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DENET‹M KOM‹TELER‹ VE BA⁄IMSIZ DENET‹M‹N ‹fiLETMELER
AÇISINDAN DE⁄ERLEND‹R‹LMES‹
Bayanlar, Baylar, bugün bu konferansta bulunmak ve sizlere denetim komitesi
ve yat›r›mc›lar hakk›ndaki görüfllerimi aktarmak benim için büyük bir zevk.
Kariyerimi ifllem (proses) endüstrisinde geçirdim: tekstil lifleri, örgüsüz ürünler, ka¤›t ve plastik paketleme, ka¤›t yap›m› ve hijyen ürünleri üreten, dünyadaki borsalara kota flirketlerde,‹ngiltere, Avrupa, Amerika ve Asya’da çal›flt›m.
2004 y›l›nda SCA N.Amerika’dan emekli oldum ve Avrupa’ya dönerek, ba¤›ms›z yönetim kurulu üyeli¤i ve denetim komitesi baflkanl›¤› yapt›¤›m Turkcell de
dahil olmak üzere, baz› özel sermaye ve halka aç›k flirketlerde yönetim kurulu
üyeliklerini kabul ettim. Turkcell’in yan› s›ra, iki flirkette daha denetim komitesi üyesiyim: Biri ‹ngiltere’de halka aç›k bir flirket, di¤eri Kuzey Amerika ve Avrupa’da faaliyet gösteren bir özel sermaye flirketi.
Bu anlatt›klar›mla, ifl dünyas›n› farkl› bak›fl aç›lar›yla gördü¤ümü belirtmek istiyorum: Kârdan sorumlu, yönetim kuruluna raporlayan, farkl› ülkelerde faaliyet gösteren bir yönetici olarak, ve pek çok ülkede hissedarlara ve topluma verilen bilgiden sorumlu olan bir yönetim kurulu üyesi olarak.
Son y›llarda ‘ifl dünyas›’, ister özel sermaye ister halka aç›k flirketler olsun, kötü nam sald› ve yat›r›mc›larla toplumun güveni sars›ld›. Yönetim ve kurullar›
hissedarlar› yanl›fl yönlendirmekle, borsay› kendi ç›karlar› do¤rultusunda manipüle etmek amac›yla bilgi gizlemekle suçland›lar.
Benim amac›m bunu yorumlamak de¤il, ancak yasa düzenleyiciler böyle bir ortamda harekete geçmeye ve iflletmelere daha s›k› kurallar getirmeye karar verdiler.
Amerika’da Sarbanes Oxley, ‹ngiltere’de Higgs, Hollanda’da Tabakblad, yak›n
geçmiflte ortaya ç›kan yönerge ve raporlara örnektirler ve bütün bu yönergeler
‘Yönetim Kurulu’nun oluflumunu ve ‘denetim komitesinin’ rolünü içermektedir.
Sunum s›ras›nda soru sorabilirsiniz veya sorular›n›z› sona saklayabilirsiniz. Sorulara zaman ay›raca¤›m.
1.Sorumluluk ve Denetim Komitesinin Rolü
Denetim komitesi flirketin genel kurulu hissedarlar› taraf›ndan atan›r.

Ve ilk görevi:
fiirketin topluma aç›klad›¤› finansal bilginin, flirketin finansal durumunu gerçekten yans›tt›¤›n› ve bütün ilgili ve gerekli bilginin sa¤land›¤›n› güvence alt›na almak.
Bunu sa¤layabilmek için, denetim komitesi flunlar› yapmal›d›r:
-finansal raporlar›n ilgili finansal standartlara göre haz›rlanmas›n› sa¤lamak ve
bu flirketin borsaya ba¤l› oldu¤u ülkeye göre de¤iflebilir.
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Örne¤in; Turkcell Türk muhasebe kurallar› ve Amerikan muhasebe kurallar›na
göre veri yay›mlar.
‹kinci olarak, denetim komitesi finansal dokümanlar›n tutarl› bir flekilde haz›rlanmas›n› ve bir dönemden di¤erine geçerken verinin do¤ru kullan›lmas›n› sa¤lamal›d›r.
Bu iki nokta gayet aç›k ve belirgin görünüyor ancak bu yine de denetim komitesinin yapmas› gereken bir görevdir ve bunun pratikteki yönünü sunumun ilerleyen bölümlerinde belirtece¤im.
Üçüncü olarak, denetim komitesinin görevi, yönetim kuruluna ve dolay›s› ile
AGM’e atanacak d›fl denetçiyi önermek, d›fl denetçinin yetkinli¤ini ve performans›n› de¤erlendirmek ve bu konuda yönetim kuruluna rapor vermektir.
“yolsuzlu¤u içerden kamu oyuna duyurma “ (whistle blowing ) fonksiyonuna birazdan de¤inece¤im.

2. Yukar›daki görevleri yerine getirebilmek için denetim komitesinin belli
yetkinliklere ve özelliklere ihtiyac› vard›r
Ba¤›ms›z olmal›d›r. Hiçbir hissedar grubuna ba¤›ml› olmamal›, komite üyelerinin finansal ç›kar› olan ifllemlerle iliflkileri olmamal›, varsa üyelerin hisse ve ifltirakleri aç›kça deklare edilmelidir. Benim durumuma bakarsan›z, denetim komitesinde oldu¤um halka aç›k flirketlerin hissedar› de¤ilim ve bu flirketlerle herhangi bir iflleme girmiyorum.
Denetim komitesi, finansal veri ve muhasebe yöntemlerini de¤erlendirecek ve
yarg›layacak yetkinli¤e sahip olmal›, gerekti¤inde flirket içinden veya d›fl›ndan
uzman tavsiyesine baflvurabilmeli ve flirket içinde fleffafl›¤› sa¤lamal›d›r. fiirket
d›fl› tavsiye, muhasebe flirketlerinden, hukuk firmalar›ndan ve di¤er uzmanlardan al›nabilir, flirket içi veriler finans yönetimi ve iç tetkik grubundan – daha
sonra bahis edece¤im- gelir. Amerika ve ‹ngiltere’de, finansal yetkinlik kanunlarda belirtilmifl ve ‘finans uzman›’ tan›mlanm›flt›r ama benim kan›mca, bu rolü
üstlenebilmek için ifl becerisi ve tecrübe de gereklidir, örne¤in yönetici olarak
tecrübe de¤erlidir.
Denetim komitesi, bu görevleri yerine getirebilmek için gerekli kaynaklara, finansal veya iflgücü, sahip olmal›d›r. En uygunu komitenin kendi bütçesi olmas›
ve bu bütçeyi kontrol edebilmesidir.
3. ‹ç denetim
Denetim komitesi iç denetim ihtiyac›n› belirlemek ve görevlere karar vermekten
sorumludur. Bence, iç denetim halka aç›k bir flirket için iyi bir fonksiyondur ve
baflkan› denetim komitesinin bir üyesi olmal›d›r. Benim bulundu¤um flirketlerdeki iflleyifl bu flekilde ve IA’n›n (‹ç Denetim) görevleri AC (Audit Committee
/Denetim Komitesi) taraf›ndan belirleniyor: Tipik olarak bu görevler:
Menkul k›ymetler borsas› kurallar›na uygunluk,
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‹lgili 3. fiah›s ifllemlerinin de¤erlendirilmesi,
BT sistem kontrolü ve güvenli¤i.

4. Denetim komitesi üyeli¤i
Denetim komitesi afla¤›daki flekilde oluflturulmal›d›r:
Ba¤›ms›z olan yönetim kurulu üyeleri, CFO, IA’n›n yöneticisi, flirketin Hukuk
Müflaviri ve davet edildiklerinde BT ve ‹K uzmanlar› ve gerekti¤inde d›flardan
uzmanlar. Bence CEO ve hissedar temsilcilerinin denetim komitesi üyesi olmamalar› daha iyidir ancak, yönetim kurulu ve yönetim, toplant› gündemlerinden
haberdar olmal› ve toplant› tutanaklar› kendilerine iletilmelidir.

5. Tipik bir gündem
fiirket ve yan kurulufllar›n›n mali raporlar›n›n, dönem içerisinde gerçekleflen tüm
finansal ve ar›zi kalemler ve saklama ve ibralar› da içererek, CFO ile beraber
gözden geçirilmesi,
Yasal konular›n, aç›klamalar›n, saklama ve ibralar›n uygun bir flekilde yap›ld›¤›ndan emin olunarak, gözden geçirilmesi,
‹ç denetçinin iflinin ve bulgular›n›n gözden geçirilmesi,
D›fl denetçi ile gözden geçirme.
Bence toplant›lar,önceden belirlenmifl bir gündem ile her ay, yönetim kurulu
toplant›lar›ndan önce yap›lmal›d›r. Toplant› tutanaklar› ve tavsiyeler, daha sonra yönetim kurulu ve CEO’ya sunulmal›d›r.

6.Güven sa¤lamak
Denetim Komitesinin etkin olmas› için, 3 grubun güvenine sahip olmal›d›r.
1.Hissedarlar: Denetim Komitesinin birinci amac› hissedarlara bütün ilgili ve
gerekli finansal veriyi ald›klar›na dair güvence sa¤lamakt›r.
2. Yönetim Kurulu, Denetim Komitesine, onun ba¤›ms›zl›¤›na, yetkinli¤ine ve
taahhüdüne inanmal›d›r.
3.Yönetim, Denetim Komitesine korku duymadan ve aç›kça konuflabileceklerine inanmal›d›r.
Yukar›dakileri sa¤laman›n tek yolu komitenin:
1.fieffaf,
2.Sistematik,
3.Tutarl›,
4.Sad›k olmas›d›r.
7. Yolsuzlu¤u içerden kamu oyuna duyurma
Denetim Komitesinin farkl› bir boyut ve sorumlulu¤u da, ilgililer, çal›flanlar ve
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di¤erlerinin kayg›lar›n› gizlilik içerisinde ifade edebilmelerine olanak ve olas›l›k tan›yan ve verilen bilginin uzmanca ve adilce de¤erlendirilece¤inin bilindi¤i
bir ‘whistle blowing’ sistemi sa¤lamakt›r.

8. Organize olmak
Denetim Komitesinin faaliyetlerine karar verilmesi, en iyisi bunun bir berat ile
yay›nlanarak duyurulmas›d›r, pek çok flirket böyle yapmaktad›r.
Üyeli¤e karar verilmesi ve yetkinli¤in sa¤lanmas›,
Resmi toplant›lar›n yap›lmas› ve tutanaklar›n tutulmas›.

9.Özet.
Baflar›l› olmas› için Denetim Komitesine afla¤›dakiler sa¤lanmal›d›r:
Vekalet / Yetki,
Ba¤›ms›zl›k,
Yetkinlik,
Ancak komite flu özelliklere sahip olmal›d›r:
fieffafl›k,
Güvenilirlik,
Tutarl›l›k,
Sadakat.
Denetim Komitesinde olmak veya benim durumundaki gibi Denetim Komitesinin baflkan› olmak e¤lenceli bir ifl de¤ildir. Ancak insan› ödüllendiren bir ifltir
çünkü Denetim Komitesi üyelerinin flirkette ve genel olarak ifl dünyas›nda pozitif bir etki yaratmas›na izin verir.
‹fl dünyas›na güvenmemiz gerekiyor ve hissedarlar›n güvenilir bilgiler ile karar
vermeleri gerekiyor, bu nedenle, Denetim Komitesi üyesi olma rolünü kabul etmek büyük bir sorumluluk.
Sizlerle Denetim Komitesi Baflkan› olarak yaflad›¤›m tecrübeleri paylaflt›m ve
umuyorum ki benim görüfllerimi dinlenmifl olmak, sizlerin bir flekilde komitelerinizde daha iyi hizmet etmenizi sa¤lar.
Dikkatiniz için teflekkür ederim.
Colin J. Williams.

80

