derecelendirmesi ile ilgili düzenleme 

yayımladı. 

 Ağustos 2004 Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) Kredi 

Kuruluşları Kanun Taslağı’nı yayımladı. 

 Kasım 2004 SPK, İMKB’de işlem gören firmalardaki kurumsal yönetim 

uygulamalarını inceleyen araştırma sonuçlarını yayımladı. 

 Aralık 2004 SPK, İMKB’de işlem gören şirketlerin kurumsal yönetim uyum 

raporlarının faaliyet raporları içerisinde yer almasını ve internet sitelerinde uyum 

raporlarını içeren bir yatırımcı ilişkileri bölümü açılmasını zorunlu hale getirdi. 

 Şubat 2005 İMKB, kurumsal yönetim endeksi ile ilgili kuralları belirledi. 

                                                 
2
 http://www.tkyd.org/tr/ 05/03/2013 

http://www.tkyd.org/tr/
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 Şubat 2005 SPK, OECD kurumsal yönetim ilkelerinde yapılan değişliklerin 

ardından Kurumsal Yönetim İlkeleri’nde düzenlemeler yaptı. 

 Mayıs 2005 TKYD ve Boston Consulting Group (BCG) “Türkiye Kurumsal 

Yönetim Haritası” araştırmasını tamamladı. 

 Kasım 2005 Yeni Türk Ticaret Kanunu Tasarısı parlamentoya sunuldu. 

 Kasım 2005 Kurumsal yönetim ilkelerini içeren Bankacılık Kanunu BDDK 

tarafından yayımlandı. 

 Haziran 2006 SPK bağımsız denetim standartları ile ilgili düzenlemeleri hazırladı. 

 Ekim 2006 OECD “Corporate Governance in Turkey: A Pilot Study” araştırma 

sonuçlarını açıkladı. 

 Temmuz 2007 SPK, "Sermaye Piyasasında Derecelendirme Faaliyeti ve 

Derecelendirme Kuruluşlarına ilişkin Esaslar Tebliğ"i yenileyerek yayımladı. 

 Ağustos 2007 İMKB Kurumsal Yönetim Endeksi hesaplanmaya başlandı. 

Türkiye’de kurumsal yönetim alanında düzenlemeler yapan kurumlar şunlardır: 

i. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) 

ii. Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği (TKYD) 

iii. Türkiye İşadamları ve Sanayicileri Derneği (TUSİAD) 

iv. İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB) 

v. Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (UFRS) 
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3. BÖLÜM İÇ DENETİM SİSTEMİ 

3.1. İç Denetimin Tarihsel Gelişimi 

İç denetim temelde bir işletmenin bünyesinde bulunan personelin, işletmenin 

işleyişinin, işletme raporlarının ve kayıtlarının, muhasebe işlemlerinin ve diğer tüm 

faaliyetlerin kontrol edilerek denetlenmesidir.  

İç denetim işletmelerin kurumsal yönetim ile birlikte modern anlamda üretime ve 

faaliyete geçmesiyle başlar. Sanayi devriminden sonra artan endüstrileşme beraberinde 

işletmelerin organizasyon açısından karmaşık bir hal almasına neden olmuştur. 

Birbirine entegre çalışan birimlerin ve personellerin artışı organizasyon yapısındaki 

işletmelerin denetimini ve kontrolünü zorunlu kılmıştır. Özellikle İkinci Dünya Savası 

sonrasında işletme organizasyonları ve sistemlerindeki değişmeye paralel olarak iç 

denetim uygulamalarında köklü bir değişim başlamıştır (Memiş, 2006, 26). 

İç denetim alanında en önemli adım ise Amerika’da atılmıştır. 1941 yılında New 

York’ta Uluslararası İç Denetçiler Enstitüsü’nün (IIA) kurulması bu alanda yaşanacak 

olan gelişmelere ön ayak olmuştur. Uluslararası İç Denetçiler Enstitüsü’nün (IIA) 

yapısal özelliklerini aşağıdaki gibi özetlemek mümkündür (ECIIA, 2005, 6): 

 IIA ve bağlı kuruluşları, eğitim, yayın, araştırma ve kalite güvencesi 

hizmetleri vermektedirler.  

 IIA, mesleki gelişim için önemli konferans ve seminerler düzenlemektedir. 

 Yetkin iç denetçilere sertifika vermektedir. 

  Kalite güvencesi çalışmaları yapmaktadır.  

 Mesleki kıyaslama çalışmaları yapmaktadır.  
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 IIA, iç denetçiler, yönetim kurulu üyeleri ve üst yönetim için iç denetim 

standartları belirlemektedir  

 Rehberlik hizmetleri verilmektedir. 

 İç denetim faaliyetine kamusal ilgiyi teşvik etmektedir  

 İç denetim faaliyetinin yönetişimin geliştirilmesi konusunda oynaması 

gereken rolün tanımlanmasına yardımcı olunmaktadır. 

IIA’nın yukarıda belirtilen yapısal özelliklerinden yola çıkarak iç denetim sisteminin 

bir takım amaçlarının olduğunu belirtmek gerekir. Aşağıda Uluslararası İç Denetim 

Mesleki Uygulama Standartları’nın amaçları sıralanmıştır (ECIIA, 2005, 8): 

 İç denetim uygulamasını olması gerektiği gibi temsil eden temel ilkeleri 

tanımlamak, 

 Katma değerli iç denetim faaliyetlerini teşvik etmeye ve hayata geçirmeye 

yönelik bir çerçeve oluşturmak, 

 İç Denetim performansının değerlendirilmesine uygun bir zemin oluşturmak, 

 Gelişmiş kurumsal süreç ve faaliyetleri canlandırmak. 

İç denetim sisteminin tarihsel gelişiminin global ekonomi ve kurumsal şirket yönetim 

alanında yaşanan gelişmeler çerçevesinde değerlendirdiğimiz zaman çeşitli 1941 yılı 

öncesi, 1941-1990’lı yıllar ve modern iç denetim sistemi anlayışı (1994 ve sonrası) 

olmak üzere üç ana dönemde ele alınması gerektiği görülmektedir. Söz konusu bu 

dönemlerde iç denetim sisteminin gelişimini destekleyen ve yön veren gelişmeleri 

aşağıdaki gibi özetlemek mümkündür: 

i. 1941 Öncesi Dönem Gelişmeler: 1941 yılı Uluslararası İç Denetçiler 

Enstitüsü’nün (IIA) kurulma yılıdır. IIA’nın kuruluşundan önceki yılları iç 
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denetim sisteminin klasik anlayış dönemi olarak nitelendirilmektedir. Klasik iç 

denetim anlayışının olduğu 1941 yılı öncesi dönemde iç denetim sisteminin 

tarihsel gelişimi için önemli olabilecek gelişmeler Almanya’da ve Amerika’da 

yaşanmıştır. Söz konusu bu gelişmeler şunlardır: 

 Almanya’da; 1875 yılında Alman Krupp şirketi şirket denetimi rehberi 

yayınlayarak iç denetim sistemi ile ilgili önemli adımları atmıştır. Bu 

rehberde iç denetim sistemi ile ilgili olarak yer alan ifadede denetçilerle ilgili 

olarak; “Denetçiler gerçekleştirilen tüm işlemlerin mevcut yasa, sözleşme, 

politika ve prosedürlere uygun gerçekleştirildiğinden emin olmalıdırlar.” 

Denilerek iç denetçilerin görevlerine vurgu yapılmıştır (Cagnemi ve 

Singleton, 2003, 40). 

 Amerika’da; 1875 yılında Ulusal Sanayi Konferansı Yönetim Kurulu yine 

Almanya’da olduğu gibi iç denetçilerle ilgili bir raporlama yapmıştır. Söz 

konusu bu raporda iç denetçilerin hedefleri şu şekilde açıklanmıştır; “Şirket 

varlıklarının korunması ve yolsuzlukların tespiti temel hedeflerdir. Sonuç 

olarak denetçiler zamanlarının önemli bir bölümünü kolayca suiistimal 

edilebilecek finansal kayıtların incelenmesi ve şirket varlıklarının teyit 

edilmesine ayırmalıdırlar. Bundan bir nesil önceki yönetimler tarafından 

benimsenen ortak bir düşünce, denetim programlarının diğer çalışanların kötü 

bir şey yapmalarını engelleyecek psikolojik bir faktör olduğu yönündeydi.” 

(Cagnemi ve Singleton, 2003, 42). 

ii. 1941-1990’lı Yıllar Arası Gelişmeler: IIA’nın kurulu ile başlayan bu dönem iç 

denetim sistemleri ile ilgili kavramsal çerçevenin ve tanımların yoğun olarak 

oluşturulduğu yıllar olarak görülmektedir. IIA’nın iç denetim ile ilgili yayınlamış 

olduğu raporlarda iç denetim sisteminin tarihsel gelişimini aşağıdaki gibi 

özetlemek mümkündür (IIA, 2002, 16): 
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 Enstitü, ilk olarak 1947 yılı sorumluluk dokümanında iç denetimi muhasebe 

kayıtlarının kontrol ve mutabakatından sorumlu fonksiyon olarak kabul 

etmektedir. 

 1957 yılında revize edilen sorumluluk dokümanında iç denetim yine esas 

olarak muhasebe alanındaki kontrollerle sorumlu tutulmuş ancak muhasebe 

dışındaki diğer faaliyetlerin (operasyonların) kontrol ve mutabakat 

sorumluluğunun da iç denetimin alanında olduğu belirtilmiştir. 

 İç denetimin sorumluluğunda olan alanların tanımlanması anlamında 1971 

yılı dönüm noktası olmuştur. Bu yıl yayımlanan sorumluluk dokümanında iç 

denetimin kontrol ve mutabakatından sorumlu olduğu alanlar anlamında 

muhasebe ile diğer faaliyetlerin hiçbir farkı olmadığı ifade edilmiştir. 

 1981 yılında sorumluluk dokümanında yapılan revizyon ile iç denetimin 

sadece şirket ya da kurumların yönetimine karşı değil organizasyonun tümüne 

karşı sorumlu bir fonksiyon olduğu belirtilmektedir. Bu revizyon ile iç 

denetimin yönetim kademesindeki kişi ya da grupların kişisel çıkarlarına 

hizmet eden bir fonksiyon olmaktan çıkarılarak şirket ya da kurumun 

tamamına hizmet eden bir fonksiyona dönüştürülmesi, ayrıca bu şekilde 

bağımsızlığının da artırılması amaçlanmıştır. Sorumluluk dokümanında 1991 

yılında yapılan değişiklik, iç denetim fonksiyonunun denetim hizmeti dışında 

şirket/kuruma danışmanlık hizmeti veren bir fonksiyon olduğu üzerinde 

durmaktadır. Dokümanda iç denetimin kendisinden beklenen işlevi en iyi bir 

şekilde gerçekleştirebilmek için bağımsızlığa sahip olması gerektiğini, bunun 

için de profesyonel iç denetim standartlarına uyum gösterilmesinin önemli 

olduğunu belirtmiştir. 

iii. Modern Dönem Gelişmeleri: Bu dönem 1990’lı yıllar ve sonraki yıllarda 

yaşanan gelişmeleri kapsamaktadır. Bu gelişmeleri şu şekilde sıralamak 

mümkündür: 
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 Uluslararası İç Denetçiler Enstitüsü tarafından dünya üzerindeki denetim 

uygulamalarına global bir çerçeve kazandırmak amacıyla 1996 yılında bir 

Proje Grubu oluşturulmuştur. 

 1990’lı yıllardan itibaren iç denetim risk odaklı, reaktiften daha çok proaktif, 

etkinlik ve verimlilik üzerine yoğunlaşmış, değer katma amacı taşıyan bir 

forma dönüşmüştür (Hespenheide, 2007, 27). 

Ülkemizde iç denetim kavramının yerleşmesi Avrupa ve Amerika gibi ülkelere 

nazaran daha geç olmuştur. Sanayi hamlelerinin çoğunu cumhuriyetin ilk yıllarında ve 

sonrasında atıldığı ülkemizde endüstrileşme, modern kurumsal şirket yapıları daha 

dünyanın ileri gelen ülkelerine göre daha geç yaşanmıştır. Bu duruma paralele olarak 

kurumsal firmaların denetimini yapan iç denetim sistemleri ve ilgili oluşumların tarihi 

çok eskilere dayanmamaktadır. 

Türkiye İç Denetim Enstitüsü (TİDE), 1995 tarihinde 47 üye ile birlikte Ali Kamil 

Uzun başkanlığında kurulmuştur. Bu mesleki örgüt, aynı yıl geniş katılımlı bir 

sempozyum düzenleyerek uluslararası mesleki standartlar ve sertifikalar hakkında geniş 

bilgiler vermiş ve mesleki bilgi paylaşımı konusunda ilk etkinliği gerçekleştirmiştir.  

TİDE, 1997 yılında ECIIA (Avrupa İç Denetim Enstitüleri Konfederasyonu, 

European Confederation of Institues of Internal Auditing) ve (Uluslararası İç Denetçiler 

Enstitüsü) IIA üyeliğine kabul edilerek, Türkiye’nin iç denetim mesleği açısından 

uluslararası alanda temsil edilmesini sağlamıştır.  

Ülkemizde iç denetim uygulamalarını etkileyen diğer gelişmelere baktığımızda; 

Avrupa Birliği müzakere süreci, Sermaye Piyasası Kurumu’nun düzenlemeleri, yeni 

bankacılık kanunu ve TBMM Adalet Komisyonunda kabul edilen ve meclis genel 

kurulunda görüşülme aşamasına gelen Türk Ticaret Kanunu, 5018 sayılı Kamu Mali 

Yönetim ve Kontrol Kanunu ile kurumsal yönetim ve iç denetimin gerek özel sektör 

gerekse kamu alanında önem kazandığı görülmektedir. 
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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 (Uzun, 2007, 81). 

Aşağıdaki tabloda iç denetim sisteminin zaman içerisinde görülen değişim anlayışı 

görülmektedir: 

Tablo 8: İç Denetim Değişim Anlayışı 

 

Kaynak: Özbek, 2003, 56 

Tablo 9: Dünya’da ve Türkiye’de İç Denetimin Gelişimi 
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Kaynak: Seviğ, 2005, 94 

İç denetim sisteminin tarihsel gelişimi yukarıdaki gibi ele alındığı zaman iç denetim 

mesleğindeki gelişmelerin ve hareketliliğin ortaya çıkardığı durumun aşağıda belirtilen 

maddeler şeklinde geliştiği söylenebilir (Özeren, 2006, 73): 

 İç denetimin ilgi alanı, olguları ortaya çıkaran denetim anlayışından önleyici 

denetime doğru kaymakta ve uygulamaları proaktif yaklaşım çerçevesinde 

gelişmektedir, 

 Büyük bir sorun çıkmadan önce risklerin, eğilimlerin ve sapmaların belirlenmesi 

anlayışı, yapılan denetimlerde teknolojik imkanlardan daha fazla yararlanılması, 

programların ve sistemlerin planlama ve uygulama aşamalarında denetimin daha 

erken müdahalede bulunması ve denetimin planlamasında, yürütülmesinde ve 

raporlamasında trend ve risk analizlerine daha fazla yer verilmesi gereğini ortaya 

çıkarmaktadır, 
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 İç denetim elemanları, denetim ortamı ile ilgili konulara yönelik metodolojilerini 

geliştirme ve üstün nitelikli beceriler ve uzmanlıklar kazanma ihtiyacı 

içindedirler, 

 Organizasyonların yeniden yapılanmaya ilişkin çabaları ile tedarikçileri ve diğer 

ortaklarıyla bütünleşme arayışları, iç denetimin oynadığı role yeni boyutlar 

eklemektedir, 

 Denetim planlarının oluşturulmasına ilişkin geleneksel yaklaşımların yerini, veri 

analizine dayanan sürekli risk değerlendirmesi almaktadır, 

 Amerika ve İngiltere gibi gelişmiş ülkelerde yaşanan finansal krizler sonucu 

denetimin önemi artmış ve iç denetimin zorunluluğu yasalarla düzenlenmeye 

başlamıştır. 

3.2. İç Denetimin Tanımı 

İç denetimin tanımının daha iyi yapılması için iç denetim sisteminin yaşan gelişmeler 

eşliğinde tarihsel gelişiminin ortaya konulması gereklidir. İç denetim sisteminin tarihsel 

gelişimi aynı zamanda iç denetim sisteminin tanımlarının da alt yapısını 

oluşturmaktadır. İç denetim sistemi ile ilgili olarak yapılmış pek çok kurumsal tanımla 

karşılaşmak mümkündür. Bu alanda en önemli kuruluşlardan birisi olan Uluslararası İç 

Denetçiler Enstitüsü’nün (IIA) İç Denetimin tanımı şöyledir. 

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.” (ECIIA, 2005, 11). 
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1994 yılında İç Denetçiler Enstitüsü tarafından iç denetimin daha geniş ve kapsamlı bir 

tanımı yapılmıştır. Bu tanıma göre  “İç denetim, işletmeye hizmet etmek üzere işletmenin 

faaliyetlerini incelemek ve değerlemek amacıyla işletme içerisinde oluşturulmuş 

bağımsız bir değerlendirme fonksiyonudur. İç denetim organizasyon içindeki bireylerin 

sorumluluklarını etkili bir şekilde yerine getirmelerine yardımcı olmak amacıyla onlara 

incelediği faaliyetlerle ilgili bilgiler ile yapılan analizler ve değerlendirmelerin 

sonuçlarını sunar, tavsiye ve önerilerde bulunur. İç denetimin amacı makul bir maliyetle 

kontrolün etkinliğini artırmayı da içine alır.” (Pickett, 2000, 23). 

İç Denetçiler Enstitüsü, 1999 yılında iç denetimin daha geniş bir tanımını yapmıştır. 

Bu tanıma göre; İç denetim; işletmenin faaliyetlerine değer katmak ve işletme 

faaliyetlerini geliştirmek için düzenlenmiş, bağımsız, tarafsız bir güvence ve 

danışmanlık faaliyetidir. İç denetim, işletmenin risk yönetimi, kontrol ve kurumsal 

yönetim süreçlerinin etkinliğini değerlendirmek ve geliştirmek için sistematik ve 

disiplinli bir yaklaşım getirerek işletmenin amaçlarına ulaşmasında yardımcı olur.” 

(Pickett, 2000, 36). 

Uluslararası Para Fonu IMF’nin kredi kullandırdığı ülkelerde krediyi emanet ettiği 

merkez bankalarının bu krediyi amacı dışında kullanmalarının engellenmesi ve böylece 

IMF kaynaklarının korunması amacıyla 2000 yılı Mart ayında yayımladığı Koruma 

Değerlendirmesi (Safeguard Assessment) dokümanında iç denetim şu şekilde 

tanımlanmaktadır, iç denetim mekanizması, Merkez Bankasının risk yönetimi, kontrol 

ve yönetim süreçlerinin etkinliğinin değerlendirilmesi ve iyileştirilmesini sağlamak 

üzere oluşturulan sistematik ve tarafsız bir yaklaşımdır. (IMF Factsheet, 2007, 18). 

Avrupa Merkez Bankası (AMB) ise 2003 yılında yayımladığı iç denetim tüzüğünde 

iç denetimi “Avrupa Merkez Bankasının risk yönetimi, kontrol ve yönetim süreçlerinin 

geliştirilmesi ve değerlendirilmesinde sistematik ve disiplinli bir yaklaşım getirerek 

görevlerini gerçekleştirmesi alanında yardımcı olur.” şeklinde tanımlamıştır (Avrupa 

Merkez Bankası İç Tüzüğü, 2003, 6).  
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OECD, 2004 Ekim ayında aralarında Türkiye’nin de bulunduğu Avrupa Birliğine 

üye ülkelerdeki iç denetim ve iç kontrol sistemleri hakkında yaptığı araştırmada iç 

denetimi şöyle tanımlamıştır “İç denetim Kurumun faaliyetlerine değer katmak ve 

geliştirmek amacıyla tasarlanmış bağımsız, tarafsız bir güvence ve danışmanlık 

faaliyetidir. İç denetim bunu Kurumun risk yönetimi, iç kontrol ve yönetim süreçlerinin 

sistematik ve disiplinli bir yaklaşım çerçevesinde etkinlik ve verimliliğini 

değerlendirerek gerçekleştirir.” (OECD, 2004, 14). 

Uluslararası Takas Bankası BIS, iç denetimi kendi iç denetim tüzüğünde şöyle 

tanımlamaktadır “İç denetimin amacı, bağımsız ve tarafsız bir şekilde güvence vermek 

ve en iyi uygulamaları tavsiye etmek suretiyle bankanın operasyonlarının en yüksek 

standartlarda gerçekleştirilmesini sağlamaktır. İç denetim sistematik ve disiplinli bir 

yaklaşım çerçevesinde bankanın risk yönetimi, kontrol ve yönetim süreçlerinin 

etkinliğini değerlendirmek ve geliştirmek suretiyle Bankanın hedeflerine ulaşmasına 

yardımcı olur.” (BIS, 2003, 23). 

İç denetim sistemi işletmelerde denetim ve iç kontrol işleyişini sahip olduğu unsurlar 

çerçevesinde yürütmektedir. Bu bağlamda iç denetim siteminin unsurları şunlardır 

(Doyrangöl, 2002, 86, Chapman ve Anderson, 2003, 65): 

 Bağımsız ve tarafsız bir faaliyet olması: Bağımsızlık, iç denetim bölümlerinin; 

diğer işletme faaliyetlerinden tamamen bağımsız olmasını ve iç denetim 

faaliyetlerini bağımsız olarak yürütebilecek derecede yeterli yetkiye sahip bir 

kişiye bağlı olmasını ifade etmektedir. Tarafsızlık, iç denetçilerin faaliyetlerini 

yürütürken ön yargısız ve çıkar çatışmalarından uzak bir şekilde davranmalarını 

ifade etmektedir.  

 Güvence ve Danışmanlık: İç denetim, işletme amaçları, faaliyetleri ve 

kaynaklarını etkileyebilecek risk unsurları ile ilgili kontrollerin yeterliliği ve 

etkinliği hakkında incelemeler yaparak güvence verir, ancak tam bir garanti 

veremez. İç denetim faaliyetlerinin yeterli ve etkili bir şekilde yürütülmesi, 
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yönetimin hedeflerinin gerçekleşmesinde bir güvence oluşturur.
 

Danışmanlık, 

üst yönetimin ihtiyaçları doğrultusunda ve işletme faaliyetlerine değer katmak, 

geliştirmek için öneri ve tavsiyelerde bulunmak
 

yolu ile iç denetimin üst 

yönetime sorumluluklarını yerine getirmelerinde yardımcı olmasıdır. İç 

denetçiler önemli potansiyel riskleri de değerleyerek yönetimi bilgilendirip 

önerilerde bulunabilmektedirler.  

 Bütün İşletmeyi Göz Önünde Bulundurma: İç denetçi, işletme ihtiyaçlarını 

anlamalı, işletme hedef ve amaçları hakkında bilgi sahibi olmalı ve işletmenin 

ihtiyaçları doğrultusunda faaliyetlerini sürdürmelidir. 

 Sistematik ve Disiplinli Bir Yaklaşım: İç denetçiler, iç denetim faaliyetlerini İç 

Denetim Mesleki Uygulama Standartlarına uygun olarak yürüterek sistematik ve 

disiplinli bir yaklaşımla çalışmalarını tamamlarlar.
17 

2040 numaralı iç denetim 

mesleki uygulama standardı, iç denetim bölümünün yol göstermek ve iç denetim 

faaliyetlerinin sistematik ve disiplinli bir şekilde yürütülmesini sağlamak amacı 

ile iç denetim yöneticisinin politika ve prosedürler oluşturmasını 

gerektirmektedir.  

3.3. İç Denetimin Kapsamı 

Modern yönetim anlayışına paralel olarak ortaya çıkan kurumsal yönetim iç denetim 

sisteminin kapsamının oluşmasında ve şekillenmesinde etkili olmuştur. Bu doğrultuda 

günümüze baktığımız zaman iç denetimin kapsamının genişlemiş, geleneksel 

yaklaşımda olduğu gibi sadece finansal değerlerin değil, kurumsal yönetim gibi diğer 

yönetim sistemlerinin denetlenmesi de iç denetimin kapsamı içerisine girmiş olduğunu 

görmekteyiz.  

Bu bağlamda iç denetim sistemlerinin kapsamını ortaya koyan organizasyon içerisi iç 

denetim faaliyetlerini; Güvence Sağlama (Assurance Services) ve Danışmanlık Etme 
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(Consulting Services) olarak iki ana grupta toparlamak mümkündür.  iç denetim 

sistemlerinin kapsamı iç denetim standartları ile ayrıca belirlenmiştir. Buna göre iç 

denetim sisteminin kapsamını oluşturan standartların özellikleri şunlardır (Kıger ve 

Diğerleri, 1994, 62): 

 İç denetimin işlev ve görevlerinin, yönetimin her kademesince, yönetim 

kurulunca, kamu birimlerince, dış denetçilerce ve ilgili mesleki örgütlerince 

anlaşılmasını sağlamak, 

 İç denetim performansının belirlenmesi ve ölçülmesi için temel oluşturmak, 

 İç denetim uygulamalarını geliştirmek. 

İç denetim, mali nitelikteki faaliyetler ile mali nitelikte olmayan faaliyetlerin gözden 

geçirilerek değerlendirilmesinin yapıldığı, işletme varlıklarının her türlü zarara karşı 

korunup korunmadığının ve faaliyetlerin saptanmış politikalarla uyum içerisinde 

yürütülüp yürütülmediğinin araştırıldığı, işletme faaliyetlerinin ve uygulayıcılarının 

yaptıkları işlemlerin işletmede bu amaçla çalışan kişiler tarafından kontrol edildiği ve 

saptanan bulguların üst yönetime rapor edilmesinin sağlamaya alışıldığı bir denetim 

türüdür.  

Bu denetimin kriterleri aynı zamanda iç denetim sisteminin kapsamını 

oluşturmaktadır. İç denetim sisteminin kapsamını oluşturan kriterler Turnbull raporunda 

şu şekilde belirtilmiştir (TKYD, 2007, 23):  

 Önemli risklerin tanımlanması ve takip edilmesi için makul düzeyde güvenilir 

yönetim süreci 

 Mevcut iç kontrol sisteminin etkin faaliyetlerinin tasdiki 

 Risk yönetimi ve güvence için güvenilir bir süreç 
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 Yönetim kurulunun, yönetimden doğru, güvenilir ve kaliteli bilgi aldığına ilişkin 

tarafsız doğrulama. 

İç denetimin yapılmasında iç denetçilerin faaliyetleri sistemin işleyişini ve kapsamını 

belirleyen önemli bir unsurdur.  İç denetçilerin mesleki faaliyetlerinin belirli standartlar 

çerçevesine alınması aynı zamanda iç denetim sisteminin kapsamını da 

şekillendirmektedir. Bu nedenle iç denetçilerin mesleki faaliyetlerinin kapsamı bir 

takım ilkeler doğrultusunda belirlenmiştir. İşletmelerde genel olarak iç denetçilerin 

faaliyetleri sırasında göz önünde bulundurmaları beklenen ilkeler şunlardır:
3
 

 Dürüstlük: İç denetçilerin dürüstlüğü güven oluşturur ve böylece verdikleri 

kanaatlere itimat edilmesine yönelik bir zemin sağlar. İç denetçiler, dürüstlük 

ilkesi doğrultusunda; çalışmalarını doğruluk, dikkat ve sorumluluk duygusuyla 

yaparlar, hukuku gözetir ve hukukun ve mesleğin gerektirdiği özel durum 

açıklamalarını yaparlar, kanun dışı bir faaliyete bilerek ve isteyerek taraf olmaz 

veya iç denetim mesleği ve kurum açısından yüz kızartıcı eylemlere girişmezler, 

kurumun meşru ve etik amaçlarına saygı duyar, katkıda bulunurlar. 

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

toplarken, değerlendirirken ve raporlarken en üst seviyede mesleki objektifik 

sergilerler ve ilgili tüm şartların değerlendirmesini dengeli bir şekilde yapar ve 

kendilerinin veya diğerlerinin menfaatlerinden çok etkilenmezler. İç denetçiler 

objektiflik ilkesi doğrultusunda; değerlendirmelerinin tarafsızlığına zarar 

verebilecek veya zarar vereceği varsayılabilecek herhangi bir ilişkiye ve 

faaliyete katılmazlar. 

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

gösterir hukuki ve meslekî bir mecburiyet olmadığı sürece de gerekli 

yetkilendirmeyi almaksızın bilgiyi açıklamazlar. İç denetçiler, gizlilik ilkesi 

doğrultusunda; görevleri sırasında elde ettikleri bilgilerin korunması ve 

                                                 
3
 http://www.tide.org.tr/faaliyetler5.html  

http://www.tide.org.tr/faaliyetler5.html
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kullanımı konusunda ihtiyatlı olur, sahip oldukları bilgileri kişisel menfaatleri 

için veya hukuka aykırı olarak veya kurumun meşru ve etik amaçlarına zarar 

verebilecek tarzda kullanmazlar. 

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

gerçekleştirilmesinde gereken bilgi, beceri ve tecrübeyi ortaya koyarlar. İç 

denetçiler yetkinlik ilkesi doğrultusunda; sadece görevin gerektirdiği bilgi, 

beceri ve tecrübeye sahip oldukları isleri üstlenirler ve iç denetim hizmetlerini, 

Uluslararası İç Denetim Mesleki Uygulama Standartlarına uygun bir şekilde 

yerine getirirler, kendi yeterliliklerini ve hizmetlerinin etkinlik ve kalitesini 

devamlı geliştirirler. 

Yukarıda yapılan açıklamalara ek olarak iç denetim sisteminin belirleyici ilkelerini iç 

denetim sisteminin kapsamını ortaya koymak için belirmek faydalı olacaktır. Buna göre 

iç denetim sisteminin ilkeleri şunlardır (Güredin, 2000, 46): 

 İç denetim sürekli bir işleve sahiptir, 

 İç denetim birimi denetlenen faaliyetlerden bağımsızdır ve doğrudan işletmenin 

yönetim kuruluna veya denetim komitesine bağlı olarak çalışır, 

 İç denetim birimi her türlü çıkar çatışmasından kaçınır, 

 İç denetçinin ve bir bütün olarak iç denetim bölümünün profesyonel yeterliği 

işletmenin iç denetim işlevinin uygun biçimde işleyişi açısından vazgeçilmez 

önem taşır, 

 İşletmenin her türlü faaliyeti denetimin kapsamına girmektedir ve iç denetim 

bölümünün başkanı kendi bölümünün sağlam iç denetim ilkelerine riayet 

etmesini sağlamaktan sorumludur. 

Uluslararası İç Denetim Mesleki Uygulama Standartları, iç denetim hizmetlerinin 

temel ilkeleri üzerinde yapılan titiz çalışma, istişare ve müzakerelerin sonucu 
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oluşturulmuştur. Tüm iç denetçiler, çalışmalarını standartlara uygun olarak yapmakla 

yükümlüdür. Uluslararası İç Denetçiler Enstitüsü (IIA) üyeleri ve Uluslararası İç 

Denetçiler (CIA’ler), IIA Etik Kurallarına (IIA's Code of Ethics) uygun 

davranacaklarını taahhüt etmektedirler; bu taahhüt standartlara bağlılığı da gerekli 

kılmaktadır.  

İç denetim sistemlerinin kapsamı belirlenirken iç denetçilerin mesleki davranışları bu 

kapsamın oluşmasında belirleyicidir. Söz konusu bu standartlara göre iç denetçilerin 

mesleki faaliyetleri yaparken uymaları beklenen davranış kuralları aşağıdaki gibi 

belirlenmiştir: 

 Görevlerini ve sorumluluklarını yerine getirirken dürüst, objektif ve gayretli 

olacaktır, 

 Kurumlarının meseleleri ile ilgili tüm konulara veya hizmet sundukları kişilere 

bağlılık gösterecektir. Fakat üyeler ve CIA’lar bilerek herhangi bir uygunsuz 

veya yasal olmayan bir faaliyetin tarafı olmayacaktır, 

 Kurumlarına veya iç denetim mesleğine yakışmayan faaliyetlere bilerek 

katılamazlar, 

 Kurumun çıkarı ile çatışan veya görev ve sorumluluklarını objektif olarak yerine 

getirmelerini engelleyici faaliyetlere girmekten kaçınırlar, 

 Mesleki kararlarına zarar verecek veya zarar verebileceği tahmin edilen, 

çalışanlardan, müşterilerden, satıcılardan ve kurumsal iş ilişkisinde 

bulunduklarından değerli herhangi bir hediyeyi kabul edemezler, 

 Sadece mesleki yeterlilikleri ile tamamlamayı bekledikleri hizmetleri 

yüklenirler, 

 İç Denetim Uygulama Standartları ile uyum sağlanması için uygun yöntemleri 

kullanırlar, 
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 Görevleri sırasında elde ettikleri bilgileri kullanırken sağduyulu olurlar. 

 Gizli bilgileri, kişisel kazançları için kullanamayacakları gibi, yasalara aykırı 

veya kurum menfaatine zarar verecek şekilde kullanamazlar,  

 İşlerin sonuçlarını raporlarken, bildikleri tüm belgelere dayalı olarak gerçekleri 

ortaya koyarlar. Eğer bu gerçekler ortaya konmazsa, incelemede bulunan faaliyet 

raporları çarpıtılabilir veya yasal olmayan uygulamalar gizlenebilir, 

 Uzmanlıklarında iyileşme ve hizmetlerin kalite ve etkinliği için sürekli olarak 

gayret gösterirler, 

 Mesleki uygulamalarda “enstitü” tarafından bildirilen yeterlilik, ahlak ve itibar 

yüksek standartlarını koruma yükümlülüğünün bilincinde olurlar. Üyeler, 

kararnamelere uyar ve enstitünün hedeflerini desteklerler. 

 

3.4. İç Denetimin Amacı 

İşletmelerin kurumsal yapısını, işleyişini ve raporlarını denetleyen iç denetim sistemi 

kendi alanı içerisinde birçok ama sahiptir. İç denetim sisteminin öncelikle genel 

amaçlarını Akgün şu şekilde sıralamıştır (Akgün, 2004, 15) : 

 İşletmedeki var olan süreçlerin işletme politikasına uygunluğunu ve 

doğruluğunu kontrol altında tutmak.  

 İşletme aktiflerinin fiziki durumları ile defter kayıtları arasındaki ilişkiyi 

kontrol altında tutmak, 

 İşletme politikasının etkinliğini ölçmek, 
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 Muhasebe sürecinin genel kabul görmüş muhasebe ilkeleri doğrultusunda 

devamını sağlamak, 

 İşletmede meydana gelebilecek usulsüzlükleri önceden önlemek ve yapılanları 

ortaya çıkarmak. 

 İşletmede çalışan tüm yönetici ve çalışanların görevlerini etkin ve verimli bir 

şekilde yerine getirip getirmedikleri hususunda bilgi sahibi olmak, 

 İşletme sahiplerine yöneticilerin kaynakları etkin ve verimli bir şekilde 

kullanıp kullanmadığı hususunda bilgi sağlamak, 

 Yönetime yardımcı olmak ve üst yönetime danışmalık yapmak, 

 Denetim sonucunda maddi açıdan gelir artırımı sağlamak ve kazançlar elde 

etmek. 

Yukarıda belirtilen iç denetim siteminin genel amaçlarına ek olarak iç denetim 

siteminin spesifik amaçlarını da aşağıdaki gibi belirtmek mümkündür: 

i. İşletme Faaliyetlerine Değer Katmak ve Geliştirmek:  

İşletmeye amaçlarına ulaşmasında yardımcı olmak iç denetimin en temel 

görevlerinden biridir. İç denetim, başta uygunluk denetimleri olmak üzere 

işletmenin iç kontrol yapısının durumu ve güvenilirliği hakkında yönetime bilgi 

vererek yarar sağlar. Güçlü iç denetim, kontrol sisteminin etkili bir şekilde 

çalışmasına yardımcı olmanın yanında risklerin azaltılması, hata ve hilelerin 

önlenmesi, dolandırıcılığın tespiti, tasarruf olanaklarının belirlenmesi gibi 

faaliyetlerle de işletmeye ilave değer kazandırır (Chapman ve Anderson, 2003, 

55). 

ii. Risk Yönetim Süreçlerinin Etkinliğini Değerlendirmek: 
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İç denetçiler, işletme amaçlarına ulaşılmasına engel olabilecek risklerin 

azaltılması veya önlenmesi için oluşturulmuş olan standart ve prosedürleri 

dönemsel olarak gözden geçirerek, standart ve prosedürlerin geçerliliğini 

inceleyerek, gerekli olduğu takdirde geliştirme amacına yönelik tavsiyelerde 

bulunularak
 

işletmenin risk yönetim süreçlerinin etkinliğini değerlendirir (Özbek, 

2003, 19). 

iii. Kontrol Süreçlerinin Etkinliğini Değerlendirmek: 

İç denetçiler, işletme varlıklarının korunması, mali tablolara kaynak oluşturacak 

bilgilerin doğruluğunun ve güvenilirliğinin sağlanması amacı ile işletme içerisinde 

oluşturulmuş iç kontrol sisteminin etkinliğini inceler ve iç kontrol sisteminin 

etkinliğinin arttırılması amacı ile öneri ve tavsiyelerde bulunur (Özbek, 2003, 21). 

iv. Kurumsal Yönetim Süreçlerinin Etkinliğini Değerlendirmek: 

İç denetçi, işletmenin yönetim temel prensiplerine uymak, hissedarların çıkarlarını 

korumak, hesap verme sorumluluğunu yerine getirmek, doğru ve tam bilgi vermek 

amacı ile oluşturmuş olduğu strateji ve prosedürlerin etkinliğini incelemekte
 

ve 

gerekli olduğu takdirde etkinliğin arttırılması için öneri ve tavsiyelerde 

bulunmaktadır (Türkiye İç Denetim Enstitüsü, 2004, 6). 

v. İşletmenin Amaçlarına Ulaşmasında Yardımcı Olmak: 

İç denetim, işletme amaç ve hedeflerine ulaşmak için oluşturulmuş politika ve 

prosedürlerin uygunluğunu ve faaliyetlerin bu politika ve prosedürlere uygun bir 

şekilde yerine getirilip getirilmediğini incelemektedir (Türkiye İç Denetim 

Enstitüsü, 2004). 

Türkiye’de iç denetim sistemin ve iç denetçilerin çalışma amaçları Türkiye İç 

Denetim Enstitüsü kuruluş amaçları içerisinde ifade edilmiştir. Buna göre Türkiye İç 

Denetim Enstitüsü kuruluş amaçları şunlardır (Dağlı, 2000, 28): 
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 İç denetim ilkelerini, esaslarını, standartlarını oluşturmak ve geliştirmek, 

 İç denetim mesleğinin niteliğini yükseltmek için teori ve pratiğin geliştirilmesine 

katkıda bulunacak araştırma ve geliştirme çalışmaları yapmak, 

 Ulusal ve uluslararası alanda mesleki gelişmeleri izlemek ve üyelerin 

yararlanmasını sağlamak, 

 Bireysel ve kurumsal deneyimleri paylaşarak, iç denetim mesleğini ortak bir 

zeminde geliştirmek ve yaygınlaştırmak, 

 Eğitim çalışmaları yaparak üyelerin mesleki gelişimine yardımcı olmak, 

 İç denetçilerin mesleki verimliliğini artırıcı yayınlar yapmak. 

 

3.5. İç Denetimin Önemi 

İç denetimin önemi global ekonomide yaşanan değişimler, finansal krizler sosyal ve 

kültürel yapıdaki ani değişimler ve benzeri köklü değişimler karşısında işletmelerde 

faaliyetlerin denetlenmesi ve kontrol altına alınması gerekliliğine karşın artmıştır. 

Yaşanan finansal krizlerden sonra birçok işletme, iç denetimi raporlama süreçlerinde, iç 

kontrollerinde ve etiksel davranışlarda çözüm noktası olarak görmektedirler. İç denetim, 

bu tür sosyal ve ekonomik gelişmeler çerçevesinde ortaya çıkan ihtiyaca binaen ve 

yönetimin doğal ihtiyaçları doğrultusunda aşama aşama gelişme göstermektedir 

(Audrey ve Diğerleri, 2006, 39). İç denetimin rollerini beş ana başlık altında 

toplayabiliriz. Bunlar; 

 Denetleme görevi (yasalara, politikalara ve yönetmeliklere uygunluğun tespiti) 

 Değer katma görevi (iç kontrol sisteminin, yönetimin, üretim teknolojisinin ve 

ekonomik faydaların artırılması) 
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 Önleme ve koruma görevi (oluşabilecek kayıp ve kaçakların azaltılması) 

 Değerleme ve onaylama (üretim yönetiminin, finansal gelir ve harcamaların, iş 

aktivitelerinin ve ekonomik aktivitelerin değerlendirilmesi) 

 Danışmanlık görevi (işletme yöneticilerine, zamanında, doğru ve faydalı bilgi 

akışı sağlayıp önemli kararlarda destek olarak, yanlış kararların önlenmesi) 

İşletmelerde iç denetimi yapan ve iç kontrolleri yürüten kişi iç denetçilerdir. İç 

denetçilerin amacı en genel ifadeyle iç ve dış raporlamadaki ve hesap verme sorumluluk 

süreçlerindeki güvenilirliği, yürürlükteki yasalara ve yönetmeliklere uyumu, 

organizasyon için saptanan davranışsal ve ahlaki standartlara uymayı sağlamak üzere 

belirlenmiş politikaları, prosedürleri ve faaliyetleri uygulamaktır.  

Bu nedenle işletmeler için iç denetçilerin faaliyet amaçları aynı zaman da iç denetim 

sisteminin önemine vurgu yapar. Bu bağlamda iç denetçilerin ve iç denetimin işletmeler 

için önemini aşağıdaki gibi sıralamak mümkündür (Sevgener, 1984, 66): 

 İç denetim, bir işletmeyi yönetmekle sorumlu kimselerin görevlerini etkin bir 

biçimde yerine getirmelerine yardımcı olmaktadır. 

 İç denetçinin etkinliği onun üst yönetime doğrudan sorumlu olması ile sınırlıdır. 

Bu nedenle iç denetçinin sorumlu olduğu üst yönetici, denetim raporları 

sonucunda işletme sürekliliğini sağlayacak ve etkin önlemleri alabilecek 

yetkilere sahip yönetici olmalıdır. Bu durum iç denetimin bağımsızlık özelliğini 

oluşturmaktadır. 

 İç denetim ölçümleme sürecidir. İç denetçi yönetimin politika ve amaçları 

hakkında ileri düzeyde bilgi sahibi olmalıdır. Ayrıca amaçlara ulaşmada çeşitli 

seçenekleri değerlendirmeli, yaratıcı ve ileri düzeyde çözümleyici yapıya sahip 

olmalıdır. İç denetçinin ölçümleyici niteliği kontrol sisteminin etkinliğini 

artıracaktır. 
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 İç denetçi denetim işlevinde öngörülen ile gerçeklesen arasındaki ilişkiyi işletme 

plan ve politikalarına uygun olarak değerlendirir. 

 Kontrol raporlarının üst yönetime sunulması iç denetimin işlevini tamamlamaz. 

Bu noktadan sonra iç denetçi, üst yönetimce raporlara dayanılarak alınan 

kararların uygulanıp uygulanmadığını ve yanlış anlaşılma olup olmadığını 

izleyecektir. Bu yönüyle iç denetimin bir başka özelliği de faaliyetlerin 

izlenmesidir. 

İç denetim organizasyonun varlığını sürdürebilmesi için en gerekli unsurlardan 

biridir. İç denetim olmaksızın etkin bir kontrol ortamının olması imkânsızdır. İç denetim 

başta ortaklar olmak üzere tüm çıkar gruplarını ilgilendiren ve onların menfaatlerini 

kollayan en önemli araçtır. İç denetim faaliyetinin kurum kültürüne kattığı faydalar şu 

şekilde sıralanabilir (Biçer, 2006, 51 ve Cankar, 2006, 76): 

 Kurum genelinde denetim kültürünün oluşmasının sağlanması, 

 Şirket varlıklarının zarara uğratılmasının önlenmesi, 

 Verimliliğin artırılması, 

 İlgili yasal düzenlemelere uygunluğun sağlanması, 

 Operasyonların, şirket prosedürlerine, standartlarına, talimatlarına ve 

politikalarına uygun olarak etkin ve faydalı bir şekilde yürütülüp 

yürütülmediğinin takibi, 

 Kontrollerin sağlıklı işlenmesinin sağlanması onların izlenmesi, 

 Üretilen bilgilerin güvenilirliğinin artırılması ve böylelikle daha sağlıklı yönetsel 

kararların alınmasına yardımcı olunması, 
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 Temel iş projelerinin, planlarının belirlenen hedeflere ulaşılmasına yardımcı 

olunması, 

 Şirketin sermaye ve fonlarının bütünlük ve verimini teminat altına tutması, 

 Bunların iç ve dış risklere karşı korunması amacı ile önlem alma ve öneri 

geliştirilmesi, 

 Periyodik ve habersiz incelemeleriyle denetleniyor duygusunu oluşturulması, 

 Bulgu ve önerileriyle yönetim etkinliğinin artırılması,  

 Faaliyetlerin organizasyonun plan ve bütçe hedefleri ile mevzuata uygunluğunun 

sağlanması, 

 İç denetim çalışmaları ile şirkete saygınlık ve finansal tablolara güveni 

sağlamada rol oynaması, 

 Üretim faktörlerinin kullanım verimliliğini ölçmek için çalışma yapılması, 

 Yönetim performansını değerlendirmesi, 

 Yönetime doğruluğu denetlenmiş bilgiler sunarak daha sağlıklı karalar alınması 

yardımcı olunması, 

 Konulan kurallara ve yasal düzenlemelere uygunluğun sağlanması,  

 Otokontrolü sağlayarak iç kontrol sistemini değerlendirme oluşturmak, 

güncelleştirmek için öneri geliştirilmesi. 
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3.6. İç Denetim Planının Yapılması 

3.6.1. Uzun Vadeli Denetim Planı 

İç denetim faaliyetlerinde iç denetçi firmanın üst yöneticisi ile görüşerek ortaya 

koyduğu kurumsal risk değerlemesi raporuna göre yapılacak işlemleri planlamalıdır. 

Kurumsal risk değerlemesine göre yapılmış olan işlemler toplu bir risk planı şeklinde 

işletmenin tüm faaliyet alanları ile ilgili oluşabilecek risklerin kontrol edilmesini sağlar. 

Buna ek olarak oluşturulan plan sayesinde, iç denetim kaynaklarının en etkili ve verimli 

bir şekilde kullanılmasını sağlanmış olur. Bu amaçla uzun dönem planlama prosesinde 

iki farklı model uygulanmaktadır. Birincisi risk değerlemesi ile başlayarak şirketin 

ihtiyaç duyduğu yeterli kaynakların temin edilmesi, diğeri ise mevcut ve elde edilebilir 

kaynakların belirlenerek denetim alanlarında en etkin şekilde tahsis edilmeleridir 

(Pickett, 2000, 34). 

3.6.2. Yıllık Denetim Planı 

Denetim faaliyetlerinin işletmenin en yeni ve güncel stratejilerini ve yönelimlerini 

yansıtmasını sağlamak amacıyla denetim planları en azından yılda bir defa gözden 

geçirilerek güncellenmelidir (Türkiye İç Denetim Enstitüsü, 2004). Yıllık denetim planı, 

on iki aylık süreci kapsayan ve bu süreç için hazırlanmış olan bir denetim faaliyetleri 

planlamasıdır. Söz konusu bu plan genel hatları ile yapılacak olanları belirler. Bir diğer 

ifadeyle yıllık denetim planı bir bakıma genel çerçeve planıdır. Yıllık denetim planında 

denetim faaliyetlerinin ayrıntılı bir planı hazırlanmadan sadece temel çerçevesi 

oluşturulur.  

Yıllık denetim planında şirketin kaynakları ve iç kapasitesinin analizi yapılarak bu 

analize göre uygun olan bütçenin hesaplanması yapılır.  Yıllık bütçe hazırlanırken iç 

denetim eleman sayısı, maaşları, ulaşım ve konaklama masrafları dikkate alınmalıdır 

(Cangemi ve Singleton, 2003, 51).  



90 

 

3.6.3. Üç Aylık Denetim Planı 

Üç aylık denetim planı, yıllık denetim planının üç aylık periyotlara bölünerek 

detaylandırılması işlemidir. Üç aylık denetim planında denetim faaliyetlerinin başlangıç 

ve bitiş tarihleri belirlenmeli, her denetim faaliyeti için iç denetim elemanlarının görev 

dağılımları yapılmalıdır (Pickett, 2000, 41).
  

Üç aylık denetim planında iç denetçinin denetleyeceği alanlar biraz daha belirgindir. 

Örneğin; denetim faaliyetlerinin niteliği, karmaşıklığı, zaman kısıtlamaları ve mevcut 

kaynakların durumu gibi konular üç aylık denetim raporunda belirtilir. Ayrıca üç aylık 

denetim yapacak iç denetçilerin sayısı da üç aylık denetim planı çerçevesinde 

belirlenmiş olur. Plan üç aylık periyodun başlamasından on beş gün önce yapılır. 

Risklerde meydana gelen değişiklikler sonucunda üç aylık denetim planında yapılan 

güncellemeler yıllık denetim planında da yapılmalıdır (Pickett, 2000, 41). 

3.6.4. Denetim Planlaması 

Denetim planlaması değişen koşullar çerçevesinde belirlenmeli ve yine değişebilecek 

koşullar göz önüne alınarak denetim planı oluşturulmalıdır. Örneğin denetim planlaması 

yapılırken denetimin ana hedefleri, kullanılacak kaynaklar, denetleme alanları, riskler ve 

risk oluşturabilecek unsurlar, faaliyetlerin etkinliği, gerekli olan kontrol sistemleri ve 

risk yönetimi için gerekli olacak unsurlar muhakkak dikkate alınmalıdır. Planlama 

aşamasında yapılması gerekenler şunlardır (Lawrence ve Diğerleri, 2003, 68):
 

 

 Denetim amaçları ve faaliyet alanı belirlenmeli,  

 Denetlenecek faaliyetlerle ilgili önceki bilgiler incelenmeli,  

 Denetimin yürütülmesi için gerekli olan kaynaklar belirlenmeli,  

 Denetim hakkında bilgi ihtiyacı duyan herkes ile iletişim sağlanmalı,  



91 

 

 Faaliyetlerle ve kontrol yordamları hakkında bilgi edinmek için araştırma 

yapılmalı, denetimin önemli alanları belirlenmeli ve denetlenecek olan bölüm 

veya fonksiyon yöneticileri yorumları ve önerileri için davet edilmeli,  

 Denetim programı yazılmalı,  

 Denetim sonuçları için nasıl, ne zaman ve kiminle iletişime geçileceği 

belirlenmeli,  

 Onaylı denetim planı sağlanmalıdır.  

Denetim planlaması yapmanın ana ve alt hedefleri vardır. Bir denetim planlaması 

yapılırken denetleme yapılacak alanla ilgili konuların belirlenmesi ve risk faktörlerinin 

belirlenmesi denetim planının ana hedefini oluşturmaktadır. Denetim yapılırken iç 

denetçinin uyacağı prosedürlerin belirlenmesi ise denetim planının alt hedefini 

oluşturmaktadır.  

3.6.5. Ön Araştırma 

Ön araştırma denetim hem denetim planı için gerekli olan bir prosedürken hem de 

denetimin ilk adımı olma özelliğindedir. Ön araştırma etkin ve verimli bir görev 

programının oluşturulmasına temel oluşturur, önemli konuların üzerine yoğunlaşmasını 

sağlar, daha az riskli olan alanlarda yapılacak olan çalışma zamanının azaltılmasını 

sağlar (Gleim, 2004, 127). Ön araştırmanın basamakları aşağıda detaylarıyla birlikte 

belirtilmiştir. 

i. Sürekli Dosyaların Gözden Geçirilmesi: 

Sürekli dosyaların gözden geçirilmesi aşamasında iç denetçi önceden yapılmış 

olan iç denetim raporlarını inceler. Bu rapor çalışma kâğıtları olarak ta 

adlandırılır. Çalışma kâğıtları iç denetçiye, daha önceki denetim bulgularını, 
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önerileri, sorunları ve sorunların giderilmesi için denetlenen bölüm yöneticisi 

tarafından yapılan çalışmalara ulaşılmasında yardımcı olur (Sawyer, 2003, 37).
 

 

ii. Ön Toplantı: 

İç denetçi ön araştırma ve sürekli dosyaların gözden geçirilmesi işlemlerinden 

sonra ulaşmış olduğu bilgiler ışığında bir rapor hazırlar. Bu işlemin en önemli 

nedeni yapılmış ve yapılacak olan denetim faaliyetlerinin alanlarını, hedeflerini 

ve kapsamını ortaya koymaktır. Hazırlanan ilk rapor bir ön toplantı ile sorular 

şeklinde sunar. Soruların odak noktası denetimin yapısına göre değişiklik 

gösterecektir. Sorular denetimin içeriğine göre genişletilip daraltılabilir. Sorular, 

ihtiyaç olan bilgileri elde edecek biçimde hazırlanmalıdır (Uzun, 2001, 138).  

iii. Analitik Denetim Prosedürlerinin Kullanılması: 

İç denetimin planlamasında analitik denetim prosedürlerinin kullanılma gerekli 

olan bir faaliyettir. Analitik denetim prosedürleri iç denetim sırasında denetimin 

kapsamı, yapısı ve zamanlaması gibi temel iç denetim unsurlarının içeriğinin 

belirlenmesinde iç denetçiye yardımcı olmaktadır. Planlama sürecinde analitik 

inceleme yapılması, müşterinin işinin, ait olduğu endüstri kolunun, işlemlerin ve 

son denetim tarihinden bu yana meydana gelen olayların denetçi tarafından daha 

iyi bir şekilde anlaşılmasını, beklenmeyen dalgalanmaların ve normal olmayan 

ilişkilerin belirlenmesini sağlar (Aksoy, 2002, 92).  

iv. Sistem Akış Diyagramı Hazırlanması: 

Sistem akış diyagramı iç denetçiye denetleme yapacağı işletme hakkında temel 

bilgileri verecek olan bir raporlama sistemidir. Sistem akış diyagramında 

işletmelerde mali açıdan önem arz eden kıymetli bir olayın muhasebeleştirilmesi 

ve kayıt altına alınması belirli bir şema düzeni ile diyagram şeklinde hazırlanır. 

Hazırlanan sistem akış diyagramı sayesinde işletme için fayda sağlayan belgeler 

ve işlemin tamamlanmasına katılan bölüm veya kişiler ile bunlar arasındaki 
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ilişkiler iç denetçi tarafından rahatlıkla tespit edilmiş olur. Akış diyagramının 

yararı; ayrı bölümün veya kişinin sorumluluğuna verilmesi gereken faaliyetleri 

ve iç kontrol sisteminin diğer aksaklıklarını göstermesidir. Böylece fonksiyonlar 

arasındaki uyumsuzluklar ve sistemin aksayan yanları ortaya çıkartılmış olur 

(Güredin, 2000, 99). 

3.6.6. İç Denetim Programı 

2240 nolu standarda göre iç denetçiler, denetim amaçlarına yönelik yazılı iç denetim 

programları hazırlamalıdır. İç denetim programı; denetimlerin yerine getirilmesine 

yönelik hazırlanan ve işin gerçekleştirilmesinde takip edilmesi gereken prosedürleri 

listeleyen bir belgedir (Türkiye İç Denetim Enstitüsü, 2004, 26).  

Bir iç denetim programının sahip olması gereken özellikler şunlardır (Türkiye İç 

Denetim Enstitüsü, 2004, 26): 

 İç denetim çalışmasının bütün evreleri için sistematik bir plan oluşturur,  

 İç denetçiler için yapılacak olan çalışmanın temelini oluşturur,  

 İç denetim çalışmasının süreçlerinin değerlendirilerek kontrol edilmesini 

sağlar, zaman bütçesinin yapılmasına yardımcı olur,  

 İç denetim yöneticisinin planlanan ve yürütülen faaliyetleri karşılaştırmasına 

olanak tanır,  

 Deneyimsiz iç denetçiler için iç denetim faaliyetlerinin her aşamasında yol 

gösterici olur, 

 Yapılan çalışmaların özetini gösterir.  

İç denetim programının faydaları ise aşağıdaki gibidir (Türkiye İç Denetim Enstitüsü, 

2004, 19): 
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 İç denetim çalışmasının bütün evreleri için sistematik bir plan oluşturur,  

 İç denetçiler için yapılacak olan çalışmanın temelini oluşturur,  

 İç denetim çalışmasının süreçlerinin değerlendirilerek kontrol edilmesini 

sağlar, zaman bütçesinin yapılmasına yardımcı olur,  

 İç denetim yöneticisinin planlanan ve yürütülen faaliyetleri karşılaştırmasına 

olanak tanır,  

 Deneyimsiz iç denetçiler için iç denetim faaliyetlerinin her aşamasında yol 

gösterici olur, 

 Yapılan çalışmaların özetini gösterir.  

 

3.7. İç Denetimin Yürütülmesi 

3.7.1. Test Etme 

2120A-3 numaralı standarda göre iç denetçilerin faaliyet, işlem ve süreçlerin 

amaçlandığı gibi uygulandığını belirlemek, faaliyetlerin tespit edilen amaçlarla ne kadar 

uyumlu olduğunu anlayıp değerlendirebilmek için,
 

uygun analiz ve değerlendirme 

çalışmaları yapmaları gerekmektedir (Türkiye İç Denetim Enstitüsü, 2004, 28). İç 

denetim faaliyetlerinin yürütülmesinde test etme aşaması bir takım işlem 

basamaklarından meydana gelmiştir. Söz konusu işlem basamakları ve içeriği aşağıda 

belirtilmiştir. 
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3.7.1.1. Test Çalışmasının Planlanması 

Test çalışmasına başlanılmadan önce yazılı planlama yapılmalıdır. Test çalışmasının 

planlanması aşamasında yapılması gerekenler şunlardır (Sawyer, 2003, 97): 

 Test çalışmasının amacı tanımlanmalıdır 

 Amaç ve hedeflere cevap verecek test çeşitleri tanımlanmalıdır 

 Personel ihtiyacı belirlenmelidir  

 Test etme sürecinin sırasına karar verilmelidir 

 Standartlar veya kriterler belirlenmelidir 

 Ana kütle belirlenmelidir  

 Kullanılacak olan örnekleme tekniğine karar verilmelidir  

 Seçilmiş işlem ve süreçlerin incelenme teknikleri belirlenmeli ve dökümante 

edilmelidir 

3.7.1.2. Test Amacının Belirlenmesi 

İç denetçilerin bazı faaliyet alanlarında belirleyebilecekleri genel kontrol amaçları 

aşağıdaki gibidir: 

i. Nakit Tahsilatı: Peşin satışlardan tahsil edilen para ile elden alınan çek veya 

senetler yönetimin belirlediği yetkilere uygun olarak tahsil edilmelidir. 

Muhasebe kayıtları, işletmenin gerçekleşen tahsilât işlemlerinin tamamını 

göstermelidir. Tahsilat işlemleri, tutar, hesap adı ve muhasebe dönemi 

bakımından muhasebe kayıtlarına doğru aktarılmalıdır. Eldeki para, çek ve 
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senetler güvenli bir yerde saklanmalı ve bunlara erişim sınırlandırılmalıdır 

(Kepekçi, 1996, 139). 

ii. Nakit Ödemeleri: Küçük kasadan yapılan önemsiz ödemeler dışında tüm 

ödemeler bankadan hesabından yapılmalıdır. Ödemeler gerçekten teslim alınmış 

mal ve hizmetler için yapılmalı ve ödemeler için gerekli onaylar alınmalıdır.
 

Nakit ödemeleri ile ilgili kaynak belgeler düzenlenmeli, kaynak belgesi olmayan 

ödemeler için yazılı talimat ya da karar olmalıdır.
 

Seçilmiş ödemeler için kaynak 

belgeler ödeme tarihi, ödemenin yapıldığı kişi, tutar bakımından ödemeyi 

destekleyen fatura ile karşılaştırılmalıdır (Güredin, 2000, 82). 

iii. Alacaklar ve Satış İşlemleri: Krediyi onaylayacak personel, kredi koşulları, 

vadesi ve limitleri yönetim tarafından önceden belirlenmelidir. Kredili satış 

yapılacak müşteriler ve bunlara tanınan kredi limitleri ve vadeler işletme 

politikalarına uygun olarak belirlenmelidir.
 

Yapılan bütün satış işlemleri için 

fatura düzenlenmeli, faturalara fiyat, miktar ve vade bilgileri doğru olarak 

yansıtılmalıdır.
 

Yapılan satış işlemleri ile ilgili kayıtlar, gerçek satış işlemlerini 

göstermelidir. Tüm satış işlemleri ilgili belgelere ve muhasebe kayıtlarına 

kaydedilmiş olmalıdır (Kepekçi, 1996, 139). 

iv. Stoklar ve Satın Alma İşlemleri: İşletmeye hangi stok kaleminden, ne kadar 

ve ne zaman stok alınması gerektiğini belirleyen prosedürler mevcut olmalıdır. 

Satın alma işlemleri için satın alma emirleri düzenlenmelidir. İşletmeye gelen 

malzeme ve mamuller sayım ve kalite kontrol yapılarak teslim alınmalıdır. 

Stoklar fiziki olarak güvenilir bir ortamda muhafaza edilmelidir. İşletmenin 

elinde bulunan fiziki stoklar, muhasebe kayıtlarında gözüken kaydi stoklar ile 

karşılaştırılmalıdır (Güredin, 2000, 85). 

v. Personel: Zaman içerisinde ücretlerde meydana gelen değişiklikler yetkili 

kişiler tarafından işletme politikalarına uygun olarak yapılmalıdır. Çalışma 

süreleri ve özellikle de fazla mesai çalışma süreleri incelenmeli, ücret bordrosu 
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ile uygunluğu araştırılmalıdır. Ücretler gerçekten işletmede çalışan kişilere 

ödenmelidir. Ücretlere ilişkin vergi ve diğer kesintilerin zamanında ve dikkatli 

hazırlanması, işletmeyi bu konularda gelebilecek cezalardan korumak için 

gereklidir. Ücretlerin hazırlanması, ödenmesi, çalışma zamanlarının kontrolü ve 

işe alımlarla ilgili fonksiyonlar arasındaki görevlerin ayrılığı hayali bir ücret 

işleminin sistemde yer almasını önlemiş olur. Bankaya yapılan ücret ödemeleri 

incelenmeli (Uzay, 1999, 66). 

3.7.1.3. Test Büyüklüğünün Tanımlanması 

Denetçi herhangi bir dokümanı kaçırmamak ve göz ardı etmemek için dokümanların 

karakteristikleri, özellikleri ve dosyalanma sistemleri hakkında bilgi edinmelidir. 

Denetçi dokümanların dosyalanma sistemlerini, dokümanların rastgele mi yoksa numara 

sırası veya tarih sırası gibi belirli bir düzene göre mi dosyalanıp dosyalanmadığını, 

dosyaların nerede ve nasıl muhafaza edildiğini, dosyalar üzerinde uygun kontroller olup 

olmadığını, dokümanların seri numarası olup olmadığını işletme personeline sorarak 

öğrenmelidir (Sawyer, 2003, 106). 

3.7.1.4. Seçilmiş İşlem ve Süreçleri İnceleme Tekniği 

Seçilmiş işlem ve süreçleri inceleme tekniğinin unsurları ve özellikleri şunlardır: 

i. Gözlem: 

 Gözlem tekniğinde denetçi olaya herhangi bir müdahale etmeden
 

belirli 

faaliyetlerin tamamlanması sırasında hazır bulunur ve faaliyetlerin 

yürütülmesini gözlemleyerek işlerin ne şekilde tamamlandığına tanık olur 

(Aksoy, 2002, 37). 

 Denetçi gözlem yaparak iç kontrol sisteminin etkin çalışıp çalışmadığı, 

işlemlerin şekil ve usül esasları doğrultusunda yürütülüp yürütülmediği, 
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görev ayrılığı ilkesinin etkin olarak uygulanıp uygulanmadığı görüşüne ulaşır 

(Sawyer, 2003, 108).  

 Gözlem tekniğinin kullanılabilirliği bazı nedenlerden dolayı sınırlıdır. 

Örneğin, gözlemi yapan iç denetçinin deneyimi güvenilir bilgi toplamaya 

yeterli olmayabilir (Gleim, 2004, 42). 

ii. Bilgi Toplama: 

 İç denetçi denetim çalışmasını yürütürken ihtiyaç duyacağı bazı bilgileri soru 

sorma yolu ile elde edebilir.
 

Denetçi yapacağı test çeşitlerini ve prosedürlerini 

belirlerken, dokümanların içerikleri hakkında bilgi edinmek isteyebilir. 

Örneğin faturalarda hangi bilgileri ve verileri bulabileceğini soru sorma 

yoluyla öğrenebilir. Daha sonra test aşamasında bu bilgilerin doğruluğunu 

inceleyebilir (Sawyer, 2003, 130). 

 Denetçi elde etmiş olduğu ön bilgiler doğrultusunda sorular hazırlar ve bu 

soruları ilgililere sorarak çalışmalarını yönlendirmek için ek bilgi toplar. Soru 

sorma tekniği planlı bir şekilde yürütülebileceği gibi, denetçi günlük 

sohbetler ve resmi olmayan görüşmeler sırasında da denetim için çok önemli 

bilgiler toplayabilir (Güredin, 2000, 45). 

 Denetçiler tarafından yazılı veya sözlü soru sorma tekniği kullanılabilir. 

Verilen cevaplar da yazılı veya sözlü olabilir. Denetçi konuyu veya verilecek 

cevapları önemli gördüğünde, yazılı cevaplar ister ve soru sorulan kişinin de 

imzaladığı bir tutanak düzenlenir. Sorulara alınan cevapların sınırlı 

güvenilirliği vardır (Kepekçi, 1996, 138). 

 Denetçi, görevlerin ayrılığı ilkesi gibi her işletme için risk oluşturan temel 

ilkelere uyulup uyulmadığına soruşturma yolu ile kanaat getirilebilir. 

Örneğin; ani kasa sayımı sonucunda kasada açık olduğunu fark eden denetçi, 

soruşturma yolu ile kasa sorumlusunun satışlardan tahsilat yapmak ve 
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tahsilatı muhasebe kayıtlarına geçirmek yetkilerinin olduğunu öğrenmiştir. 

Denetimin sonucunda ise görevlerin ayrılığı ilkesinin ihmali nedeni ile kasa 

sorumlusunun yolsuzluk yaptığı ortaya çıkmıştır (Sawyer, 2003, 149). 

iii. Analiz Etme: 

 Analiz etmenin amacı, daha ayrıntılı bir araştırma yapmak veya denetim 

yargısının temellerini oluşturmak için neden, sebep ve etkileri ortaya 

çıkartmaktır (Sawyer, 2003, 149). 

 Finansal bilgilerin analizi yapılırken; iç denetçi analitik inceleme tekniği 

uygulayarak analitik denetim prosedürlerinden yararlanır. Analitik 

incelemenin amacı, veriler arasında anlamlı ilişkilerin var olduğunu 

doğrulamak ve bunlar arasında olağan kabul edilmeyecek sapmaları bulup 

ortaya çıkartmaktır (Güredin, 2000, 92). 

 Analitik denetim prosedürleri beklenmeyen farklılıklar, beklenen 

farklılıkların bulunmaması, olası hatalar, düzensizlikler ve yasal olmayan 

faaliyetler, olağan olmayan işlemler veya olayların belirlenmesi için 

faydalıdır (Gleim, 2004, 68). 

 İç denetçiler analiz yaparken başka yöntemler de kullanabilirler. Denetçiler 

örnek satın alma emirlerini fiyat tekliflerine, onaylarına, nakliye koşullarına, 

maliyet analizlerine, fiyat listesine, üretim veya imal etme koşullarına 

bakarak analiz edebilirler (Sawyer, 2003, 73). 

 İç denetçi aşağıdaki unsurları değerlendirerek denetim amacına ulaşabilmek 

için gerekli ek prosedürlere gerek olup olmadığına karar vermelidir. Ek 

prosedürler şunlardır (Sawyer, 2003, 77):
 

 

 İncelenen alanının önemi,  

 İç kontrol sisteminin yeterliliği,  
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 İşletmenin faaliyet gösterdiği endüstri hakkındaki bilgileri ile 

karşılaştırılabilirliği,  

 Finansal ve finansal olmayan bilgilerin elde edilebilirliği ve 

güvenilirliği. 

iv. Doğrulama: 

 İncelenen işlem veya süreçlerin doğruluğunun ve geçerliliğinin 

incelenmesidir.
 

Bu aşamada, karşılaştırma, kayıt sistemini yeniden izleme, 

yeniden hesaplama, fiziksel inceleme ve teyit etme teknikleri kullanılabilir 

(Sawyer, 2003, 81). 

v. Soruşturma: 

 İç denetçi yaptığı doğrulamalar sonucunda ortaya çıkan uygunsuzlukları 

soruşturarak nedenlerini araştırır. Soruşturma genel olarak saklanan 

gerçekleri ortaya çıkararak doğruyu oluşturmayı amaçlayan bir araştırma 

uygulamasıdır. Genellikle yanlış giden konular araştırılarak soruşturulur 

(Sawyer, 2003, 82).
 

 

 Denetçi, bazı uygunsuzlukların nedenlerini ve boyutlarını ek denetim 

prosedürleri uygulayarak belirleyebilir. Ancak bazı uygunsuzluklarda 

yönetimle veya ilgili kişilerle görüşmeler yaparak bunların nedenlerini 

sorarak açıklayıcı cevaplar almalıdır. Açıklanamayan sonuç veya ilişkiler, bir 

potansiyel hata, usulsüzlük, yolsuzluk veya mevzuata aykırılık gibi önemli bir 

durumun işareti olabilir (Sawyer, 2003, 82). 

vi. Değerlendirme: Ölçüler ve normlardan sapmayı değerleyen denetçiler şu 

sorulara cevap aramalıdır (Sawyer, 2003, 83). 

 Bu sapmalar ne kadar önemli?  
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 Kim veya ne zarar gördü veya görebilir?  

 Zarar ne kadar kötü oldu veya olabilir?  

 Doğru önlemler alınmazsa sapmalar tekrarlanabilir mi?  

 

3.7.2. Belgelendirme 

İç denetimde belgelendirme, çalışma kâğıtlarının düzenlenmesi, çalışma kağıtlarının 

dosyalanması, çalışma kağıtlarının gözden geçirilmesi ve çalışma kağıtlarının erişimi 

gibi aşamalara sahiptir. Bu aşamaların detayları şunlardır: 

i. Çalışma Kağıtlarının Düzenlenmesi:  

Çalışma kâğıtlarının düzeni, tasarımı ve içeriği görevin niteliğine bağlıdır. 

Ancak bir çalışma kâğıdında en az aşağıdaki bilgiler bulunmalıdır (Türkiye İç 

Denetim Enstitüsü, 2004, 24): 

 Denetimin adı, çalışma kâğıdının içeriği veya amacı,  

 Denetçinin imzası veya parafı,  

 Tarih,  

 Dizin veya referans numarası,  

 Denetim doğrulama sembollerinin açıklaması,  

 Veri kaynaklarının açıkça belirtilmesi 
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ii. Çalışma Kâğıtlarının Dosyalanması: 

Denetçi çalışma kâğıtlarını iki farklı dosyada saklar (Türkiye İç Denetim 

Enstitüsü, 2004, 25): 

 Devamlı Dosyalar:
 

Birden fazla denetim sürecinde yararlanılacak olan 

bilgileri içeren çalışma kâğıtlarının saklandığı dosyalardır. 

 Cari Dosyalar: Denetçinin incelemenin yapıldığı denetim ile ilgili olarak 

düzenlemiş olduğu çalışma kâğıtlarını kapsar. 

iii. Çalışma Kâğıtlarının Gözden Geçirilmesi: 

Denetim sırasında hazırlanmış olan çalışma kâğıtları iç denetim yöneticisi veya 

onun yetkilendirdiği bir kişi tarafından gözden geçirilmelidir. Çalışma kâğıtları 

incelenirken şu noktalara dikkat edilir (Sawyer, 2003, 85): 

 İç denetçi denetim programına uygun incelemelerde bulunmuş mudur?  

 Çalışma kâğıtları denetimin uygun bir biçimde yerine getirildiğini yansıtmakta 

mıdır?  

 Ulaşılan sonuçlar elde edilen bilgiler ile uyum içerisinde midir?  

 Planlanmış bütün işlemler gerçekleştirilmiş midir? 

 Bölümün çalışma kâğıdı hazırlama prosedürlerine uyulmuş mudur?  

iv. Çalışma Kâğıtlarına Erişim: 

Çalışma kâğıtlarını içeren dosyalar iç denetim bölümünün kontrolünde 

kalmalıdır (Türkiye İç Denetim Enstitüsü, 2004, 26). 

İç denetimin belgelendirme aşamasında çalışma kâğıtlarının sağladığı faydaları 

aşağıdaki gibi sıralamak mümkündür: 
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 Uluslararası iç denetim standartlarına uygun bir denetim faaliyetinin 

tamamlanmasında denetçiye yardımcı olmaktadır.  

 Denetime ilişkin raporlamaların temel desteğini oluşturur,  

 Denetim planlarının uygulanmasına ve gözden geçirilmesine yardımcı olur, 

 Denetim amaçlarına ulaşılıp ulaşılmadığını gösterir,  

 iç denetim faaliyetinin kalite programının incelenmesi ve değerlendirilmesine 

temel oluşturur,  

 Yolsuzluk iddiaları ve davalar gibi durumlarda kanıt niteliği taşır 

 İç denetim faaliyetinin Uluslararası İç Denetim Mesleki Uygulama Standartlarına 

uyup uymadığını gösterir. 

 

3.7.3. Kapanış Toplantısı 

Kapanış toplantısı esasen iç denetime ait sonuç niteliğinde olan tespitlerin ortaya 

konulduğu aşamadır. Kapanış toplantısında iç denetçi üst yönetim ile bir toplantı yapar 

ve bu toplantıda iç denetime ilişkin notlarını ve denetim sonucunda uygun gördüğü 

tavsiyeleri üst yönetime iletir. Kapanış toplantısının amacı denetlenen faaliyet veya 

bölüm yöneticileri için özel konuları açığa kavuşturma ve tespit, sonuç ve tavsiyeler 

hakkında görüşlerini ifade etme fırsatı vererek, belge ve bulguların yanlış anlaşılmasını 

veya yanlış yorumlanmamasını sağlamaktır (Türkiye İç Denetim Enstitüsü, 2004, 27). 
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3.7.4. İç Denetim Raporu Hazırlama 

İç denetimin raporlama aşaması ikna etmek, bildirmek ve kaydetmek amacıyla 

yapılmaktadır. Bu amaçları yerine getirmek için raporlama aşamasının unsurları aşağıda 

belirtilmiştir.  

3.7.4.1. Raporun Çeşitleri 

3.7.4.1.1. Zamana Göre Raporlar 

İç denetim raporları hazırlanma dönemlerine göre üç gruba ayrılmaktadır. Bu 

raporlar şunlardır: 

i. Yıllık İç Denetim Raporları: 

İç denetim yöneticisi tarafından denetim komitesine yapılan yıllık 

raporlamalardır. Yıllık raporlamalarda iç denetim yöneticisi yıllık denetim planı 

doğrultusunda iç denetim bölümünün yapmış olduğu çalışmaları özetler, plandan 

sapmalar olup olmadığını ve sapmalar varsa bunların nedenlerini açıklar. İç 

denetim yöneticisi işletmenin önemli riskler ve olası riskleri özetleyip, yıl 

içerisinde üstesinden gelinmiş veya iyileştirici önlemler alınmış riskleri belirtir 

ve önlem alınması gereken önemli riskleri üst yönetimin bilgisine sunar (Pickett, 

2000, 86). 

ii. Üç Aylık İç Denetim Raporları: 

Yıllık raporlamaların biraz daha ayrıntılı olanıdır. İç denetim yöneticisi denetim 

faaliyetleri sonucunda belirlenen önemli riskleri ve olası riskleri yönetimin bilgisine 

sunar. Burada amaç önemli riskler ve olası risklerin kurumsal risk yönetimi sürecine 

dahil edilmesi ve bu doğrultuda risklerin yönetilmesidir. Bu raporlamaların bir diğer 

amacı ise denetim komitesine yıllık denetim planına uygun olarak denetim 
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faaliyetlerinin yürütülüp yürütülmediğinin belirtilmesidir (Türkiye İç Denetim 

Enstitüsü, 2004, 26). 

iii. Ara Raporlar: 

Derhal ilgilenilmesi ve işlem yapılması gereken bilgileri raporlamak için, 

denetlenen faaliyetle ilgili bir değişikliği bildirmek için veya denetimin uzun bir 

süre devam etmesi halinde denetimin seyri hakkında yönetimi bilgilendirmek 

için ara raporlar düzenlenebilir. Ara raporlar yazılı veya sözlü olabilir ve resmi 

veya gayri resmi olarak raporlanabilir. Ara raporların düzenlenmesi nihai rapor 

yazma ihtiyacını ortadan kaldırmaz (Türkiye İç Denetim Enstitüsü, 2004, 17). 

3.7.4.1.2. İletim Şekline Göre Raporları 

2400 nolu standart raporlamanın yazılı olmasını zorunlu kılmamaktadır. Sadece 

sonuçların uygun iletişim ile iletilebilmesini önermektedir. İç denetim raporları iletim 

şekillerine göre iki gruba ayrılmaktadır. Bu raporlar şunlardır: 

i. Sözlü Raporlar: 

Sözlü raporlamaların kullanım amaçları şunlardır (Sawyer, 2003, 79): 

 Risklerin çok büyük olduğu alanlarda düzeltici faaliyetin zaman 

kaybedilmeden yerine getirilmesi gerektiği durumlarda,  

 Uzun süren denetim faaliyetleri hakkında yönetimin bilgilendirilmesinde,  

 Denetim faaliyetlerinin denetim planları ile uyum içerisinde yürütülüp 

yürütülmediği konusunda yönetimin bilgilendirilmesinde,  

 Üç aylık veya yıllık raporların iletilmesinde kullanılır.  
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ii. Yazılı Raporlar: 

Denetçinin denetim ile ilgili tespit, bulgu ve önerilerini yazılı olarak 

raporlamasıdır. 

3.7.4.2. Raporun İçeriği 

İç denetim sisteminde raporların içeriğinde bulunması gereken maddeler ve 

özellikleri aşağıda belirtilmiştir (Türkiye İç Denetim Enstitüsü, 2004, 26). 

i. Başlık: Denetim raporlarının en başına, işletmenin ismini, denetlenen bölüm, 

saha veya faaliyetin ismini, denetim çalışmasının başlangıç ve bitiş tarihini, 

denetim raporunun hazırlanma tarihini, denetim faaliyetini yerine getiren 

denetçilerin isimlerini ve rapor numarasını içeren bir başlık bölümü eklenebilir.  

ii. Temel Bilgiler: Denetlenen bölümlerin ve faaliyetlerin okuyucu tarafından 

anlaşılmasını sağlayacak temel bilgiler de denetim raporuna eklenebilir. Temel 

bilgilerde; daha önceki denetim raporunda belirtilen tespitlere, sonuçlara, 

tavsiyelere, bunlara ilişkin alınan düzeltici önlemlerin şimdiki durumu hakkında 

denetçinin düşüncelerine, denetimin önceden programlanmış bir inceleme mi, 

yoksa yönetimin özel bir isteğinin karşılanması için mi olduğu belirtilebilir.  

iii. Özet Raporlar: Çeşitli rapor okuyucularının rapordan edinmek istediği bilgiler 

farklıdır. Üst yönetimin rapordaki ayrıntılar içerisinde boğularak önemli risk 

alanlarını atlamasını önlemek amacı ile nihai denetim raporuna bağlantılı veya 

ayrı olarak özet bir rapor hazırlanabilir. Ancak özet raporlar raporun esasını 

verecek nitelikteki ifadelerden ibaret olmalıdır.  

iv. Raporun “Amaç” Bölümü: Raporda okuyucular görevin neden yapıldığı ve 

görevden ne beklendiği konusunda bilgilendirilmelidir. İç denetçiler, raporun 

amaç bölümünde; “İç kontrol sisteminin değerlendirilmesi”, “Risk yönetiminin 
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değerlendirilmesi”, “İşletme amaçlarına ulaşılması için bölümün etkinlik ve 

verimliliğinin değerlendirilmesi” gibi standart ifadeleri kullanabilmektedirler. 

v. Raporun “Kapsam” Bölümü: İç denetim raporunda denetlenen işlem, süreç ve 

faaliyetler belirtilmelidir. Gerekli olduğu takdirde denetlemeye konu olmayan 

faaliyetler de belirtilebilir. 

vi. Raporun “Sonuç” Bölümü: Sonuçlar, faaliyet veya bölüm hedeflerinin ve 

amaçlarının işletmenin hedef ve amaçlarına uyup uymadığını ve inceleme 

konusu olan faaliyetin amaçlandığı gibi çalışıp çalışmadığını kapsayabilir. İç 

denetçinin görüşü gözden geçirilen alan veya kontrollerin genel bir 

değerlendirmesini içine alabileceği gibi, gözden geçirmenin belli yönleriyle veya 

belirli kontrollerle sınırlı da kalabilir. 

vii. Kıstas: Denetçinin faaliyetleri incelerken ne kadar uygun, ne kadar etkin, ne 

kadar verimli ve ne kadar ekonomik olduğunu değerlendirebilmesi için bazı 

kriterlere ihtiyacı vardır.
 

İşletmenin bazı faaliyet alanları için faaliyet standartları 

belirlenmiş olabilir. Örneğin yönetim satın alımlarda %2’den fazla hata bulunan 

malların geri gönderilmesi konusunda bir kararname çıkartmış olabilir. Bu 

durumda çıkartılmış olan kararname denetçi için standartları oluşturur. Zayıf 

prosedürler de tatmin edici olmayan faaliyetlerin yerine getirilmesine neden 

olabilir. İç denetçi prosedürlerin nasıl olması gerektiği konusunda araştırmalar 

yaparak bilgi sahibi olmalı ve gerektiği takdirde iyileştirici önerilerde 

bulunmalıdır.  

viii. Tespit: İç denetçinin gözlemleri, soruları, analizleri, doğrulamaları ve 

araştırmaları sonucunda elde ettiği sonuçları ve yaptığı tavsiyeleri desteklemek 

için olaylarla, süreçlerle ve işlemlerle ilgili yaptığı açıklamalardır. Tespit, 

“Mevcut olan nedir?” sorusunun cevabıdır. Kısaca tespit, iç denetçinin inceleme 

sırasında elde ettiği bulgulardır.
 

Denetçinin örnekleme birimi olarak seçmiş 

olduğu işlem, süreç veya faaliyetler ile ilgili tespitleri ana kütleyi temsil 
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edebilecek durumda olmalıdır. Tespit, ana kütleyi temsil edecek özellikte değil 

fakat çok önemli ve büyük risk taşıyan bir uygunsuzluk ise denetçi bunu da 

raporda belirtmelidir.  

ix. Sorun: Beklenen koşullar ile mevcut koşullar arasında tespit edilen farkın 

nedenleridir. Sorun, “Neden böyle bir fark mevcuttur?” sorusunun cevabıdır. 

Ölçütlerden sapmaların nedenleri ve hedef ve amaçlara ulaşılamamasının 

nedenlerini belirtir. Soruna karar vermek için aşağıdaki süreç izlenir (Sawyer, 

2003, 86):
 

 

 Bilgilerin toplanması,  

 Problemin tanımlanması, sapmaların belirlenmesi,  

 Problemin ayrıntılarının açıkça belirtilmesi: Sapma nedir? Sapma nerededir? 

Ne zaman ortaya çıkmaktadır? Ne kadar önemlidir?  

 Olası sorunların test edilmesi: Sorunlar sapmaları tamamen açıklıyor mu? 

Her zaman ortaya bu sonucu çıkartıyor mu?  

 Potansiyel düzeltici faaliyetlerin belirlenmesi,  

 Alternatif faaliyetlerin karşılaştırılması,  

 En iyi faaliyetlerin düzgün yerine getirilmesi içim kontrol sistemlerinin 

önerilmesi.  

x. Etki: Tespitlerin kıstaslara uygun olmamasından dolayı işletmenin karşı karşıya 

olduğu risk veya karşılaşma ihtimali olan risklerdir. Etki, “Farkın etkisi nedir?” 

sorusunun cevabıdır. “Kim ya da ne zarar görecek?”, “Zararın büyüklük ve 

kötülük derecesi nedir?”, “Zararın sonuçları nedir?” Bu soruların cevapları arzu 

edilmeyen durumun devamına izin verildiği takdirde problemi çözmek için 

gerekli olan faaliyetlerin maliyetinden daha fazla/ciddi zarara yol açacağı 
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konusunda yöneticiyi ikna edebilecek kadar önemli olmalıdır. Etki, tespit ve 

nedenlerin mevcut sonuçlarını, tespit ve nedenler devam ettiği takdirde ortaya 

çıkabilecek potansiyel sonuçları okuyucuya anlatır (Cutler, 2001, 113). 

xi. Raporun “Öneriler” Bölümü: Öneriler, iç denetçilerin gözlemleri sonucundaki 

değerlendirmeleri ve gözden geçirilen faaliyetlerin iyileştirilmesi ile ilgili olarak 

yaptığı tavsiyelerdir.
 

Sonuç ve öneriler raporun en yüksek seviyede mesaj içeren 

kısmıdır (Cutler, 2001, 113).  

xii. Öneriler kısmında mevcut durumun düzeltilmesi veya faaliyetlerin iyileştirilmesi 

için gerekli olan faaliyetlerin neler olduğu belirtilir. Bu kısımda yönetime 

istenen sonuçlara ulaşılması konusunda yol göstermek için, performansın 

düzeltilmesi veya iyileştirilmesine yönelik yaklaşımlar da önerilmelidir. 

3.7.4.3. Raporda ‘’Standartlara uygundur’’ İbaresi 

İç denetim raporunda 1 Ocak 2002 itibariyle beş yıl içinde en az bir ve ilk dış 

değerlendirmeyi yaptırdıktan sonraki her beş yılda da en az bir dış değerlendirme 

yapılması zorunluluğu getirilmiştir. Ayrıca bu tarihten itibaren iç denetimin 

faaliyetlerinin “standartlara uygun yapılmıştır” ibaresi ile raporlanması zorunluluğu da 

getirilmiştir.  

3.7.4.4. Raporlama Yapılacak Taraflar 

İç denetim sistemlerinde denetleme yapılırken raporlama yapılacak taraflar aşağıda 

belirtilmiştir (Türkiye İç Denetim Enstitüsü, 2004, 24): 

 Denetlenen Faaliyetin Yönetimi: 

 Denetlenen Faaliyet ile Sorumlu Olan Yönetici: 

 Denetlenen Şirkette Faaliyetleri Yerine Getiren Personel: 
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 Üst Yönetim: 

 İç Denetim Yöneticisi de Dâhil İç Denetim Fonksiyonundan Sorumlu 

Yönetim: 

 Yönetim Kurulu: 

 

3.7.5. İzleme 

İzleme aşamasında iç denetçi İç denetim yöneticisi, rapor edilen tespit veya 

tavsiyenin önemi, rapor edilen sorunun düzeltilmesi için gereken maliyeti, düzeltici 

tedbirin yetersiz kalmasının muhtemel etkilerini, düzeltici tedbirin karmaşıklığını ve 

düzeltici tedbirin uygulanabilmesi için gerekli süreyi dikkate alarak bir takip programı 

hazırlamalıdır. (Türkiye İç Denetim Enstitüsü, 2004, 23). 

 

3.8. Türkiye’de İç Denetim Düzenlemeleri 

3.8.1. Bankalardaki Düzenlemeler 

Bankaların, karşılaştıkları risklerin izlenmesini ve kontrolünü sağlamak üzere 

kuracakları iç denetim sistemleri ile risk yönetim sistemlerine ilişkin esas ve usulleri 

belirlemek amacı ile “Bankaların İç Denetim ve Risk Yönetimi Sistemleri Hakkında 

Yönetmelik” hazırlanmış ve 08.02.2001 tarih ve 24312 sayılı Resmi Gazete’ de 

yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bankalarda iç denetim sistemi amaçlarına 

ulaşabilmek için yapılan düzenlemeler şunlardır (BDDK, 2001, 6): 
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 Banka faaliyetlerinin yasal düzenlemelere, yönetim kurulunca tespit edilmiş 

strateji ve politikalara uygun olarak, etkin bir şekilde planlanmasının ve 

yürütülmesinin kontrolünü,  

 Risklerin tanımlanabilmesini ve gerekli önlemlerin alınmasını,  

 Yönetim kurulunun, bankanın sermaye yeterliliğini, likiditesini, aktiflerinin 

kalitesini, bütçesine uygun kârlılık performansını ve bankacılıkla ilgili mevzuat 

hükümlerine tam anlamıyla uygunluğunu düzenli ve zamanında izlemeye yetkili 

olmasını,  

 Risk yönetim sisteminin etkin bir biçimde çalışmasını temin edecek şekilde 

oluşturulmalıdır.  

 

3.8.2. Aracı Kurumlarda İç Denetim 

Aracı kurumların karşılaştıkları risklerin izlenmesi ve risklerin kontrolünü sağlamak 

üzere kuracakları iç denetim sistemlerine ilişkin esas ve usuller Sermaye Piyasası 

Kurulu Seri: V No: 69 “Aracı Kurumlarda Uygulanacak İç Denetim Sistemine İlişkin 

Esaslar Hakkında Tebliğ” ile düzenlenmiş ve 14.07.2003 tarih ve 25168 sayılı R.G.’de 

yayımlanmıştır. (SPK, 2003, 16). 

 

3.8.3. Sigorta ve Reasürans Şirketlerinde İç Denetim 

“Sigorta ve Reasürans Şirketlerinin Kuruluş ve Çalışma Esasları Yönetmeliğinde 

Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” 27 Ocak 2004 tarih ve 25359 sayılı Resmi 

Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Yönetmelikte sigorta ve reasürans 

şirketlerinin bünyelerinde, faaliyetlerinin kapsamı ve yapısıyla uyumlu, değişen 
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koşullara cevap verebilecek nitelik, yeterlilik ve etkinlikte, iç denetim sistemlerini 

kurmak, idame ettirmek ve geliştirmek zorunda oldukları hükme bağlanmıştır (T.C. 

Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı, 2004, 10).
  

 

 

3.8.4. Emeklilik Yatırım Fonlarında İç Denetim 

Emeklilik yatırım fonlarının kuruluş ve faaliyetlerine ilişkin esasların düzenlenmesi 

amacı ile “Emeklilik Yatırım Fonlarının Kuruluş ve Faaliyetlerine İlişkin Esaslar 

Hakkında Yönetmelik” 28.02.2002 tarihinde 24682 sayılı resmi gazetede 

yayınlanmıştır. İç denetim sisteminin kapsamında şu hususlar yer almaktadır (Aslan, 

2004, 68): 

 Emeklilik şirketi faaliyetlerinin mevzuata, şirket stratejisi ve politikalarına, 

emeklilik sözleşmesine ve ana sözleşmeye uygunluğu,  

 Emeklilik şirketi adına yürütülen faaliyetlerin sözleşmelere uygunluğu, 

 Tüm faaliyetlere ilişkin belgelerin düzenlenmesi,  

 Muhasebe belge ve kayıt düzeninin sağlıklı bir şekilde işlemesi, 

 Risklerin en aza indirilmesi amacı ile risklerin tanımlanması ve gerekli 

önlemlerin alınması, 

 Kayıtların zamanında ve doğru tutulması,  

 Yapılan harcamaların belgeye dayandırılması.  
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3.8.5. 5018 Sayılı Kanun Kapsamında İç Denetim 

Ülkemizde de kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde 

edilmesi ve kullanılmasını, hesap verebilirliği ve mali saydamlığı sağlamak amacıyla 

“Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu” düzenlenmiş ve 24.12.2003 tarih ve 25326 

sayılı resmi gazetede yayınlanmıştır. Kanun, merkezi yönetim kapsamındaki kamu 

idareleri, sosyal güvenlik kurumları ve mahalli idarelerden oluşan genel yönetim 

kapsamındaki kamu idarelerinin mali yönetim ve kontrolünü kapsamaktadır (Kamu 

Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 2003, 51). 

 

3.9. Bölüm Kurumsal Yönetim Anlayışı İle İç Denetim 

Arasındaki İlişki 

3.9.1. Kurumsal Yönetim Anlayışı İçerisinde İç Denetimin 

Fonksiyonu 

Kurumsal yönetime açısından iç denetim fonksiyonları aşağıdaki maddeler şeklinde 

belirlenmiştir (TUSİAD, 2004, 20): 

 Kurum içerisinde gerekli etik değerlerin oluşturulması ve geliştirilmesi, 

 Etkili bir kurumsal performans yönetimi ve hesap verebilirlik, 

 Risk ve kontrol bilgilerinin kurumun gerekli alanlarına etkili bir şekilde 

iletilmesi, 

 Yönetim kurulunun, denetim kurulunun, iç ve dış denetçilerin ve üst yönetimin 

faaliyetleri arasında eşgüdüm sağlamak ve bunlar arasında gerekli bilgilerin 

etkili bir şekilde iletimini gerçekleştirmek. 
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3.9.2. Kurumsal Yönetim Anlayışı İçerisinde İç Denetçinin 

Sorumluluğu 

Bugünün iş yaşamının hızlı değişimi, iç denetçiyi bu değişime ayak uyduracak 

esneklikte olmaya zorlamaktadır. Bu kapsamda iç denetim mesleğinin alanı, önemi ve 

fonksiyonu, hızla gelişmektedir. Yaşanan gelişmeler sonucu ve özellikle kurumsal 

yönetim anlayışı ile beraber, iç denetçilerden beklentiler de artmaktadır. Artan 

beklentiler kapsamında iç denetçiler (Ay ve Diğerleri, 2002, 53): 

 Saydamlık ve hesap verilebilirlilik ihtiyacını karşılayabilmek için geçmişi analiz 

edip geleceğe dönük kestirimler öngörebilen, 

 Mevcut sorunları olduğu kadar potansiyel fırsatları da gösterebilen, 

 Süreç odaklı değerlendirme yapabilen, 

 Yönetimin taleplerini karşılayabilecek şekilde risk odaklı bakış açısına ve gelişen 

teknolojiyi etkin kullanabilecek beceriye sahip olan, 

 Kurum içi danışmanlık görevini yerine getirebilen, 

 Yönetim süreçlerini denetleyebilen, 

 Bilgi teknolojileri denetimi (IT Audit) yapabilen, 

 Kurumun geliştirme ve yenilik projelerine katkı sağlayabilen, 

 Performans ölçümü ve verimlilik analizi yapabilen, niteliklere sahip olmalıdırlar. 
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4. BÖLÜM KURUMSAL İŞLETME ÖRNEĞİ 

4.1. Araştırmanın Amacı  

Bu tezin uygulama kısmının amacı tezin kavramsal çerçevesinde belirtilmiş olan 

kurumsal yönetim çerçevesinde yürütülen iç denetim sistemlerinin bir şirkette nasıl 

uygulandığını araştırarak teorik kısmın güvenirliğini ve işleyişini ortaya koymaktır.  

 

4.2. Araştırmanın Kapsamı 

Araştırma iç denetim alanında yoğun olarak faaliyetlerde bulunan Türkiye’nin ileri 

gelen holdinglerin birisinin bünyesinde yapılmıştır. Araştırma boyunca söz konusu 

holdingin yapısında faaliyette bulunan iç denetçilerin ve iç denetim sistemlerinin 

holding için yaptıkları çalışmalar ele alınmıştır.  

 

4.3. Araştırmanın Verileri ve Bulguları 

 

4.3.1. X Holding Tanıtımı 

X Holding kuruluşu Cumhuriyetin ilk yıllarına dayanmaktadır. Enerji, otomotiv, 

tüketim malları, gıda, finans ve benzeri sektörlerde faaliyetlerde bulunan holding pek 

çok iş kolunu bünyesinde barındırmaktadır. 

4.3.2. İç Denetim Sistemi Yapısı 

X Holding Sermaye Piyasası Mevzuatlarına göre bağımsız denetim şirketleri 

tarafından üç aylık periyotlarla denetlenmektedir. Ayrıca holding Türk Ticaret Kanunun 

366. Maddesi uyarınca kendi bünyesinde iç denetim düzenini kurarak iç denetim 

komitesi oluşturmuştur. Söz konusu bu komitede bir başkan ve 5 iç denetim uzmanı 
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görev yapmaktadır. Bu uzmanların 3’ü bağımsız uzmandır. Buna ek olarak yine holding 

bünyesinde oluşturulan iç kontrol sistemi sayesinde mali raporlamalar yasal 

prosedürlere uygun olarak yapılmaktadır. 

Tüm iç denetçiler Sertifikalı İç Denetçi (Certified Internal Auditor-CIA), bir tanesi 

Sertifikalı İç Denetçi ve Sertifikalı Yolsuzluk Araştırmacıları (Certified Fraud 

Examiners-CFE), bir tanesi Sertifikalı İç Denetçi ve Sertifikalı Bilgi Sistemleri 

Denetçisi (Certified Information Systems Auditors-CISA), bir tanesi de Serbest 

Muhasebeci Mali Müşavir (SMMM) belgelerine sahiptir.  

İç Kontrol sistemi düzenli olarak iç denetim birimi tarafından değerlendirmeye tabi 

tutulmakta, etkinliği denetlenmektedir. İç denetim biriminin bağımsız olarak 

faaliyetlerini yürütebilmesini sağlamak üzere organizasyon yapısında doğrudan 

Yönetim Kurulu Başkanı’na bağlı olarak görev yapması sağlanmıştır. Holding 

bünyesinde iç denetim komitesi 2003 yılında kurulmuştur. Bu komitenin amaçları 

şunlardır: 

 Holdingin faaliyetlerinin holdingin genel hedefleri, amaçları, politikaları ve 

kurum felsefesi ile uyuşup uyuşmadığını kontrol etmek 

 Holding bünyesindeki alt şirketlerin iç denetimini yapmak 

 Tüm mali tabloların belirlenme, ölçülme ve raporlama aşamalarının 

güvenirliğini ve doğruluğunu kontrol etme 

 Holdinge bağlı olarak çalışan alt şirketlerin faaliyetlerinin politika, prosedür ve 

kanunlara uygunluğun incelemek ve gerekli durumlarda önerilerde bulunmak 

 Holdingin çeşitli türde sahip olduğu tüm kaynakların verimli bir şekilde 

kullanılıp kullanılmadığını denetlemek 

 Holding için faydalı olacak yatırım fırsatlarının değerlendirilmesi 
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 Dönemler halinde hazırlanmış faaliyet programlarının uygulanma aşamalarını ve 

sonuçlarını denetlemek 

 Holdingin yönetim kuruluna sunulmak üzere iç denetim ve iç kontrol raporları 

hazırlayarak iç denetim komitesinin çalışmalarını rapor etmek 

 İç denetim ve iç kontrol faaliyetleri sonucunda elde edilen sonuçları ilgili 

birimlere rapor etmek 

 İç denetim sonucu elde edilen olumsuz durumların değerlendirmesini yapmak ve 

çözüm önerileri geliştirmek 

 Düzeltici faaliyetlerin yapılmasını takip etmek ve etkili olduğundan emin olmak  

Holdingde görev yapan iç denetçilerin görevleri ise şunlardır: 

 İç denetim politikaları oluşturmak 

 İç denetim faaliyet programları oluşturmak  

 İç kontrol sistemi oluşturmak ve uygulamak  

 İç denetim raporları hazırlamak ve ilgili birimlere göndermek 

 Bağımsız denetim şirketine rapor hazırlamak 

 Gerekli durumlarda çözüm önerileri geliştirmek 
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4.3.3. İç Denetim Türleri 

 

4.3.3.1. Mali Tabloların Denetimi 

İç denetçiler fatura, çek, tahsil ve tediye makbuzları, mutabakat mektupları gibi 

kaynak belgelerde yer alan tutarların doğruluğunu ve bu belgelerden muhasebe 

kayıtlarına tam ve doğru aktarıldığını incelemektedirler. Bunlara ek olarak iç denetçiler 

gelir gider tabloları, öz kaynak değişim tabloları, nakit akım tabloları oluşturmakta ve 

muhasebe kayıtları ile kasa sayımı gerçekleştirmektedirler. 

 

4.3.3.2. Uygunluk Denetimi 

İç denetçiler holdingin tüm faaliyetlerin yasal prosedürlere uygun olup olmadıklarını 

denetlemektedirler. Bu ek olarak yine iç denetçiler holding tüm faaliyetlerinin her 

açıdan holdingin kuruluş hedeflerine kurumsal yapısına, kurumsal politikalarına ve 

felsefesine uygun olup olmadığını denetlemektedirler.  

 

4.3.3.3. Faaliyet Denetimi 

İç denetçiler holdinge bağlı olarak çalışan alt şirketlerin faaliyetlerini 

denetlemektedirler. Her sektörü ve ilgili işletmeyi kendi özel faaliyet alanına göre 

değerlendiren iç denetçiler söz konusu bu işletmelerin faaliyetlerini yasal ve mali açıdan 

denetlemektedirler. Bu işlem sırasında bağlı şirketlerin muhasebe departmanları 

yetkilileri il ortaklaşa çalışılmaktadır.  

 

4.3.3.4. Risk ve Yolsuzluk Denetimi 

İç denetçiler holdinge bağlı şirketlerde belirli periyotlarda risk ve yolsuzluk denetimi 

yapmaktadırlar. Bununla ilgili olarak iç denetim komitesinin alt komitesi olarak risk ve 

yolsuzluk komitesi oluşturulmuştur. Bu komite stratejik, operasyonel, hukuki, finansal 

riskleri ve yolsuzlukları denetlemek amacıyla oluşturulmuştur. Holdinge bağlı 
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şirketlerin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek risklerin erken 

teşhisi, tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin uygulanmasını bu komite 

bünyesinde yürütülmektedir.  

 

4.3.3.5. Danışmanlık Hizmeti 

İç denetçiler hukuki, finansal, teknolojik ve kurumsal yönetim alanlarında gerekli 

durumlarda veya talep doğrultusunda danışmanlık yapabilmektedirler. İç denetçiler 

danışmanlık hizmetlerini hem üst yönetime hem de holdinge bağlı şirketlerin 

yetkililerine vermektedirler.   

 

4.3.3.6. Bilgi Sistemi Denetimi 

Bilgi sistemi denetiminde iç denetçiler dijital bilgi depolama sistemleri üzerinde 

yoğunlaşmaktadırlar. Özellikle bilgi sistemi denetimiyle ilgili olarak bilgi sistemleri 

denetçisi sertifikasına sahip olan bir adet iç denetçi holdingin bilgi sistemi denetiminden 

sorumlu yetki kişi konumundadır. Söz konusu bu denetçi şirketlere ait raporların ve 

belgelerin dijital ortamda arşivlenmesi ve bu işlemin kontrol edilerek denetlenmesini 

sağlamaktadır. Ayrıca gerekli durumlar için çözüm önerileri hazırlayan ilgili denetçi 

olası risklere ve aksaklıklara karşı da önemler alarak gerekli danışmanlık hizmetini 

vermektedir. İç denetçi bilgi sitemleri denetiminde özellikle ve öncelikli olarak veri 

tabanları üzerinde denetleme ve kontroller yapmaktadır.  

 

4.3.3.7. Sözleşme Denetimi 

Holdinge bağlı olarak yapılacak olan tüm sözleşmelerin her açıdan denetiminin 

yapılması iç denetçilerin görevleri arasındadır. İç denetim komitesinde görevli olan iki 

iç denetçi sözleşme denetiminde özel olarak görevlendirilmişlerdir.  
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4.3.3.8. Çevre Denetimi 

Holdinge bağlı ilgili şirketlerde 2 yılda bir çevre denetimi yapılmaktadır.  

 

4.3.3.9. İç Denetim Faaliyetlerinin Planlanması 

İç denetçiler yetkili ve sorumlu oldukları tüm iç denetim faaliyetlerini üç aylık 

dönemlere bölerek planlamaktadırlar. Holdinge bağlı tüm şirketlerin denetimi 

faaliyetleri belirli bir takvime göre planlanır. Faaliyet planlama işlemlerinde iç denetim 

komitesinde bulunan tüm iç denetçiler katkıda bulunmaktadır.  

 

4.3.3.10. Ön Araştırma Yapılması 

İç denetçiler denetim yapılacak şirke ve konu hakkında bir ön araştırma 

yapmaktadırlar. Ön araştırmada iç denetçiler sürekli dosyaların gözden geçirilmesi, ön 

toplantı, gözlem, denetim prosedürlerinin kullanılması, sistem akış diyagramı 

hazırlanması işlemlerini yapmaktadırlar.  

 

4.3.3.11. İç Denetim Programının Hazırlanması 

İç denetçiler denetim faaliyetlerini yerine getirmek için sistematik bir program 

oluşturmaktadırlar. Bu program dâhilinde iç denetim faaliyetlerinin zamanları ve ele 

alınacak denetim konuları ile şirketler belirlenmektedir. Ayrıca iç denetim programında 

ele alınacak denetim konularına ilişkin yasal prosedürler belirtilir.  

 

4.3.3.12. İç Denetimin Yürütülmesi 

İç denetçiler iç denetimin yürütülme aşamasında, test etme, kanıtları belirtme, 

çalışma kağıtları hazırlama ve kapanış toplantısı yapma faaliyetlerini yaparlar. Test 

etme aşamasında iç denetçiler nakit tahsilatı işlemlerini, nakit ödeme işlemlerini, 

alacaklar ve satış işlemlerini, stok ve satın alma işlemlerini, personel işlemlerini test 

etmektedirler.  
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İç denetçiler ödeme ve tahsilat denetiminde faiz tahsilatı, gecikmeli tahsilatlar, 

karşılık ayrılan tutarlardan yapılan tahsilatlar, temettü ödemeleri, ikramiye ödemeleri, 

performansa dayalı ödemeler, yönetim kurulu üyelik ödemeleri, maaş ödemeleri, kar 

payı ödemeleri, kira ödemeleri, vergi ödemeleri, katkı payı ödemeleri, faiz ödemeleri, 

anapara ödemeleri, kupon ve tahvil ödemeleri, sigorta ödemeleri, kıdem tazminatı 

ödemeleri, tazminat ödemeleri, vergi ödemeleri, kredi ödemeleri işlemleri 

denetlenmektedirler. 

İç denetçiler satış faaliyetlerinde satış gelirleri, hisse satışları, tahvillerin satışı, ürün 

ve hizmet satışı, satış maliyeti, ortaklık satışı, sabit kıymet ve hurda satışı, maddi ve 

maddi durmayan malların satışı, bağlı ortaklık satışı, portföy satışı, net ve brüt satışlar, 

yurtiçi ve yurtdışı satışlar alanında denetim yapmaktadırlar.  

İç denetçilerin alacaklar konusuyla ilgili olarak denetleyeceği konular mali 

müesseselerden alacaklar, şirketlerin vadeli satışlarına müteallik senetli ve senetsiz 

alacaklar, ticari alacaklar, kredi alımları, repo alımları, para piyasalarından alınacaklar, 

faaliyet kiralaması alacakları, sigorta faaliyetleri alacakları, kredi kartı alacakları, 

factoring alacakları, KDV alacakları, finans sektörü faaliyetlerinden alacaklar, kısa ve 

uzun vadeli ticari alacaklar, şüpheli ticari alacaklar,  ortaklardan alacaklar, iştiraklerden 

alacaklar ve pay sahiplerinden alacaklar olarak belirlenmiştir. 

Stok işlemleri kapsamında ilk madde, malzeme, ticari mallar, yoldaki mallar, yarı ve 

ara mamuller ile diğer stoklar denetim altına alınır. Satın alma işlemlerinde ise satın 

alma prosedürleri, toplu satın alımlar, hisse senetlerinin satın alınması, işletme 

birleşimleri kapsamında satın alımlar denetlenmektedir.  

Personel giderleri, personel borçları ve prim tahakkukları, personel özlük dosyaları, 

maaş bordroları, personel maaş ödeme talimatları, mesai-çalışma saatleri uygulamaları, 

işe alım ve işten çıkarma, işten ayrılma işlemlerinin iş kanunu çerçevesinde denetimi 

yapılmaktadır.  
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4.3.4. Kanıtlar 

İç denetim sırasında elde edilen bilgiler çalışma kağıtlarına kanıtlar şeklinde 

kaydedilir.  

4.3.5. Çalışma Kâğıtları 

İç denetim sonucunda elde edilen bulgular çalışma kâğıtlarına kaydedilir.  

 

4.3.6. Kapanış Toplantısı 

İç denetçiler, iç denetim bittikten sonra ilgili şirket yetkilileri ile elde edilen 

bulgulara ve kanıtlara yönelik toplantı düzenlerler. Bu toplantıda aksaklıklar ve 

eksiklikler belirtilmektedir. Ayrıca kanış toplantısında denetim raporu için taslak yazı 

oluşturulur.  

4.3.7. İç Denetim Raporunun Hazırlanması 

İç denetçiler faaliyetlerini üst yönetime sunmak için üç ayda bir yönetim kuruluna 

rapor hazırlayarak sunum yapmaktadırlar. Rapor belirli bir formatta hazırlanmaktadır. 

Bu göre rapor öncelikle giriş bölümüyle başlamaktadır. Giriş bölümünde holdingin 

ismi, ilgili rapor referans numarası, tarih bilgileri, yetkili ve sorumlu kişiler, bilgisi yer 

almaktadır. Daha sonra ise rapor kısımlara ayrılarak ilgili konularda bilgiler 

içermektedir.  

Raporun ilk kısmında denetim yapılan şirket ve alan ile ilgili bilgiler yer alır. 

Raporun ikinci kısmında iç denetim sonunda elde edilen bulgular yer almaktadır. Bu 

bulgular elde edilen denetim sonuçlarının yasal prosedürlere göre yorumlanmasını da 

içermektedir. Raporda denetimle ilgili tablolara da rastlanılmaktadır.  

İç denetim raporlarında holdingin faaliyetleri bağımsız dış denetleme firması 

tarafından da denetlendiği için ilgili raporlarda ‘’standartlara uygundur’’ ibaresi 
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bulunmaktadır. Ayrıca iç denetim raporları yönetim kurulu başkanına ve üyelerine, üst 

yöneticilere, holdingin ilgili birimlerine ve bağlı şirketlerin ilgili birimlerine 

gönderilmektedir.  

 

4.3.8. İzleme 

İzleme aşamasında iç denetimden sorumlu iç denetçiler ve komite başkanı iç denetim 

yöneticisi, rapor edilen tespit veya tavsiyenin önemi, rapor edilen sorunun düzeltilmesi 

için gereken maliyeti, düzeltici tedbirin yetersiz kalmasının muhtemel etkilerini, 

düzeltici tedbirin karmaşıklığını ve düzeltici tedbirin uygulanabilmesi için gerekli süreyi 

dikkate alarak bir takip programı hazırlamaktadırlar. 
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5. BÖLÜM SONUÇ 

Kurumsal yönetim anlayışının ve bu anlayış çerçevesinde iç denetim sistemlerinin 

işletmeler tarafından benimsenmesi ve uygulanması öncelikle işletmelerde etik yönetim 

değerlerinin benimsenmesini ve şirket tarafından kazanılmasını sağlamaktadır. 

Kurumsal yönetim anlayışını benimsemiş olan şirketlerde yönetim organizasyon yapısı 

belirli bir hiyerarşik düzene göre yapılandırılarak işletmelerin hayat döngülerinin 

mümkün olan en iyi şekilde gerçekleşmesine katkı sağlamaktadır. 

Öte yandan yine kurumsal yönetim anlayışı çerçevesinde iç denetim sistemlerinin 

şirketler tarafından benimsenmesi ve belirlenmiş olan prosedürlere uygun olarak hayata 

geçirilmesi işletmelerin saygınlık kazanma ve kazanç elde etme iki önemli alanda fayda 

sağlamaktadır. 

İşletmelerde kurumsal yönetim anlayışı çerçevesinde iç denetim yapan kişilere iç 

denetçi denilmektedir. İç denetçi şirketin tüm faaliyetlerinde etik açıdan kabul görmüş 

yönetim ve raporlama ilkelerinin uygulanma biçimlerini kontrol etmektedir. Bu 

bağlamda iç denetçiler aynı zamanda işletmelerde etik yönetim ilkelerinin hem 

uygulayıcısı hem de kontrol edicisi pozisyonunda görev yapmaktadır.  

İşletmelerde iç denetçinin bulunması, işletmelerin başta yatırımcılar olmak üzere iç 

ve dış paydaşların işletmeye karşı olan güvenlerinin oluşmasında büyük katkı sağlar. İç 

denetim sisteminin uygulanmasından sorumlu olan iç denetçinin faaliyetleri kurumsal 

yönetim anlayışıyla bağlantılı olarak kurumsal hesap verilebilirlikten sorumlu olmuş 

olur. Farklı bir ifadeyle işletmelerde bulunan iç denetçiler kurumsal yönetim anlayışının 

belirlemiş olduğu ilkelere göre var olması gereken kişilerdir ve bu kişiler kurumsal 

imajın oluşturulmasına direkt katkıda bulunurlar. 

Ele alınan işletme iç denetim açısından incelendiği zaman, öncelikle yatırımcılar 

olmak üzere iç ve dış paydaşlar olarak nitelendirilen müşterilerin işletmeye güven 

duymaları için iç denetim sistemini her açıdan iyi oluşturduğu ve yönettiği 
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görülmektedir. Farklı bir ifadeyle iç denetim sistemini iyi oluşturmuş ve işleyişini 

sağlamış işletmelerin iç ve dış paydaşlar tarafından yüksek oranda güvenli olarak 

algılamaktadır.  

İşletmelerin iç denetim sistemleri sayesinde güvenli olarak algılanmasını sağlayan en 

önemli faktör iç denetçinin faaliyetleri ve bu faaliyetleri yerine getirme şeklidir. 

Örneğin kurumsal hesap verilebilirlik ilkesi ile hareket eden iç denetçiler sorumlu 

oldukları iç denetim işlemlerini bu anlayış çerçevesinde yürüttükleri zaman hem 

kurumsal yönetim anlayışının ilkelerini yerine getirmiş olurlar hem de iç denetim 

açısından görevlerini başarıyla yerine getirerek işletmenin güvenirlik algısını arttırırlar. 

Bu durum aynı zamanda güçlü bir kurumsal imajın oluşmasına da katkı sağlar. 

Kurumsal yönetim anlayışının bir gerekliliği olan iç denetim sistemi uygulanırken 

söz konusu işletmenin içinde bulunduğu pazardaki konumu önemlidir. Gerek iç denetim 

öncesinde gerekse de iç denetim sonrasında önemli olan pazar payı ve pazardaki 

konum, başarılı yürütülmüş bir iç denetim süreciyle ve doğru hazırlanmış bir iç denetim 

raporu ile arttırılabilir. Özellikle iç ve dış paydaşlardan alınan güven unsuru sayesinde 

işletmeyi finanse eden yatırımların artması sonucunda işletme hem pazar payını 

arttıracak hem de pazardaki konumunu güçlendirecektir. 

Pazar payını arttırmış ve pazardaki konumunu sağlamlaştırmış olan işletme rakipleri 

ile daha kolay rekabet edebilir.  Ayrıca işletmelerin olası karşı karşıya kalabileceği 

ekonomik, hukuki, sosyal ve diğer krizler güçlü ve güvenilir iç denetim sistemi 

sayesinde kolaylıkla yönetilerek atlatılabilir.  

Sonuç olarak kurumsal yönetim anlayışı çerçevesinde etkin bir iç denetim sisteminin 

oluşturulması ve iç denetçiler aracılığıyla bu sistemin işleyişi mali tablolar, faaliyet, 

bilgi sistemi, sözleşme, uygunluk ve çevre denetimi ile danışmanlık hizmetlerinin en 

etkin şekilde ve etik ilkelerini benimseyerek yapılmasını sağlamaktadır. 
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