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Öz
Günümüzde şirketlerin maruz kaldığı riskler ve mali durumu hakkında, 

pay ve menfaat sahiplerinin yönetimden yeterli, doğru ve zamanında bilgi 
istemeleri ve şirket iç kontrol sitemleri ve iç denetim unsurlarının yeterli 
güvenilirlikte olup olmadığının tespitine yönelik uygulamalar, güvence ve-
ren başka bir unsur olan Denetim Komitesi kavramını ortaya çıkarmıştır. 
Çalışmada, şu anki uygulamada halka açık şirketlerin yönetim kurullarında 
bir Denetim Komitesi oluşturmaları zorunlu olmakla birlikte, halka açık 
olsun olmasın anonim şirket olarak kurulan tüm aracı kurumların geniş 
yatırımcı kitlelerine hitap etmeleri ve söz konusu yatırımcılar açısından 
piyasada güven ve istikrarı sağlamadaki önemli rolleri dikkate alındığında, 
devamlı bir Denetim Komitesi oluşturmalarının gerekliliği vurgulanmıştır. 
Çalışmanın amacı, son yıllarda uluslararası standartların artık bir zorunlu-
luk haline getirdiği iç kontrol ve iç denetim faaliyetlerinin kalite güvence-
sini gözden geçirmede önemli bir organ olarak ortaya çıkan ve kurumsal 
yönetim ilkelerinin gereklerinden olan denetim komitesine ne derece önem 
verdiklerini, sektörde yer alan aracı kurum çalışanlarının denetim komitesi 
işlevleri hakkında yeterli ve doğru bilgiye sahip olup olmadıklarını ve bu 
konudaki bilinçlerini ölçmek, aracı kurumlar sektöründe yönetim kurulu 
denetim komitesi oluşumlarının mevcut olup olmadığını araştırmak ve 
elde edilen bulgular çerçevesinde sektöre yeni öneriler sunmaktır. 

Anahtar Sözcükler:  Aracı Kurumlar, Denetim Komiteleri

Abstract
Nowadays, shareholders and benefi ciaries’ requiring of adequate, ac-

curate and timely information from company’s management with the app-
lications carried out to detect whether or not the internal supervision and 
auditing operate reliably has brought forth an assuring concept which is 
“auditing committee”.In this study, the necessity of forming a permanent 

*   Marmara Üniversitesi, Bankacılık ve Sigortacılık Yüksekokulu, Sermaye Piyasaları Bölümü
** Marmara Üniversitesi, SBMYO Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Bölümü



32
OCAK - ŞUBAT 2013

 ÇÖZÜMM
AL

İ
auditing committee for a brokerage house founded as incorporated com-
pany whether publicly traded or not is intensifi ed in considaration of their 
important role in addressing the masses of investors and providing the con-
fi dence and stability in market although it’s obligatory for publicly traded 
corporations to constitude one. The aim of the study is to research and 
fi nd out the existance of the brokerage houses which are very valid and 
necessary in terms of increasing the quality assurance systems. Brokerage 
houses are also one of the compolsory part of international standarts and 
internal control systems. Also attitudes towards brokerage houses are tried 
to examined and new recommendations are emphasized with in the content 
of this study.

Key Words: Brokerage House, Auditing Committees

1.GİRİŞ
Günümüzde küreselleşme ile sermayenin ülkeler arası transferi sonu-

cu artış gösteren rekabetçi ortamda işletmelerin etkin bir şekilde faaliyet 
göstererek en düşük maliyetle en yüksek verimi elde etme çabaları ve bu-
nun doğal sonucu olarak büyümek istemeleri, işlemlerin ve faaliyetlerin 
karmaşıklığı dikkate alındığında beraberinde bir çok riski getirmektedir. 
Yönetimin riskleri önlemek ve gereken tedbirleri almak için işletme varlık-
larının korunması, hataların ortadan kaldırılması ve politikaların değerlen-
dirilmesi gibi konularda doğru ve etkili kararlar alabilmesi için zamanında 
güvenilir veriler elde etmesi zorunlu hale gelmiştir. Söz konusu verilerin 
doğru ve zamanında elde edilmesi ise etkin bir iç kontrol ve gözetilen bir iç 
denetim unsuru ile mümkün olabilecektir.

Sermaye piyasası faaliyetlerinin mevzuata uygun ve güvenli olarak sür-
dürülmesi aracı kurum ve müşteri varlıklarının korunabilmesi, aracı ku-
rumun uzun dönemli kar hedefl erinin gerçekleştirilebilmesi ve yatırımcı 
haklarının korunması öncelikle aracı kurumlarda iyi işleyen ve kuralları 
oluşturulmuş bir iç kontrol sistemi ve bu iç kontrol sisteminin etkinliğini 
denetleyen bir tarafsız iç denetimin varlığını gerektirmektedir. 

Piyasa kanun koyucuları ile pay ve menfaat sahiplerinin aracı kurum-
ların mali durumları ve maruz kaldıkları riskler konusunda aracı kurum 
yönetiminden yeterli, doğru ve zamanında bilgi istemeleri, aracı kurumlar-
da Yönetim Kurulu Denetim Komitesinin (YKDK) katma değerini ortaya 
çıkarmıştır.

 Nitekim aracı kurum YKDK hem yönetim kuruluna hem de pay ve 
menfaat sahiplerine olumlu katkısı bulunmakta ve aracı kurum hakkında 
edinilmekte istenen bilgiler konusunda onları tatmin eden bir organ pozis-
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yonundadır. Aracı kurumlarda devamlı bir YKDK oluşturulması yönetim 
kurulunun yeterli bir kontrol sisteminin var olmasına ve işlevlerinin etkin-
leştirilmesine yardımcı olacaktır. Ayrıca böyle bir komite hem aracı kurum 
iç kontrol sistemini hem de iç denetim biriminin faaliyetlerinin güçlendi-
recektir.

2. DENETİM KOMİTESİ KAVRAMI VE ARACI KURUMLARDA 
DENETİM KOMİTELERİ 

Küreselleşme ve teknolojik gelişmeler sonucu gelişmiş ve gelişmekte 
olan ülkelere olan sermaye yatırımlarının artması ve bununla birlikte pat-
lak veren küresel fi nansal krizler ve şirket skandalları öncelikle muhasebe 
sistemine olan güveni sarsmış ve özellikle muhasebe, fi nansal raporlama 
süreci ve fi nansal bilgilere olan güvenin teyit edilmesi gerekliliğini ortaya 
çıkarmıştır. Son 30 yıl içinde yıllarca faaliyet gösteren dünya devi şirket-
lerin, kurum yada kuruluşların bir gecede yok olmaları ve sonucunda uzun 
yıllar uğraş verilen kurumsal itibarın bir gecede silinmesine tanık olunması 
ve şirketle birlikte onunla ilişkili kurum ve kuruluşların ve hissedar, yatı-
rımcılar, üst düzey yöneticiler ve çalışanların da iş, servet ve itibarlarını 
kaybetmeleri etkin bir denetim ve gözetimin gerekliliğini ortaya çıkarmış-
tır. Gerek dünyanın çeşitli ülkelerinde gerekse ülkemizde yaşanan bedeli 
çok ağır ve pahalı olan bu deneyimler sonucunda günümüzde şirketlerin 
mali durumu ve maruz kaldığı riskler konusunda pay ve menfaat sahip-
lerinin şirket yönetimlerinden yeterli, doğru ve zamanında bilgi talebine 
ilişkin ihtiyaçları artmıştır.

2.1.  Denetim Komitesi Kavramı
Şirketlerde alınacak kararlara tüm tarafl arca katılımın arttırılması, alı-

nacak kararlarda tarafl arın olumlu desteğinin alınması amacıyla ve şirket 
faaliyetlerinin daha etkin bir şekilde yerine getirilmesinde yönetime yar-
dımcı olmak üzere düzenleyici otoritelerce yapılan çeşitli yasal düzenle-
melerle Yönetim Kurullarında DK oluşturulması öngörülmüştür. Öte yan-
dan dünya üzerinde farklı yasal ve ticari kültürlerin varlığı şirketlerin kurul 
yapılarının farklı şekilde oluşması sonucunu beraberinde getirmiştir. Yö-
netim kurulu şirket faaliyetlerinin ortakların çıkarları doğrultusunda yürü-
tülmesinden sorumludur. Yönetim kurulu üyeleri çoğunlukla şirket dışın-
daki kişilerden oluşuyorsa yönetim kurulunun belirleyeceği bir denetçiler 
grubu, yönetim ile denetçi arasında bir aracı görevi görecektir. Son yıllarda 
bir çok şirkette, dışarıdan gelen denetçilerin bağımsızlığını kuvvetlendir-
mek amacıyla DK oluşturulduğu görülmektedir.
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Genel olarak yönetim kurulu yapısı iki şekilde sınıfl andırılabilir. Bun-
lardan birincisi Kıta Avrupası kültürünün oluşturduğu “İkili Kurul” sis-
temidir. İkincisi ise Anglo Sakson kültürünün oluşturduğu “Tekli Kurul” 
sistemidir ( Uyar, 2003: 6-8). İkili Kurul Sistemi›nde yönetim ve gözetim 
faaliyetleri birbirinden ayrılmıştır. Denetim kurulu ve yönetim kurulu ol-
mak üzere iki kurul bulunmaktadır. Denetim kurulu yönetici olmayan üye-
lerden oluşur ve şirket yönetimini gözetmekle görevlidir. Yönetim kurulu 
ise şirketi yöneten üyelerden oluşur.

 Özellikle Almanya, Hollanda ve Fransa gibi ülkelerde benimsenmiş 
olan bu sistem nedeniyle DK uygulaması pek yoktur. Almanya ve Hol-
landa gibi ikili kurul sistemi (two-tier board) uygulanan ülkelerde DK’nin 
görevlerini genelde gözetim kurulu (supervisory board) yapmaktadır Price 
WaterHouse Coopers, 1999: 7-9). İkili kurul sistemi, şirketlerin faaliyet-
lerinin daha etkin bir şekilde denetlenmesinde ve yönetici kurulun (ma-
nagement board) icraatlarının etkin bir biçimde gözetiminde önemli role 
sahiptir. Yönetici kurulu üyeleri gözetim kurulu tarafından seçilir. Göze-
tim kurulunun temel görevi yönetici kurulunu oluşturan üyeleri atama ve 
görevden alma, yönetici kurulunu denetleme, hesapların ve kanunda dü-
zenlenen diğer sözleşmelerin onaylanmasıdır. Almanya’da kısmen limited 
şirketlerde ve anonim şirketlerde  söz konusu ikili kurul sistemi uygulan-
maktadır. Aynı şekilde Hollanda’da zorunlu veya ihtiyari olarak ikili kurul 
sistemi uygulanmaktadır. 

Anglo-Sakson kültüründe yönetim kurulunun yapısına ilişkin olarak 
tekli/üniter kurul sistemi benimsenmiştir. Sistemde yönetici ve yönetici ol-
mayan üyeler tekli bir yapıda buluşmaktadır. Bu model ABD, İngiltere ve 
Anglo-Sakson kültüründen etkilenmiş ülkelerde bulunmaktadır. ABD’de 
Federe Devletler Hukuku’nda yasal bir denetleme organına gerek gö-
rülmemiştir. Bununla birlikte uygulamada anonim ortaklıkların yönetim 
kurulunun bir alt komitesi olarak çalışan ve genellikle şirket yöneticileri 
dışındaki kişilerden oluşan denetim kurulunun görev ve yetkilerini yerine 
getiren DK oluşturulmuştur. İngiltere ise sahip olduğu farklı hukuk anla-
yışı nedeniyle Avrupa Birliği ülkeleri arasında fi nansal raporlama süreci 
ile iç ve dış denetçiyi izlemekle görevli DK’ne yoğun olarak sahip ender 
ülkelerdendir ( Uyar, 2003: 8-11).

DK bir çok ülkede şirket organizasyonunda yer almakta ve etkin bir 
şekilde faaliyetini sürdürmektedir. Başta ABD, İngiltere ve Kanada olmak 
üzere Avustralya, Fransa, Hong Kong, Hindistan, İsrail, Malezya, Hollan-
da, Yeni Zelanda, Singapur ve Tayland’da kurumsal yönetim konusunda 
oluşturulan komisyonlar ve çeşitli yasal düzenlemeler halka açık şirketle-
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rin DK kurmalarını tavsiye etmekte ya da zorunlu kılmaktadır. DK yöneti-
me yardımcı olmakta, fi nansal raporlama sürecini izleyerek gerçeğe uygun 
fi nansal raporların üretilmesine olanak sağlamakta, olası hata ve hilelere, 
yönetim başarısızlıklarına engel olmak suretiyle ortakların çıkarlarını ko-
rumakta, bağımsız dış denetim ve iç denetim çalışmalarını gözlemleyerek 
onlara yardımcı olmaktadır.

DK, yönetim kurulunun bir komitesi olarak yönetim kuruluna karşı 
sorumludur. Hisse senetleri borsada işlem gören ortaklıklar yönetim ku-
rulu tarafından kendi üyeleri arasından seçilen en az iki üyeden oluşan de-
netimden sorumlu komite kurmak zorundadırlar (SPK, Seri:X, No: 22). 
Komitenin iki üyeden oluşması halinde her ikisinin, ikiden fazla üyesinin 
bulunması halinde üyelerin çoğunluğunun, genel müdür veya icra komitesi 
üyesi gibi doğrudan icra fonksiyonu üstlenmeyen ve yönetim konularında 
murahhaslık sıfatı taşımayan yönetim kurulu üyelerinden oluşması zorun-
ludur. Hisse senetleri borsada işlem görmeyen ortaklıklar da; isteğe bağlı 
olarak, bu maddede düzenlenen esaslar çerçevesinde denetimden sorumlu 
komite oluşturulabilir ve bu hususa kamuya yaptıkları açıklamalarda yer 
verilebilir.

ABD’de Securities Exchange Commission (SEC) tarafından bir DK 
üyesinin tecrübesinin tanımı şöyle yapılmaktadır: “Genel kabul görmüş 
muhasebe ilkelerini anlamak, bu ilkelerin genel olarak uygulama, değer-
lendirme ve muhakemesini yapabilmek, fi nansal raporları anlama ve ana-
liz etmede tecrübe sahibi olmak, iç kontrol mekanizmalarını ve muhasebe 
prosedürlerini bilmek ve her şeyden önce DK işlevlerini anlamak ve uy-
gulamaktır”

DKnin bağımsız üyelerden oluşmasının organizasyonlar açısından 
olumlu sonuçları olduğu literatürde pek çok akademisyen tarafından vur-
gulanmaktadır. Macdonald Komisyon Raporu’nda (1988) ve NASDAQ 
(1989) düzenlemelerinde DK üyelerinin bağımsızlığı kriterinin yerine ge-
tirilmesi durumunda, görev dağılımında ve iç kontrollerde iyileşme ola-
cağı, bunun sonucunda da iyi kurumsal yönetim uygulaması sağlanacağı 
belirtilmektedir. Literatürde DKnin yapısı ile şirket mali tablo ve raporları 
üzerinden yapılan sahteciliğin önlenebilirliği arasındaki konuyu inceleyen 
çalışmalar vardır. Abbott ve Parker (2000) sahtecilik vakasını inceledikleri 
çalışmalarında; sahtecilik vakası olan ve olmayan 78 şirket verisini kulla-
narak, DK bağımsız olan şirketlerde sahtecilik olaylarının olma olasılığı-
nın daha düşük olduğunu ortaya koymuşlardır (Abbott ve Parker, 2000: 47-
66). Bunun anlamı, bağımsız DK üyelerinin varlığının ve yapısının, şirket 
mali tablo ve raporlarının güvenilirliğini artırdığıdır. 
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Şekil 1: Denetim Komitelerinde İş Akışı
Kaynak: KPMG-Uluslararası Muhasebe Konferansı,13-15 Kasım, 2008.

2.2.  Denetim Komitelerinin Türkiye’deki Mevcut Durumu
Türkiye’de DK kavramı uygulamada henüz çok yenidir. Kurumsal Yö-

netim, Türkiye’de yeni bir kavram olmamakla beraber, günlük literatüre 
girmesi yakın bir zaman içerisinde olmuştur. Bu doğrultuda yönetim ku-
rulu üyelerinin görev, sorumlulukları ve işleyişinin yeniden düzenlenmesi, 
yönetim kurulu DK gibi yeni bir yapılanmayı gündeme gelmiştir. Ano-
nim şirketlerde karar alma ve alınan kararların uygulanmasını gözetme ve 
yönlendirme organı olan yönetim kurullarının, gerek oluşum ve işleyiş ve 
gerek sorumluluk hallerinin gitgide önem kazandığı görülmektedir. Yö-
netim kurulları bir şirketin göstereceği performansı etkileyecek en önemli 
unsurdur ve iyi yönetilmeyen bir şirketin, dolayısıyla yetersiz bir yönetim 
kurulunun şirketi ifl asa kadar götürmesi olasılığı kuvvetlidir. 

Ülkemizde SPK ve BDDK tarafından yapılan düzenlemelerle DK uy-
gulamasına yer verilmekte; uygulama, SPK mevzuatı gereği bankalar hariç 
hisse senetleri İMKB›de işlem gören (halka açık) şirketleri kapsamakta, 
hisse senetleri borsada işlem görmeyen şirketlerde (kapalı) ise isteğe bağlı 
olarak DK oluşturabilmeleri tavsiye edilmektedir.

1998 yılında OECD kurumsal yönetim çalışma komitesinin kurulma-
sı ve ilk kurumsal yönetime ilişkin raporlarını çıkarmalarının ardından 
1999 yılında OECD Raporu Bakanlar Kurulu tarafından kabul edilmiş ve 
2002 yılında TUSİAD, Kurumsal Yönetim - En İyi Yönetim Kodu ile il-
gili bir rapor yayınlamıştır. 2002 yılında yine ABD de Sarbanes – Oxley 
Kanunu’nun yürürlüğe girmesi ile Türkiye’ de 2003 yılında SPK daha ay-
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rıntılı kurumsal yönetim ilkelerini ve kurumsal yönetim derecelendirme 
düzenlemesini yayımlamıştır. 2005 yılında ise revize Kurumsal Yönetim 
İlkelerini içeren Bankacılık Kanunu BDDK tarafından yayımlanmıştır 
(5411 Sayılı Bankacılık Kanunu).

Ülkemizde SPK ve BDDK tarafından ilk uygulaması başlatılan DK fi ili 
olarak denetim yapan bir organ olmamakta, denetim faaliyetleri ile ilgili 
olarak doğrudan sorumlulukları bulunmamakta ancak, iç ve dış denetim 
sürecinin uygulama etkinliğini, faaliyetlere olan katma değerini, muha-
sebe, mali raporlama ve iç kontrol ile ilgili iç sistemlerin işleyişi ve ye-
terliliğini yönetim kurulu adına gözetmekle yükümlü olan komite olarak 
tanımlanmıştır.

İlkeler gereği hisse senetleri borsada işlem gören ortaklıklar yönetim 
kurulu tarafından kendi üyeleri arasından seçilen en az iki üyeden oluşan 
denetimden sorumlu komite kuracaklardır (SPK, 2003: madde 3). Aynı 
zamanda “Kurumsal Yönetim” uygulaması için yayımlanan çalışmalarda 
DK yönetim kurulunu desteklemek amacıyla oluşturulması gereken ko-
mitelerden birisi olarak kabul edilmiştir (SPK, 2003: madde 51). Kurum-
sal yönetim alanında yapılan bu gelişmeden sonra büyük şirketlerin çoğu 
bünyelerinde DK oluşturmaya başlamış olsalar da bazı büyük şirketlerde 
DK’nın tebliğden önce de mevcut olduğu görülmüştür.

 Türk Ticaret Kanunu›nda da anonim ortaklıkların iç denetimine ilişkin 
düzenlemeler yapılmıştır. Kanun›un 347. maddesine göre anonim ortak-
lıklarda genel kurul ve yönetim kurulu yanında bulunması gereken zorun-
lu organlardan biri de denetim kuruludur. Anonim ortaklıkta iç denetim, 
bir kişi bulunması halinde «denetçi» birden fazla kişi bulunması halinde 
«denetim kurulu» olarak adlandırılan organ tarafından yapılır. Kanun›un 
347 ile 359. maddeleri arasında anonim şirketlerde denetçilerin seçimi, gö-
revleri, sorumlulukları ve görevlerinin sona ermesine ilişkin düzenlemeler 
yapılmıştır. Bu bağlamda ülkemizde uygulama alanı bulan mevcut sistem 
«ikili kurul» sistemidir. 

Türkiye’de anonim ortaklıkların denetiminden sorumlu denetleme ku-
rulları vardır. Ancak bu kurullar yasal düzenlemelerin bir gereği olarak 
oluşturulmakta ve denetim anlamında herhangi bir fayda sağlamamakta-
dır. Kurumsal yönetim anlayışında meydana gelen gelişmelere bağlı ola-
rak SPK tarafından DK oluşturulması yönünde yapılan çalışmalar sonucu 
SPK’nın 2002 yılının son aylarında yayımlamış olduğu tebliğ ile hisse 
senetleri borsada işlem gören ortaklıklar yönetim kurulu tarafından ken-
di üyeleri arasından seçilen en az iki üyeden oluşan denetimden sorumlu 
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komite kurmaları istenmiştir. Ülkemizde belli büyüklükteki şirketlerde DK 
oluşturulması ve etkin olarak faaliyetini sürdürmesi iç denetimin gelişme-
sine yardımcı olacak, yönetim faaliyetlerinin ve bağımsız denetimin kali-
tesini arttıracak ve şirkete güvenin garantisi olacaktır.

Türkiye’de de sermaye piyasalarında aracı kurum ve bankaların dene-
tim komitelerinin uzmanlığı ile ilgili açık düzenlemeler bulunmaktadır. Bu 
kapsamda, hem Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) ve 
Bankacılık Kanunu’nda hem de Sermaye Piyasası Kurulu’nca yapılan dü-
zenlemelerde, yönetim kurulunun denetim ve gözetim faaliyetlerinin yeri-
ne getirilmesine yardımcı olmak üzere yönetim kurullarınca oluşturulacak 
denetim komitelerine seçilecek yönetim kurulu üyelerinin sahip olması ge-
reken nitelikler açıkça sıralanmıştır (Uzun, 2006, 2-3).

 Buna göre DK üyelerinin genel nitelikleri aşağıda belirtilmiştir: 
– Görevlerini, işlevlerini etkin olarak yerine getirebilecek bilgi ve deneyi-

me sahip olmaları gerekmektedir. Bu nedenle öğrenim seviyesi, eğitim konula-
rı, deneyim süresi DK üyelerinde olması gereken niteliklerin belirlenmesinde 
önem taşımaktadır. DK üyelerinin görevlerini yerine getirirken sahip olması 
gereken nitelikler; görevin gerektirdiği eğitimi alması, yeterli bilgi ve deneyi-
me sahip olması ve çalışmalarında gerekli özeni göstermesidir. 

– DK üyeleri, mutlaka yeterli derecede muhasebe, mali raporlama, iç 
kontrol, iç ve dış denetim, risk yönetimi, ulusal ve uluslararası düzenleme-
ler ve standartlar hakkında bilgi sahibi olmalıdır. Uygulama deneyiminin 
yanı sıra görevi ile ilgili konularda diploma, mesleki ruhsat ve sertifi kaları 
bulunmalıdır. 

– Komite üyeleri kendi uzmanlık alanına girmeyen herhangi bir du-
rumla karşılaştıklarında dışarıdan konunun uzmanı olan kişiler yada da-
nışmanlarla ile çalışabilmeli, o kişilerden gelen öneri ve yorumlara bilgi 
deneyimi ile cevap verebilmelidir.

Türkiye’de  SPK mevzuatı ve BDDK düzenlemelerinde DK üyeleri-
nin sahip olması gereken bağımsızlık kriterlerinden açıkça bahsedilmek-
tedir. 23 Şubat 2003 tarih ve 2509 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak 
yürürlüğe giren BDDK kararı ile “BDDK üyeleri ile BDDK personelinin 
uyacakları mesleki ilkelere ilişkin karar” metninin incelenmesinde; DKnin 
tarafsızlığı, gözetim ve denetim ilkeleri ile çalışma esasları hakkında bil-
giler yer almaktadır.
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2.3.  Aracı Kurumlarda Denetim Komiteleri
Aracı kurumlar, “sermaye piyasası araçlarını aracılık amacıyla, kendi 

nam ve hesabına veya başkası nam ve hesabına yahut kendi namına başkası 
hesabına alım satımını yapan, sermaye piyasası faaliyetinde bulunmak üze-
re Sermaye Piyasası Kurulu tarafından aracılık yetkisi verilmiş olan ano-
nim ortaklıklardır.” Bu kurumlar gerek sermaye piyasası araçlarının halka 
arz edilmesinde ve gerekse bu araçların alım-satım işlemlerinde önemli ve 
etkin rol oynamaktadır. 

Günümüzde şirketlerin mali durumu ve maruz kaldığı riskler konusun-
da pay sahipleri yönetimden yeterli, doğru ve zamanında bilgi talep etmek-
tedirler. Bu noktada DK hem yönetim kuruluna yardımcı bir organ hem 
de pay sahiplerinin şirket hakkında edinmek istediği bilgiler konusunda 
onları tatmin eden bir müessese olarak ortaya çıkmaktadır. Sürekli bir DK 
oluşturulması, yönetim kurulunun yeterli bir kontrol sisteminin var olma-
sını ve sürdürülmesini sağlama görevinden kaynaklanan pratik güçlükleri 
çözmenin bir yoludur. Ayrıca, böyle bir komite hem iç kontrol sistemini 
hem de iç denetim sistemlerini güçlendirir. 

DK, günümüzde özellikle payları borsada işlem gören halka açık şirket-
ler açısından zorunlu olmakla birlikte çeşitli komisyonlar tarafından tavsi-
ye nitelikli kararlarda tüm şirketler açısından DK oluşturulmasının uygun 
olacağı ifade edilmektedir. Nitekim özü itibariyle yönetim kurulunun daha 
etkin işlemesini sağlaması ve iç kontrol sisteminin etkinleştirilmesindeki 
rolü göz önüne alındığında halka açık olmayan şirketlerin de DK’ne sahip 
olması faaliyetlerinin daha etkin ve düzenli olmasını, iç kontrol sisteminin 
daha iyi işlemesini sağlayacaktır. 

Türkiye’de toplam 103 aracı kurum vardır. 103 aracı kurum arasında 
18’i faaliyetlerini kendi istekleri doğrultusunda durdurmuş veya Sermaye 
Piyasası Kurulu tarafından mevzuat ve düzenlemelere uymadıkları gerek-
çesiyle geçici olarak faaliyetleri durdurulmuş, 85 aracı kurum ise halen 
faaliyettedir. Toplam 103 aracı kurumun 73’ü özel, 24’ü yabancı, 4’ü kamu 
2’si ise TMSF’ye aittir. Faal 85 aracı kurumdan 2 tanesi payları borsada 
işlem gören halka açık şirket konumundadır.

 Türkiye›de halen halka açık iki aracı kurum olmasına rağmen, önü-
müzdeki yıllarda halka açık aracı kurumların sayısının artabileceği ve 
ayrıca aracı kurumların halka açık olsun olmasın bir çok yatırımcısının 
bulunması nedeniyle aracı kurumlardaki etkin bir iç kontrol sisteminin, 
yatırımcıların hak ve yararlarının korunmasına, aracı kurumların kurum-
sallaşmasına olumlu katkı sağlayacağı ve piyasaya olan güveni artıracağı 
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dikkate alınarak bu konu hakkında açıklama yapılmıştır. Nitekim DK halka 
açık olsun olmasın tüm işletmelerin iç kontrol ve denetim sistemlerinin 
etkinleştirilmesine katkıda bulunacak nitelikte bir oluşumdur.

Türkiye’ye bakıldığında; etkin yönetilmeyen ve etkin denetimi yapı-
lamayan şirketlerin ve konumuz itibarı ile aracı kurumların olduğu görül-
mektedir. 

Şu ana kadar hakkında ifl as davası açılan ve geçici fon kapsamında 
60 bin yatırımcısına ödeme yapılacak 16 aracı kurum şunlardır: Ali Al-
pay Menkul Değerler, AOG Türkinvest Menkul Değerler, Başak Menkul 
Değerler, Birikim Menkul Değerler, Boğaziçi Menkul Değerler, Çarmen 
Menkul Değerler, Emper Menkul Değerler, Kazanç Menkul Değerler, 
Marmara Menkul Değerler, Önder Menkul Değerler, Pasifi k Menkul De-
ğerler, Salahsun Menkul Değerler, Semih Menkul Değerler, Tür Menkul 
Değerler, Uğur Menkul Değerler, Yener Menkul Değerler. 

Diğer taraftan ıÜüküresel piyasalardaki dalgalanma ve borsalardaki ‘iki 
ileri bir geri’ hareketlere karşılık bünyelerinde gerekli risk yönetim poli-
tikalarını oluşturmayan ve krizi fırsata çeviremeyen, özellikle 2004-2007 
döneminde yabancıların milyon dolarlar verdiği aracı kurumlar daha faz-
la zarar yazmamak, batmamak için  kendiliğinden faaliyetini durdurmaya 
başlamıştır. Bu aracı kurumlar eğer etkin bir risk yönetimi politikası izle-
miş olsalardı ve geleceği görebilselerdi, faaliyetlerini durdurma noktasına 
gelinmezdi. Nitekim son yıllarda özellikle piyasanın düşme eğiliminde 
olduğu durumlarda, etkin bir iç kontrol mekanizması olmayan yerli ve ya-
bancı aracı kurumların, müşteri hesaplarında yeterli risk hesaplamalarını 
yapamamaları ve personelinin gerek müşterilerle anlaşarak gerekse de bi-
reysel olarak fi ktif kayıtlar yapması sonucu önemli miktarda zararlarla kar-
şılaştıkları ve bazılarının faaliyetlerine devam edemedikleri görülmüştür 
(Dinçer, 2009: http://www.tumgazeteler.com/?a=4060954).

Batan, ifl as eden ve faaliyetlerini devam ettiremez hale gelen veya 
SPK’ nca faaliyetleri geçici durdurulan aracı kurumlarda iç kontrol sistemi 
ve iç denetim sistemlerinin olmasına rağmen bu sistemlerin etkin işleme-
mesinin ve kontrolünün sağlanmamasının tespiti göstermektedir ki daha 
üst seviyede ve yönetim kuruluna yardımcı pozisyonda daha etkin denetim 
ve gözetimi sağlayacak başka bir oluşumun oluşturulması gerekmektedir.

Nitekim SPK, Seri: X , No: 22 Tebliği ile halka açık şirketlerin  yöne-
tim kurullarında  DKleri oluşturmalarını belirtmiş ve ilgili tebliğ gereği 
DKleri için, dış denetim sürecinin izlenmesine ait doğrudan sorumluluk, 
tüm denetim ve denetim dışı hizmetlerin önceden onaylanması, bağımsız-
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lık ve fi nansal uzmanlıkla ilgili değiştirilmiş kuralları, kurumsal raporlama 
ve denetim bulgularıyla ilgili isimsiz şikayetlerin izlenmesi, alınması ve 
büyük bir olasılıkla çözümlenmesi dahil olmak üzere kurumsal raporlama 
çerçevesinde sürekli genişleyen rolün sürdürülmesi hususlarında sorumlu-
luk verilmiştir.(SPK, Seri:X, No: 22). Bu durumda halka açık aracı kurum-
larda DK oluşturulması zorunlu hale gelmiştir.

Ancak, Türkiye’de piyasalarda halihazırda halka açık 2 aracı kurum 
olmasına rağmen önümüzdeki yıllarda globalleşme ve sermayenin tabana 
yayılması ilkesi gereği halka açık aracı kurum sayısının artabileceği öngö-
rülmektedir. Ayrıca halka açık olsun yada olmasın aracı kurumların bir-
çok sayıda yatırımcısı olması ve yatırımcıların sermaye piyasalarına olan 
güvenlerini sağlamak açısından halka açık olmayan aracı kurumlarda da 
bağımsızlığı tam olarak nitelendirilmiş DKnin yer alması hem etkin bir iç 
kontrol sisteminin sağlanmasında, dolayısı ile yatırımcıların hak ve yarar-
larının korunmasında önem arz edecek hem de aracı kurumların kurum-
sallaşmasına olumlu katkı sağlayarak aracı kurum kalitesini yükseltecek 
ve DKne sahip aracı kurumlar vasıtası ile sermaye piyasasının gözetim ve 
kalite güvencesinin artması sağlanacaktır. 

Bu noktada aracı kurumların kurumsal yönetim ilkelerinin gereklerin-
den olan YKDKne ne derece önem verdikleri ve DKnin işlevleri ile ilgili 
olarak ne derece bilinçli olduklarının tespit edilebilmesi, piyasada mevcut 
bulunan aracı kurumlarda DKnin mevcudiyetinin tespiti ve DKsinin mev-
cut olmaması halinde bu komite rol ve sorumluluklarının nasıl ve kimler 
tarafından yerine getirildiği ve aracı kurumlarda DKnin etkinliklerinin öl-
çülmesine yönelik olarak bu bölümde ana temayı tamamlayan bir anket 
yapılarak DKnin aracı kurumlar açısından uygulanabilirliğinin ve etkinli-
ğinin analizi yapılmıştır. 

3 . ARACI KURUMLARDA DENETİM KOMİTESİNİN VARLIĞI 
VE ETKİNLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI 
Bu başlıkta araştırma ile ilgili titeratür taraması, önemi, amacı, kapsa-

mı, sınırlamaları ve veri toplama yöntemi ile ilgili bilgiler verildikten sonra 
elde edilen bilgilerden oluşturulan frekans dağılımlarının  değerlendirilme-
si yapılmıştır.

Aracı kurumlarda DKnin varlığını ve etkinliği ölçen anket 4 bölümden 
oluşmuştur: Birinci bölüm; DK işlevlerinin, rol ve sorumluluklarının, gö-
rev ve yetkilerinin aracı kurum çalışanları tarafından ne derece bilindiğini 
tespit etmeyi amaçlayan ve ölçen 24 sorudan oluşmaktadır. İkinci bölüm; 
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aracı kurum yönetim kurulu dikkate alınarak, yönetim kuruluna iç kontrol 
ve risk yönetimi hususlarında yardımcı olacak mekanizmaların varlığını 
tespit etmeyi amaçlayan ve yönetim kurulu yapısının çalışmamızla ilgili 
olan kısmını içeren 5 sorudan oluşmaktadır. Üçüncü bölüm, aracı kurum-
larda iç kontrol ve iç denetimin etkin işlemesinin teminatı olan denetim ko-
mitelerinin olmaması halinde denetim komitelerinin güvence olarak yerine 
getireceği görevlerinin kimler tarafından ve hangi sıklıkla yerine getirildi-
ğinin tespitini amaçlayan 22 sorudan oluşmaktadır. Dördüncü bölüm; ise 
aracı kurumda mevcut olan DKnin işlevlerini etkin yerine getirip getirme-
diğinin tespitini yapmayı amaçlayan 57 sorudan oluşmaktadır. 

3.1. Literatür Taraması
Çalışmanın uygulama bölümüne geçmeden önce konu ile ilgili yürü-

tülmüş diğer çalışmalara ve bulgularına literatür taraması kapsamında yer 
verilmiştir.

Spangler ve Braiotta (1990,134) denetim kurulunun faydasını, de-
netim kurulundaki başkanların liderlik tarzları açısından araştırmışlardır. 
Elde edilen anket sonuçları denetim komitesi başkanının liderlik tarzının 
komite üyelerinin performansı üzerinde olumlu etkileri olduğunu göster-
mektedir. Verimlilik raporlarına göre ise pasif yönetimin önemli ölçüde 
verim elde edemediği görülmüştür (Spangler ve William, 1990: 134).  

Carcello ve digerleri (2002, 291-304) denetim komitesi yönetmelik-
lerini ve raporlarını, denetim komitelerinin çalışmalarını anlamak ve de-
netim komitesi reformuna konu olası yeni alanları tanımlamak için ince-
lemişlerdir. Sonuç olarak aslında denetim komitelerinin, raporlarında veya 
yönetmeliklerinde belirtilen işlerden daha farklı görevlerde bulunduğu 
anlaşılmıştır.

Abbott ve diğerleri (2003,17-32) denetim komitesi bağımsızlığı, dene-
tim komitesi üyelerinin fi nansal tecrübesi, komite toplantı sıklığı ve dene-
tim ücretleri şeklinde belirledikleri denetim komitesi özellikleri arasındaki 
ilişkiyi araştırmışlar ve 492 şirkete ulaşılmışlardır. Denetim komitelerinin 
denetim kapsamını daha yüksek düzeyde sağlamak için kendi kontrol alan-
ları içinde karar almalarıyla tutarlı olduğu sonucuna varılmıştır(Abbott vd., 
2003: 17-32). 

Al-Mudhaki ve Joshi (2004, 33-47) Mumbai Menkul Kıymetler Bor-
sası’ndaki Hint şirketlerin denetim komitelerinin rol ve işlevlerini ince-
lemişlerdir. Çalışmaya göre zorunlu olmasına rağmen yalnızca şirketle-
rin %56,2’si denetim komitesi kurmuşlardır. Bu denetim komitesi kuran 
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şirketlerden %68,3’ünün denetim komitelerinde 3 ila 6 arasında üye bu-
lunmaktadır. Buna karşın, bu şirketlerden sadece %14,6’sı komitelerinde 
bağımsız ve icra görevi olmayan üyeler bulundurmakta iken diğer tüm şir-
ketlerin denetim komitelerinde icra görevi olmayan üyeler bulunmaktadır. 
Bu da Hintli şirketlerde bağımsız yönetici eksikliğini ortaya çıkarmaktadır. 
Denetim komitelerin işlevleri oldukça değişkendir. Ayrıca denetim komi-
telerinin toplantı sıklığının iç kontrol ve şirketin değerlendirme işlevi üze-
rinde önemli bir etkisi bulunmaktadır (Mudhaki vd., 2004: 33-47).

Song and Windram (2004, 195-205) temel görevleri fi nansal raporla-
ma sistemini denetlemek olan denetim komitelerinin etkinliğini araştırmış-
lardır. Kurulların daha fazla bağımsız olmasının fi nansal raporlamada de-
netim komitesinin daha fazla etkinliğini sağlayacağı sonucuna varmışlardır 
ve yönetici mülkiyeti ile çoklu yönetimin fi nansal raporlamada denetim 
komitesinin etkinliğini azaltacağını belirtmişlerdir.

Karamanou and Vafeas (2005) yönetim kurulu, denetim komitesinin 
özellikleri ile yönetim kar tahminlerinin doğruluğu arasındaki ilişkiyi araş-
tırmıştır. Kar tahminlerine dayalı uygun yönetime bağlı daha iyi kurumsal 
yönetim ortamı kurul ile hissedarlar arasındaki asimetriyi azaltmaktadır. 
Ayrıca, etkin bir yönetim kurulu ve şirketin fi nansal raporlama sistemini 
yakından izleyen bir denetim komitesi ile şirketten hissedarlara daha sağ-
lıklı bilgi transferi sağlamak mümkün olabilir. 

Uzun (2006) denetim komitesinin oluşma nedenlerini değişik ülkeler-
deki uygulamalar yardımıyla tartışmıştır. Çalışmanın sonucunda denetim 
komitesinin etkinliğinin fi rmalardaki kurumsal yönetim uygulamaları üze-
rinde olumlu etkileri olduğuna dair bulgulara ulaşılmıştır. 

Turley ve Zaman, Ashburton PLC isimli bir İngiliz fi rması ile ilgili 
yaptıkları bir araştırmada, üç farklı veri kaynağını kullanan  bir örnek olay 
uygulaması gerçekleştirmişlerdir. Çalışmanın sonucunda, denetim komite-
si üyeleri arasındaki resmiyet dışı ilişkilerin komitenin etkinliğinde olduk-
ça belirgin rol oynadığını ve denetim şirketlerinin çalıştıkları şirketlerin 
süreç sonundaki yönetişim kazanımları ile ilgili en belirgin etkilerininse 
resmi yapılar ve süreçlerin dışında gerçekleşen kazanımlar olduklarını 
gözlemlemişlerdir.

Vafeas ve Waegelein, denetim komitesi etkinliği ve makam tazminat-
ları ile kurumsal denetim ücretleri arasındaki ilişkiyi 2001 yılında Fortune 
500 listesinde yer alan fi rmalar için yatay-kesit yaklaşımını kullanarak ve 
2001-2003 yılları arasında elde edilen 3 yıllık denetim ücreti verisi analiz 
ederek bulmuşlardır. Elde ettikleri bulgulara göre, denetim komitesi bü-
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yüklüğü, komite üyelerinin uzmanlığı ve bağımsızlığı denetim ücreti se-
viyesi ile doğru orantılı biçimde değişmekteyken, CEO’lara yapılan uzun 
vadeli ödemeler ve iç sahiplikse denetim ücreti seviyesi ile ters orantılı 
biçimde hareket etmektedir.    

Krishnanand ve Visvanathan, denetim ücretleri ile kendileri tara-
fından denetim komitesinin etkinliğinin en önemli göstergelerinden biri 
olduğu öne sürülen denetim komitesi üyelerinin fi nansal uzmanlıkları ara-
sındaki ilişkiyi incelemiştirler. Yazarlar, Standart & Poor’s (S&P)’un ya-
yınladığı 500 fi rmadan en büyük 5 denetçi fi rma tarafından 2000 ve 2002 
yılları arasında denetime tabi olan şirketlerin verilerini kullanarak bir de-
netim ücret modeli tahmin etmişlerdir.  Yönetim kurulu, denetim şirketi ve 
fi rma özelliklerinin göz önüne alındığı modelde, denetim fi yatlamasının 
muhasebe-fi nansman konusundaki uzmanlıkla ters yönlü hareket ettiği so-
nucuna varmışlardır.

Çatıkkaş ve Yurtsever(2007) yaptıkları çalışmada Türk Bankacılığın-
da Denetim Komiteleri Uygulaması ile ilgili sektörde faaliyet gösteren 10 
banka incelenmiş olup, bu incelemeler ilgili bankaların denetim komitesi 
prosedürleri ve halka açık faaliyet raporları üzerinden yapılmıştır.  Yapılan 
çalışmada, genellikle bankaların BDDK’nın İç Sistemler Yönetmeliği’nde 
denetim komitesi ile ilgili belirtilen hususlara kendi düzenlemelerinde yer 
verdiği, fakat çeşitli farklı uygulamaların olduğu tespit edilmiştir.

Çatıkkaş ve Gürsu (2011), aracı kurumlarda denetim komitesi uygu-
laması adlı çalışmasında,  son yıllarda uluslararası standartların artık bir 
zorunluluk haline getirdiği iç kontrol ve iç denetim faaliyetlerinin kalite 
güvencesini gözden geçirmede önemli bir organ olarak ortaya çıkan ve ku-
rumsal yönetim ilkelerinin gereklerinden olan Yönetim Kurulu Denetim 
Komitesine aracı kurumların ne derece önem verdiklerini sektörde yer alan 
aracı kurum çalışanlarının Denetim Komitesi işlevleri hakkında yeterli ve 
doğru bilgiye sahip olup-olmadıklarını ve bu konudaki bilinçlerini ölçmek, 
aracı kurumlar sektöründe yönetim kurulu denetim komitesi oluşumlarının 
mevcut olup olmadığını araştırmak ve elde edilen bulgular çerçevesinde 
yapılan bir anket çalışmasıyla sektöre yeni öneriler sunulmuştur Çatıkkaş 
ve Gürsu, 2011: 227).

3.2. Araştırmanın Önemi
Bu araştırma kapsamında aracı kurumların kurumsallaşmasına olumlu 

katkı sağlaması ve  aracı kurumun kurumsal kalitesini yükseltmesi ve ser-
maye piyasasının gözetim ve kalite güvencesini arttırması rolleri nedeniyle 
denetim komiteleri ile ilgili olarak bulgular ortaya konacaktır.  
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3.3.Araştırmanın Amacı
Araştırmanın amacı, aracı kurumların kurumsal yönetim ilkelerinin ge-

reklerinden olan YKDKne ne derece önem verdiklerini, sektörde yer alan 
aracı kurum çalışanlarının DK işlevleri hakkında yeterli ve doğru bilgiye 
sahip olup- olmadıkları ve bu konudaki bilinç düzeylerini ölçmek, aracı 
kurumlar sektöründe yönetim kurulu DK oluşumlarının mevcut olup – ol-
madığını araştırmak ve elde edilen bulgular çerçevesinde sektöre yeni öne-
riler sunmaktır.

Bu amaca bağlı olarak, aracı kurum faaliyetleri ile ilgili kontrol ve göz-
lemlerin kimler tarafından ve hangi sıklıkla yerine getirildiğinin tespiti alt 
amaçlardır.

3.4. Araştırmanın Kapsamı
Araştırmanın kapsamı, sermaye piyasası aracı kurumlar sektöründe 

denetim komitelerinin incelenmesi, sektöre yönelik bir anket çalışmasıyla 
denetim komiteleri faaliyetlerinin değerlendirilmesi ve sonuçlara uygun 
önerilerin sunulmasıdır. 

Türkiye’de toplam 103 aracı kurum mevcut olup, 73’ü özel, 24’ü ya-
bancı, 4’ü kamu 2’si ise TMSF’ye aittir. 103 aracı kurumun 18’i faali-
yetlerini kendi istekleri doğrultusunda durdurmuş veya Sermaye Piyasası 
Kurulu tarafından mevzuat ve düzenlemelere uymadıkları gerekçesiyle 
faaliyetleri geçici olarak durdurulmuş olup, geriye kalan 85 aracı kurum 
halen faaliyettedir. Bu aracı kurumlarda 2’si halka açık, kalanı kapalı ano-
nim şirket statüsündedir. Araştırmada sektörde faal olan 85 aracı kuruma 
ulaşılmaya çalışılmıştır.

3.5. Araştırmada Veri Toplama Yöntemi
Araştırmada veri toplama yöntemi olarak anket tekniği seçilmiştir. 

Anket soruları örnek kütlenin e-mail adreslerine araştırmanın amacı açık-
lanarak e- posta ile gönderilmiştir. Araştırmada e-mail ile anket tekniği-
nin seçilmesinin nedeni sektörde çok sayıda aracı kuruma en seri şekilde 
ulaşabilmektir. Anket soruları e- mail ile örnek kütleye ulaştırılacağı için 
ve örnek kütlenin konumları itibari ile belli mesleki yeterlilik ve ehliyete 
sahip oldukları düşünülerek  tereddüde yer vermeyecek şekilde  mevzuata 
uygun ifadeleri içermesine dikkat edilmiştir. Bu yöntem ile toplam 85 ara-
cı kuruma anket gönderilmiştir. Ankete cevap veren aracı kurum çalışanı 
sayısı 60’tır.



46
OCAK - ŞUBAT 2013

 ÇÖZÜMM
AL

İ
3.6.  Araştırma Bulguları
Bu bölümde,  Ankete yönelik analiz yorumlamalarına başlamadan önce 

anketin güvenilirliğine yönelik bir değerlendirmenin yapılması gerekmektedir. 
Bu araştırmada kullanılan ankete ait güvenilirlik analizinde kullanılan 

modellerden biri olan Alfa Modeli ile hesaplanan Cronbach Alpha Katsa-
yısı 0.82’dir. Bu da anketin güvenilirliğinin yüksek olduğunu göstermek-
tedir (Kalaycı, 2009:4).

Şirketin analiz bölümünde öncelikle tanımsal istatistikler elde edilerek 
her bir soru ile ölçülmeye çalışılan sonuçlar frekans ve ortalama kriterleri-
ne göre incelenmektedir.

Birinci Bölüm İstatistikleri
Anketin birinci bölümünü oluşturan sorular, Kurumsal Yönetim İlkeleri 

adı ile genel anlamda uygulamaya konulmuş olan ve tüm anonim şirketler 
için uygulamaya geçirilmesinin hem şirkete hem ülkeye olan faydalarına 
inanılan ilkeler dikkate alınarak hazırlanmıştır (SPK, 2005: Kurumsal Yö-
netim İlkeleri). 

Bu bölüm, DK’lerinin işlevlerinin aracı kurum çalışanları tarafından yete-
rince bilinip-bilinmediği ölçer nitelikteki sorulardan oluşmuştur. Bu bölümde 
ilgili sektörde faal olarak çalışan 85 aracı kuruma gönderilen anketten, yanıt 
alınan 60 aracı kurumdan gelen cevaplar  3 şekilde incelenebilir.      

Anket sonuçlarına göre katılımcıların % 19’unun DK’nin görev, rol, 
sorumlulukları hakkında doğru bilgiye sahip olmadıkları ve katılmadıkları, 
% 56’sının DK’nin görev , rol ve sorumluklarını doğru yorumladıkları ve 
katıldıklarını, % 26’sının ise bu konuda mevzuatı birebir takip ettikleri ve 
DK’nin görev rol ve sorumlulukları hakkında etkin bilgiye sahip oldukları 
görülmüştür. 

Anket Katılımcılarının DKnin oluşumu ile ilgili sahip oldukları bilgi 
düzeyleri ölçüldüğünde, % 0.4’ünün bu konuda fi kri olmadığı, % 11’inin 
oluşum kriterlerine katılmadığı, % 45’nin oluşum kriterlerine katıldığı, % 
40’ının ise kesinlikle katıldığı görülmüştür. 

Anket Katılımcılarının DKnin faaliyet esaslarına ilişkin sahip olduk-
ları bilgi seviyeleri ölçüldüğünde % 0,2’sinin fi kri olmadığı, %0.4’ünün 
DKnin faaliyetlerine ilişkin düzenlemelere kesinlikle katılmadığı, % 
13’inin katılmadığı, % 46’sınınn katıldığı , % 35’inin ise kesinlikle katıl-
dığı görülmüştür. 

Anket katılımcılarına yöneltilen “Halka Açık Olmayan Aracı Kurumlar 
İçin DK Oluşturulması Günümüz Şartlarında Faydalı mıdır?” sorusuna % 
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50’si katıldığını, % 42 kesinlikle katıldığını, % 8’i ise katılmadığını göz-
lenmiştir. 

Sonuçlardan da görüleceği üzere, genel kabul gören tüm uluslararası 
kurumsal yönetim yaklaşımlarında olmaz ise olmaz olarak tanımlanan yö-
netim kurulu denetim komitelerinin görev, rol ve sorumlulukları, oluşum 
kriterleri ve faaliyet esasları hakkında aracı kurum yönetim kadrosu ve 
çalışanları yeterli bilgi ve bilince sahiptir. Ancak anket yapılırken birinci 
bölüme verilen cevapların % 100’e yakın “kesinlikle katılıyorum” şeklinde 
alınması beklentisine ulaşılamamıştır. Çünkü 1.bölümde sorulan soruların 
tamamı mevzuat gereği DKnin olmazsa olmaz ilkeleridir (SPK, 2005: Ku-
rumsal Yönetim İlkeleri). Anketten bu kesinlikte bir sonuç alınamamasının 
en önemli sebepleri arasında, halka açık olmayan aracı kurumlarda DKnin 
oluşturulması zorunluluğu bulunmamasından kaynaklandığı düşünülmek-
tedir. Sektörde yer alan aracı kurumlar arasında sadece 2 tanesinin hal-
ka açık olduğu, diğerlerinin ise halka kapalı olarak yani payları borsada 
işlem görmeyen anonim şirket olarak faaliyetlerine devam ettiği düşü-
nüldüğünde bu sonuç normal olarak kabul edilebilmektedir.

İkinci Bölüm İstatistikleri
Araştırmanın bu bölümünde Aracı Kurum Yönetim Kurulu Üyeleri ile 

ilgili araştırmamızda etkin olabilecek bazı genel bilgilerin analizi yapılarak 
aracı kurum yönetim kurulu yapılarının DK oluşumları için yeterli olup 
olmadığı tespit edilmeye çalışılmıştır.
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Tablo 1 Aracı Kurum Yönetim Kurulu  İle İlgili Veriler (Anket 2. Bölüm)

Tablo 2
 “Yönetim Kurulu Tarafından Oluşturulan Bir Risk Yönetim ve İç 
Kontrol Mekanizması Bulunmakta mıdır” Sorusuna Yönelik Frekans 
Dağılımı

VERİLEN CEVAPLAR FREKANS YÜZDE KÜMÜLATİF %
EVET 35            0,58              0,58    
SIKLIKLA 5            0,08              0,67    
BAZEN 20            0,33              1,00    
NADİREN 0               -                1,00    
HAYIR 0               -                1,00    
TOPLAM 60            1,00              4,25    

Aracı kurumlarda yönetim kurulu tarafından oluşturulan bir risk yö-
netim ve iç kontrol mekanizmasının varlığı incelendiğinde aracı kurum-
ların %33’ünde bazen oluşturulduğu, %0,8’inde sıklıkla oluşturulduğu,% 
58’inde ise risk yönetim ve iç kontrol mekanizmasının oluşturulmuş oldu-
ğu görülmüştür. Sonuç olarak aracı kurumlarda yönetim kurulunun oluş-
turduğu bir risk yönetim ve iç kontrol mekanizmalarının var olduğu (Or-
talamayı ifade eden 3 değerinden yüksek ortalama; 4,25) gözlemlenmiştir.

ARACI KURUM 
YÖNETİM  KURULU İLE 
İLGİLİ VERİ ÇALIŞMASI

Evet % Sıklıkla % Bazen % Nadiren % Hayır %

1) Yönetim Kurulu tara-
fından oluşturulan bir risk 
yönetim ve iç kontrol meka-
nizması bulunmakta mıdır

35 0,58 5 0,08 20 0,33 0 0,00 0 0,00

2) Yönetim Kurulunun 
aracı kurumu önemli ölçüde 
etkileyen gelişmelerden 
zamanında ve doğru bir 
biçimde bilgilendirilmesini 
sağlayacak sistematik me-
kanizmalar var mıdır?

35 0,58 15 0,25 10 0,17 0 0,00 0 0,00

3) Aracı kurumunuz bağım-
sız Yönetim Kurulu üyesi 
mevcut mudur

20 0,33 15 0,25 10 0,17 5 0,08 10 0,17

4) Bağımsız üye var ise 
bağımsız olduğuna dair bir 
beyanı var mıdır

10 0,17 10 0,17 0 0,00 0 0,00 40 0,67

5) Aracı kurumunuzda 
şirketiniz ihtiyaçları doğrul-
tusunda YK’nun görevlerini 
sağlıklı bir şekilde yerine 
getirebilmesi amacıyla yeterli 
sayıda komite var mıdır

20 0,33 15 0,25 5 0,08 0 0,00 20 0,33

6) Aracı Kurumunuzda 
Yönetim Kurulu DK mev-
cut mudur

5 0,08 0 0,00 15 0,25 0 0,00 40 0,67
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Tablo 3
“Yönetim Kurulunun Aracı Kurumu Önemli Ölçüde Etkileyen 

Gelişmelerden Zamanında ve Doğru Bir Biçimde Bilgilendirilmesini 
Sağlayacak Sistematik Mekanizmalar var mıdır?” Sorusuna Yönelik 
Frekans Dağılımı

VERİLEN CEVAPLAR FREKANS YÜZDE KÜMÜLATİF %
EVET 35            0,58              0,58    
SIKLIKLA 15            0,25              0,83    
BAZEN 10            0,17              1,00    
NADİREN 0               -                1,00    
HAYIR 0               -                1,00    

TOPLAM 60            1,00              4,42    

Aracı Kurumu önemli ölçüde etkileyebilecek gelişmelerden yönetim 
kurulunun  zamanında ve doğru bir biçimde bilgilendirilmesini sağlaya-
cak sistematik mekanizmaların varlığı sorulduğunda % 17’sinde bazen, % 
25’inde sıklıkla, % 58’inde ise her zaman mevcut olduğu gözlemlenmiştir. 
Sonuç olarak aracı kurumu önemli ölçüde etkileyecek gelişmelerden aracı 
kurum yönetim kurulunun doğru ve zamanında bilgilendirildiği (Ortalama-
yı ifade eden 3 değerinden yüksek ortalama; 4,42 ) sonucuna ulaşılmıştır.

Tablo 4
“Aracı Kurumunuz Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Mevcut mu-

dur?” Sorusuna Yönelik Frekans Dağılımı 

VERİLEN CEVAPLAR FREKANS YÜZDE KÜMÜLATİF %

EVET 20            0,33              0,33    
SIKLIKLA 15            0,25              0,58    
BAZEN 10            0,17              0,75    
NADİREN 5            0,08              0,83    
HAYIR 10            0,17              1,00    
TOPLAM 60            1,00              3,50    

Anket Katılımcılarına Aracı Kurumlarda Bağımsız Yönetim Kuru-
lu Üyesinin varlığı sorulduğunda % 17’sinde bağımsız üye olmadığı, % 
8’inde Nadiren olduğu, % 17’sinde Bazen olduğu, % 25’inde sıklıkla oldu-
ğu, %33’ünde ise olduğu görülmüştür. Sonuç olarak aracı kurumlarda icrai 
faaliyette bulunmaması gereken bağımsız üye mevcudiyetinin her zaman 
olmasa da genele yakın olarak aracı kurumlarda bulunduğu (Ortalamayı 
ifade eden 3 değerine yakın ortalama; 3,50 ) sonucuna ulaşılmıştır.
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Tablo 5
“Bağımsız Üye Var İse Bağımsız Olduğuna Dair Bir Beyanı Var 

mıdır?”Sorusuna Yönelik Frekans Dağılımı
VERİLEN CEVAPLAR FREKANS YÜZDE KÜMÜLATİF %

EVET 10            0,17              0,17    
SIKLIKLA 10            0,17              0,33    
BAZEN   0            -              0,33    
NADİREN   0            -              0,33    
HAYIR 40            0,67              1,00    
TOPLAM 60            1,00              2,17    

Anket Katılımcılarına Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesinin Bağımsız-
lık Beyanı olup olmadığı sorulduğunda % 67’sinde bu beyanın olmadığı, % 17’sin-
de sıklıkla bağımsızlık beyanının olduğu, % 17’sinde ise bu beyanın olduğu 
görülmüştür.Sonuç olarak aracı kurumlarda bağımsız üyenin SPK Kurumsal 
Yönetim İlkeleri gereği vermesi gereken bağımsızlık beyanının olmadığı (Or-
talamayı ifade eden 3 değerinden düşük ortalama; 2,17 ) sonucuna ulaşılmıştır.

Tablo 6
“Aracı Kurumunuzda Şirketiniz İhtiyaçları Doğrultusunda YK’nun 

görevlerini Sağlıklı Bir Şekilde Yerine Getirebilmesi Amacıyla Yeterli Sa-
yıda Komite Var mıdır” Sorusuna Yönelik Frekans Dağılımı

VERİLEN CEVAPLAR FREKANS YÜZDE KÜMÜLATİF %
EVET 20            0,33              0,33    
SIKLIKLA 15            0,25              0,58    
BAZEN 5            0,08              0,67    
NADİREN 0               -                0,67    
HAYIR 20            0,33              1,00    
TOPLAM 60           1,00              3,25    

Anket Katılımcılarına aracı kurumlarında yeterli sayıda komite bulunup 
bulunmadığı sorulduğunda % 33’ünde bulunmadığı, %0,8’inde bazen bu-
lunduğu, % 25’inde sıklıkla bulunduğu, % 33 ünde ise komitelerin mevcut 
olduğunu görülmüştür. Sonuç olarak aracı kurumlarda yönetim kurulunun 
görevlerini yerine getirmede yararlandığı komitelerin çok yoğun olmasa da 
oluşturulmaya çalışıldığı (Ortalamayı ifade eden 3 değerine yakın ortala-
ma; 3,25) sonucuna ulaşılmıştır.
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Tablo 7
“Aracı Kurumunuzda Yönetim Kurulu Denetim Komitesi Mevcut 

mudur”? Sorusuna Yönelik Frekans Dağılımı 
VERİLEN CEVAPLAR FREKANS YÜZDE KÜMÜLATİF %

EVET 5            0,08              0,08    
SIKLIKLA 0               -                0,08    
BAZEN 15            0,25              0,33    
NADİREN 0               -                0,33    
HAYIR 40            0,67              1,00    
TOPLAM 60           1,00              1,83    

Anket Katılımcılarına aracı kurumlarında Denetim Komitesinin var 
olup- olmadığı sorulduğunda % 67’sinde bulunmadığı, % 25’inde nadi-
ren bulunduğu, %0,8’inde ise DK’nin oluşturulduğu görülmüştür. Sonuç 
olarak genelde sektördeki aracı kurumlarda denetim komitesinin olmadığı 
(Ortalamayı ifade eden 3 değerinden düşük ortalama; 1,83 ) sonucuna ula-
şılmıştır. Bu sonuçta, mevzuat gereği halka kapalı aracı kurumların dene-
tim komitesi oluşturmak zorunda olmamaları ve iç kontrol ve iç denetim 
faaliyetlerinin kontrolünde “iç kontrolden sorumlu yönetim kurulu üyesi 
bulundurulması” gerekliliği etken olduğu düşünülmektedir. 

Üçüncü Bölüm İstatistikleri
Üçüncü bölümde aracı kurumlarda DK bulunmaması halinde DK iş-

levlerinin aracı kurumun hangi birimi tarafından ve hangi sıklıkla yerine 
getirildiğine dair yapılmış olan analizin sonuçları yer almakta olup ve bu 
sonuçlar üzerinden aşağıdaki tabloya ulaşılmıştır: 

Tablo 8 
Aracı Kurumlarda Denetim Komitesinin İşlevlerini Yerine Getiren 

Birimler ve Süresi – Total İşlev Dağılımı (Anket 3.Bölüm)
İLGİLİ BİRİM

Her 
Zaman

% Çoğunlukla % Bazen %
Çok 
nadir

%
Hiçbir 
Zaman

% TOPLAM %

Yönetim 
Kurulu Üyesi

85 0,12 10 0,03 20 0,22 0 0 0 0 115 0,09    

Genel Müdür 210 0,27 55 0,19 10 0,11 10 0,09 0 0 285 0,22    

Teftiş 30 0,04 110 0,37 0 0 0 0 0 0 140 0,11    

İç Denetçi 65 0,08 0 0 0 0 0 0 0 0 65 0,05    

Muhasebe 370 0,48 120 0,41 55 0,61 5 0,05 0 0 550 0,42    

Birimi Belli 
Olmayan

0 0 0 0 5 0,06 95 0,86 55 1 155 0,12    

TOPLAM 770 1 295 1 90 1 110 1 55 1 1310 1,00    
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Anket Katılımcılarına aracı kurumlarında bir DK olmaması halinde 

DKnin görev ve sorumluluklarının kimler tarafından ve hangi sıklıkta ye-
rine getirildiğine dair yöneltilen sorulara verilen cevaplara göre;  DKnin 
işlevlerini tüm zaman dilimlerinde Yönetim Kurulu Üyesinin % 0.9 payla 
gerçekleştirdiği, Genel Müdürün % 22 payla gerçekleştirdiği, Teftiş Bi-
riminin % 11 payla gerçekleştirdiği, İç Denetçinin % 0,5 payla gerçek-
leştirdiği, Muhasebe Biriminin % 42 payla gerçekleştirdiği, Birimi Belli 
Olmayan Çalışanların ise % 12 payla gerçekleştirdiği görülmüştür. 

Bu sonuçlardan aşağıdaki şekil ( Şekil 10) elde edilmiş olup, şekle göre 
DK olmayan aracı kurumlarda DKnin rol ve sorumluluklarının büyük bir 
kısmının muhasebe birimi (% 42) tarafından gerçekleştirildiği daha son-
rasında bunu % 22 payla Genel Müdürün izlediği, sorumlukları aracı ku-
rumun faaliyetlerinin yasal prosedürlere ve mevzuata uygunluğunu denet-
lemek olan Teftiş Birimi ve İç denetçinin paylarının ise düşük kaldığı ( 
% 11 + % 0,5 = %11,5) ve %12 payla DK rol ve sorumluluklarının kim 
tarafından yapıldığının belirsiz olduğu görülmektedir.  

Şekil 2: Aracı Kurum İç Kontrol ve İç Denetim İşlevlerini Yerine 
Getiren Birimler ve Süresi  Total İşlev Dağılımı

Şekil 2’den de görüleceği üzere aracı kurumlarda DKnin görev ve so-
rumluluklarının belli birimde toplanmadığı ve bayağı dağılmış bir vaziyet-
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te yerine getirildiği ve her zaman yerine getirilmediği görülmektedir. Yu-
karıdaki iki tabloya ilişkin olarak dikkat çekici diğer bazı noktaları şöyle 
sıralayabiliriz:

i.  Komitenin faaliyetlerinin yukarıdaki tabloya göre “her zaman” % 48 
muhasebe birimi tarafından yerine getirildiği daha sonrasında bunu % 27 
oranı ile genel müdürün izlediği tespit edilmiştir. Yönetim Kurulu Üyeleri-
ne iç kontrol sistemi ve iç denetim ile ilgili güvence verecek olan iç dene-
tim(%0,08) ve teftiş biriminin (%0,04) faaliyetlerinin ise yetersiz kaldığı 
gözlemlenmiştir. Komitenin bir çok görevinin ise “çok nadir” olarak (% 
86) birimi belli olmadan yapıldığı görülmüştür.  

ii. Her türlü iç ve dış (bağımsız) denetimin yeterli ve şeffaf bir şekilde 
yapılması için gerekli tedbirler ile ilgili olarak (Anket 3.Bölüm-Soru:3) 
muhasebe biriminin etkin olması aracı kurum için sıkıntı yaratabilecek 
bir durumdur. Kamuya açıklanacak faaliyet raporunun gözden geçirilerek, 
burada yer alan bilgilerin doğru ve tutarlı olup olmadığının kontrolünün 
ağırlıklı olarak muhasebe birimi tarafından yapılması aracı kurum için risk 
unsurudur. 
iii. Aracı Kurumun hizmet alacağı bağımsız denetim kuruluşunun seçi-

minde ve bu kurumdan alınacak hizmetlerin belirlenmesinde (Anket 3.Bö-
lüm-Soru:4) genel müdürün ön onayı mali tablolardaki tarafsızlık ilkesini 
zedeleyebilecek bir durum olabilir. 
iv. Bağımsız denetim kuruluşunun yeterliliğini Yönetim Kurulu adına 

bizzat sorumluluk sahibi olarak inceleyen (Anket 3.bölüm-Soru:9) net bir 
birim olmadığı görülmüştür. 

v. Bağımsız denetim kuruluşunun bağımsızlığını zedeleyebilecek bir 
husus bulunup bulunmadığı (Anket 3.bölüm-Soru:10) hususlarını belirten 
bir raporun hiçbir zaman hazırlanmadığı tespit edilmiştir. 
vi. Bağımsız denetim kuruluşunun her aşamadaki faaliyetlerinin etkinli-

ğinin yeterince irdelenmediği (Anket 3.bölüm-Soru:6) ve gözlemlenmedi-
ği tespit edilmiştir. 
vii. Teftiş biriminin etkin bir şekilde İç Kontrol Sisteminin etkinliği ve 
yeterliliği konusunda çalışmalar yapıp yönetime rapor düzenlemediği göz-
lemlenmiştir. (Anket 3.bölüm-Soru:12)
viii. Yönetim kurulu üyeleri, yöneticiler ve diğer çalışanlar arasında çı-
kabilecek çıkar çatışmaları gözetilip sonuca bağlanmasında çok farklı bi-
rimler karşımıza çıkmıştır. (Anket 3.bölüm-Soru:16) (Kimi aracı kurumda 
Yönetim Kurulu, kimi aracı kurumda Genel Müdür, kimi aracı kurumda 
belli bir birim yoktur) .
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ix. İç Denetim Müdürlüğünün çalışmaları, organizasyon yapısı ve çalış-

malarına engel teşkil eden hususlar konusunda, her zaman Yönetim Kuru-
lunun bilgilendirilmediği gözlemlenmiştir.( Anket 3.bölüm-Soru:14) 

x. Ticari sır niteliğindeki bilginin kötüye kullanılmasını önleyen şirket 
içi politika ve düzenlemelere uyumun her zaman gözetilmediği ve bu göze-
timi yapan farklı  birimlerin olduğu görülmüştür. (Anket 3.bölüm-Soru:17)
xi. Varlık ve kaynakların değerlemesi, garanti ve kefaletler, sosyal so-

rumlulukların yerine getirilmesi, dava karşılıkları, diğer yükümlülükler ve 
şarta bağlı olaylar gibi muhasebe kayıtlarını etkileyecek hususlar (Anket 
3.bölüm-Soru:19) ile ilgili olarak aracı kurum yönetim kurulu değerlendir-
mesine başvurulmadığı gözlemlenmiştir . 
xii. Önemli muhasebe ve raporlama konuları ile hukuki sorunlar gözden 
geçirilip bunların mali tablolar üzerindeki etkilerinin (Anket 3.bölüm-So-
ru:18)  her zaman araştırılmadığı tespit edilmiştir.
xiii. Bağımsız denetim kuruluşunun şirketin muhasebe politikası ve uygu-
lamalarıyla ilgili önemli hususları uluslararası muhasebe standartları çer-
çevesinde bildirimi (Anket 3.bölüm-Soru:21) net olarak kime yaptığı belli 
değildir ve hatta yapılmadığına dair bulgulara da ulaşılmıştır. 
xiv. Yönetim, denetim şirketi ve iç denetçi arasındaki koordinasyonun 
(Anket 3.bölüm-Soru:22) yeterince sağlanmadığı tespit edilmiştir (SPK, 
2005: Kurumsal Yönetim İlkeleri).

SONUÇ VE ÖNERİLER
Şüphesiz ki ülkemizdeki aracı kurumlarda DK işlevlerini yerine geti-

ren aracı kurum birimlerinin bu derece farklılık arz etmesindeki en büyük 
etkenlerden birisi aracı kurum kurucusunun şahıs olmasından kaynaklan-
maktadır. Ülkemizde banka kökenli yani kurumsal aracı kurumların yanı 
sıra şahsi kurulan aracı kurumlar da mevcuttur ve anonim şirket olmak-
la birlikte şahıs şirketi gibi faaliyet gösteren bu aracı kurumlarda kurum-
sallaşma olmaması sebebiyle bir çok yetki Yönetim Kurulu Başkanında 
toplanabilmektedir. Başka bir ifade ile sektördeki bir çok aracı kurumda 
yönetim kurulu başkanı ve genel müdür aynı kişi olabilmektedir. Yine ku-
rumsallaşma evresine giremeyen bu aracı kurumlarda operasyonel işleri 
yürüten eleman sayısının azlığı, bir çok yetki, görev ve sorumlulukların 
aynı kişilerde toplanmasına neden olmaktadır. Bu hususda aracı kurum 
için aslında çok büyük riski teşkil etmektedir. 

Aracı kurumda görevler ayrışmasının yapılmaması, yetki ve sorumlu-
lukların olması gerektiği gibi belirlenmemesi ve her birimin yapacağı iş-



OCAK - ŞUBAT 2013
55

 ÇÖZÜMM
AL

İ

levlerin yazlı prosedürlere bağlanmaması iç kontrolün etkinliğini ortadan 
kaldıracak ve aracı kurumu bazı risklerle karşı karşıya getirecektir. 

Öte yandan, aracı kurum yönetim kurulu ve yöneticileri amaçlara ula-
şılıp ulaşılmadığını, kanun ve düzenlemelere uygun hareket edilip edilme-
diğini ve aracı kurum çıkar ve varlıklarının korunup korunmadığını tespit 
edebilmeleri için, aracı kurum içinde üretilen fi nansal ve fi nansal olmayan 
bilgilerin doğruluk ve güvenilirliğini sağlanması gerekmektedir. 

Aracı kurumların iç kontrol sisteminin etkin olarak işlememesi veya 
iç kontrol sisteminin iç denetçi tarafından etkin denetiminin yapılmama-
sı veya iç denetçi etkin denetim yapsa bile, iç denetim sisteminin kontrol 
edilmemesi halinde, aracı kurum yönetim kurulu üyelerinin, denetçilerinin 
ve diğer çalışanlarının iç denetimin iyi işlememesi ve gözetilmemesinden 
dolayı hukuki sorumluluklarının varlığını doğuracaktır

Yeni Türk Ticaret Kanunu ile  kurumsal yönetim ilkeleri, tüm anonim 
ortaklıkları bağlayıcı olacak ve SPK Kurumsal Yönetim İlkelerinin çoğun-
luğunu hayata geçirmeleri zorunluluğu doğacaktır. Bu nedenle pay ve men-
faat sahiplerinin yeni uygulamada hakları, kurumsal yönetimin yönetim ve 
denetim organları üzerindeki etkileri, yönetim organlarının yapılanması ve 
işlevleri hakkında en kısa sürede bilgi sahibi olunması ve geçiş sürecine 
hazırlıklı bulunulması gerekmektedir. 

Yeni Türk Ticaret Kanunu incelendiğinde görülmektedir ki, kurumsal 
yönetim olgusunun halka açık olmayan anonim  şirketler ve diğer  şir-
ket yapılarında da belli ölçülerde uygulanmasının açıkça istendiği yeni bir 
hukuki kavram olarak yeni TTK’da yer almış ve bağımsız denetim uy-
gulaması da bu yaklaşımın bir gereği olarak tüm  şirketler için zorunlu 
hale gelmesi istenmiştir. Ülkemizde 1988 den beri halka açık şirketlerin 
bağımsız denetimi konusunda alınan mesafeler ve deneyimlerin bu düzen-
lemelere bir katkısı olduğu açıktır. Ayrıca  AB’ de, ABD’ de ve Uluslararası 
alanda son yıllarda bağımsız denetim ile ilgili olarak yaşanan gelişmeler 
de hiç şüphesiz Türkiye uygulamalarını etkilemiş ve şirketlerin  denetimi    
konusu  halka açık şirketler, sermaye piyasası kurumları, halka açık olma-
yan şirketler, kamu çıkarına faaliyet gösteren kurum ve işletmeler ve diğer 
şirketler açısından oldukça önem arz eder bir hale gelmiştir.

Yeni T.T.K’nun özellikle Anonim  şirketlerde yönetim ve temsil ile il-
gili esaslar başlığı altında yönetim kurulunun görev dağılımını düzenleyen 
366 maddesinin ikinci fıkrasında yer alan: Yönetim kurulu, işlerin gidişini 
izlemek, kendisine sunulacak konularda rapor hazırlamak, kararlarını 
uygulatmak veya iç denetim amacıyla içlerinde yönetim kurulu üyeleri-
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nin de bulunabileceği komiteler ve komisyonlar kurabilir hükmü ile ku-
rumsal yönetim ilkelerinde DK olarak ifade bulan denetim komitelerinin 
kurulması konusunda yönetim kuruluna yetki verilmiş ve hem AB stan-
dartlarına hem de uluslararası standartlara uyum sağlanmaya çalışılmıştır.

Yine Yeni Türk Ticaret Kanununda  özellikle halka açık şirketlerde  ris-
kin erken teşhisine ilişkin bir komite kurulmasını zorunlu kılan düzenleme 
mevcut olup bu düzenlemenin belirli büyüklükteki şirketlerde bir denetim 
komitesinin icrası ile karşımıza çıkabileceği mümkündür.

Ülkemizde halihazırda halka açık aracı kurum sayısının az olmasına  rağ-
men önümüzdeki yıllarda kurumsallaşma ve sermayenin tabana yayılması il-
kesi gereği halka açık aracı kurum sayısının artabileceği kaçınılmazdır.

 Aracı kurum yönetim kurullarına, yasal düzenlemeler çerçevesinde or-
taya çıkan kurumsal ihtiyaçları birlikte değerlendirecek, yönetilmesi gere-
ken risk ve fırsatların tanımlanmasında yardımcı olacak, uygun çözümler 
önerecek, ihtiyaç duyulan konularda insan, teknoloji, metodoloji ve eği-
tim desteği sunacak denetim komiteleri gibi çözüm ortakları oluşturulması 
uygun olacaktır. Halka açık olsun yada olmasın aracı kurumların birçok 
sayıda yatırımcısı olması ve yatırımcıların sermaye piyasalarına olan gü-
venlerini sağlamak açısından halka açık olmayan aracı kurumlarda da ba-
ğımsızlığı tam olarak nitelendirilmiş DKnin yer alması kurumsal yönetim 
ilkelerine büyük önem vererek oluşturulan yeni Türk Ticaret Kanunu açı-
sından bir gereklilik olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu gereklilik sonucu, 
Aracı kurumlarda DK oluşturulması hem etkin bir iç kontrol sisteminin 
sağlanmasında, dolayısı ile yatırımcıların hak ve yararlarının korunmasın-
da önem arz edecek, hem de aracı kurumların kurumsallaşmasına olumlu 
katkı sağlayacaktır. 

Sonuç olarak; DK fi ili olarak denetim yapan bir organ olmadığı gibi 
ne iç denetimle ne de fi nansal tablolardaki bağımsız denetçi görüşleri ile 
ilgili sorumlulukları bulunmaktadır. Ancak Aracı Kurumlarda oluşturu-
lacak DKnin, üst yönetime danışmanlık ve rehberlik sağlama görevinin 
yanı sıra yatırımcılar ve menfaat sahipleri lehine üst yönetimi izleme ve 
denetleme görevleri mevcuttur. DK, yönetim kurulu üyelerinin ve onla-
rın vasıtası ile hissedar ve düzenleyicilerin beklentilerini karşılayacak bir 
klavuz görevi görmektedir. DKnin aracı kurumlarda oluşturulması, daha 
önce ifade edildiği gibi iç ve dış denetim sürecinin uygulama etkinliği-
ni, katma değerini, mali raporlama ve iç kontrollerin işleyişinin kalitesini 
ve yeterliliğini artıracaktır. DKnin varlığı; aracı kuruma nesnel güvence 
sağlamanın yanında özellikle risk yönetimi, kontrol ve yönetim süreçlerini 
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geliştirmede yardımcı olacak ve bağımsız ve tarafsız bir danışmanlık hiz-
meti ile aracı kurumun hedefl erini gerçekleştirmesine, işlem süreçlerinin 
düzenli bir şekilde gelişmesine yönelik önerileri ile aracı kurumların ilgili 
yasa, yönetmeliklere, kendi politika ve yöntemlerine uyumlu olarak faali-
yet göstermesine ve aracı kurumun ticari itibarını olumsuz etkileyebilecek 
beklenmedik risklerin en aza indirilmesine yardımcı olacaktır. Bu gözetim-
leri ile  aracı kurumların özellikle şirket ve müşteri varlıklarını koruyacak, 
muhasebe bilgilerinin doğruluk ve güvenilirliğini sağlayacak, faaliyetleri-
nin plan, politika ve yordamlar ile kanun ve düzenlemelere uygunluğunu 
temin edecektir. Diğer yandan aracı kurum DK, pay ve menfaat sahiple-
rinin sermaye piyasalarında aracı kurumla ilgili doğru bilgiye ulaşmada 
garantörü olacak ve sermaye piyasalarının gelişmesinde ve yatırımcıyı bu 
piyasalara çekebilmesine destek olacak ve piyasalarda aracı kuruma olan 
güven ve itibarın artmasında etken olacaktır. 
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