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DENET‹M KOM‹TELER‹ VE BA⁄IMSIZ DENET‹M‹N YATIRIMCILAR AÇISINDAN ÖNEM‹
Öncelikle böyle bir organizasyonun gündemine bakt›¤›m zaman çok yo¤un, çok
de¤erli konuflmac›lar›n, bafll›¤›n çok ilginç oldu¤unu ve organizasyonu düzenledi¤iniz ve beni de davet etti¤iniz için çok teflekkür ediyorum.
Ben öncelikle k›saca yönetim tavr›ndan bahsederek, daha sonra yönetimden
sorumlu ünitelerle ilgili Türkiye’deki düzenlemelerin alt yap›s›na k›saca
de¤inmek, bunlar›n yat›r›mc›lar için ne anlama geldi¤ini özetleyerek
konuflmam› tamamlamak istiyorum.
K›saca kurumsal yönetimin tan›m›n› yapmak istedi¤imiz zaman öncelikle bir
kurumun idaresinin mevcut ç›kar çat›flmalar›ndan mümkün oldu¤unca soyutlanarak yasalara, piyasa kurallar›na, denetim biriminin temel prensiplerine uygun
olarak belirlenen ilkeler çerçevesinde gerçeklefltirilmesi olarak tan›mlamak
mümkün. Burada denetimden sorumlu komiteler kapsam›nda, özellikle ç›kar
çat›flmalar› ve yasalara, mevzuata uyum özellikle ön plana ç›k›yor.
Kurumsal yap›n›n vazgeçilmez kurallar› ya da vazgeçilmez kavramlar› disiplin,
fleffafl›k, ba¤›ms›zl›k, hesap verebilirlik, sorumluluk, eflitlik, sosyal sorumluluk
olarak tüm literatürde benimsenmifl durumda.
Disiplin dedi¤imiz zaman, flirket yönetiminin, yöneticilerinin uygulad›¤› yönetim prensiplerinden günlük ç›karlardan vazgeçmeleri ve orta, uzun vadede yönetim ilkeleri, prensiplerine uygun olarak disiplinli bir flekilde davranmalar›.
fieffafl›k, tüm operasyonun, flirketin tüm operasyonlar›, faaliyetleri fleffaf bir
flekilde paydafllar ile paylafl›lmas›.
Ba¤›ms›zl›k, flirket yönetiminin tüm ç›kar guruplar›ndan mümkün oldu¤unca
ba¤›ms›z bir flekilde kararlar›n› vermesi ve hareket etmesi.
Hesap verebilirlik, flirket yönetiminin ve üst düzey yöneticilerin yapt›klar›
ifllemler dolay›s›yla bunu niçin yapt›klar›n›, neden yapt›klar›n› yine paydafllara,
yat›r›mc›lara, pay sahiplerine anlatabilmelerine, hesap verebilmelerine.
Sorumluluk ise, yapt›klar› ifllemlerden dolay› sorumluluk üstlenmelerini.
Eflitlik, yöneticilerin, yönetim kurullar›n›n tüm paydafllara eflit mesafede
olmas›n› ve sosyal sorumluluk da tüm alt yap›n›n sosyal sorumluluk prensibi
içerisinde idare edilmesini anlat›yor.
Denetimden sorumlu komiteyle ilgili, ülkemiz düzenlemelerine bakt›¤›m›z
zaman ilk olarak 2002 y›l› sonunda Sermaye Piyasas› Kurulu’nun 10 ve 16
tebli¤i ile denetimden sorumlu komite kavram›n›n mevzuat›m›za girdi¤i ve bir
zorunluluk olarak düzenlendi¤ini görüyoruz. Daha sonra bu tebli¤ çok daha kapsaml› bir tebli¤le, uluslararas› ba¤›ms›z denetim standartlar›n› belirleyen çok
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daha kapsaml› bir tebli¤le de¤iflti. Seri 10’la 16 tebli¤ yürürlükten kalkt›. Bu
yeni tebli¤ seri 10, 22 say›l› tebli¤ oldu.
Bu tebli¤ ile denetimden sorumlu komitelerle ilgili düzenlemeler çok daha fazla
geniflletildi, sorumluluklar› art›r›ld› ve ba¤›ms›z denetim flirketleriyle olan
iliflkileri de yeniden düzenlendi. Buna ilave olarak yasal bir zorunluluk olmamakla beraber sermaye piyasas› kurumsal yönetim hukuku ilkeleri de 2003
Temmuz y›l›nda yay›nland›.
Kurumsal yönetim ilkelerinde de halka aç›k flirketler yahut uygulamak isteyen
halka kapal› aile flirketleri için de bu geçerli. Pek çok tavsiyeler yer ald› ve denetimden sorumlu komite, denetim komitesiyle ilgili tavsiyeler de sermaye
piyasas› kurumsal yönetim ilkeleri ile ilgili tavsiyeler yer ald›.
Burada seri 10, no 22 say›l› tebli¤e bakt›¤›m›z zaman ve sermaye piyasas›
kurumsal yönetim ilkelerine bakt›¤›m›z zaman ki bunlar birbirlerine paralel
ifadeler, hükümler ihtiva ediyor. Burada öncelikle bu komite kavram›n›n nereden geldi¤ini anlamakta fayda var. Komiteler, sadece denetim komitesi de¤il,
yönetim kurulunun çal›flmak istedi¤i komiteler hepsi, hepsinde amaç yönetim
kurulunun görev ve sorumluluklar›n› sa¤l›kl› bir biçimde yerine getirmesini
sa¤lamak ve buradaki varsay›m da, art›k giderek karmafl›klaflan ticaret
hayat›nda, ekonomik hayatta yönetim kurullar›n›n tek bafllar›na bütün flirketteki
sorunlarla bafla ç›kamayaca¤›n› ve mutlaka bafl›nda, yönetim kurullar›n›n
üyelerinin bulundu¤u komiteler vas›tas›yla ifllerini idare etmeleri ihtiyac›n›n
oldu¤u yat›yor.
fiirket, içinde bulundu¤u durum ve gereksinimin önemine ba¤l› olarak, bu
komitelerin say›s›n› kendi belirleyebilir. Denetim komitesi bunlardan bir tanesi
ve bu zorunlu bir komite. Mevzuatla düzenlenmifl bir komite. Yani halka aç›k
flirketler, daha do¤rusu hisseleri borsada ifllem gören halka aç›k flirketler denetim komitelerini kurmak, oluflturmak mevzuata uygun oluflturmak zorunda.
Bunun haricinde kurumsal yönetim ilkeleriyle tan›mlanm›fl, kurumsal yönetim
komitesi de ad› geçen di¤er bir komite. Burada kuruluflunun da, yani denetim
komitesinin kuruluflunun da buran›n baflkan›n›n, üyelerinin icrada sorumlulu¤u
olmayan yönetim kurulu üyelerinden olmas› isteniyor mevzuatta. Di¤er iki üye
ise, en az iki üye olmas› gerekiyor denetim komitesinin, iki tane yönetim kurulu üyesinin olmas› gerekiyor. ‹kiden fazla üye söz konusu ise de, ço¤unlu¤unun
icrada sorumlu olmayan üyelerden teflkil edilmesi gerekiyor. Burada, bu
komitelerde her zaman uzman kifliler yer alabiliyorlar.
Sermaye Piyasas› Kurumsal yönetim ilkeleri ise, bir farkl›l›k getirerek bu
komitelerin baflkanlar›n›n ba¤›ms›z üyelerden, ba¤›ms›z yönetim kurulu
üyelerinden olmas› gerekti¤ini, tavsiye ediyor. Dünya uygulamalar›na
bakt›¤›m›z zaman da, ço¤unlukla denetim komitelerinin baflkanl›¤›n› ba¤›ms›z
yönetim kurulu üyelerinden olufltu¤unu görüyoruz.
84

2. Salon - Paralel Oturum II - Denetim Komiteleri ve Ba¤›ms›z Denetimin Yat›r›mc›lar Aç›s›ndan Önemi/Murat DO⁄U

Hiç flüphesiz komiteler, baflta denetim komitesi olmak üzere yetki ve sorumlulu¤u dahilinde hareket ediyor ve bunun ald›¤› kararlar yönetim kuruluna bir
tavsiye niteli¤inde. Sonuçta nihai karar her zaman yönetim kuruluna, kurulunun
sorumlulu¤u alt›nda. Dolay›s›yla yönetim komitesinin ald›¤› bir karar ya da
yapt›¤› bir tavsiye, yönetim kurulunu Türk Ticaret Kanunu karfl›s›ndaki sorumluluklar›ndan bertaraf edemiyor.
Denetim komitesinin mevzuatla tan›mlanan ve ayn› zamanda kurumsal yönetim
ilkelerinde de belirtilen fonksiyonlar› flu flekilde tan›mlanm›fl. Öncelikle
muhasebe sisteminin, finansal raporlama ve iç kontrolle ilgili hususlardan bizzat sorumlu olacak. En önemli ifli hiç flüphesiz ki bu dönemde, uluslararas›
finansal raporlama standartlar›na geçildi¤i, halka aç›k flirketlerde uygulamaya
al›nd›¤›nda, dikkate al›nd›¤›nda çok karmafl›k bir sistemin oldu¤u dikkate
al›nd›¤›nda mali tablolar›n mevzuata ve flirketin uygulaya geldi¤i muhasebe
politikalar›na uygunlu¤u hakkında yönetim kuruluna görüfl bildiriyor. Çünkü flu
anda yönetim kurullar› halka aç›klad›¤›, kamuya aç›klad›klar› mali tablolar›n
alt›na imza att›klar› için sorumlulu¤u yükleniyorlar. Dolay›s›yla burada denetim
komitesinin görevi, bir kat daha önem kazan›yor çünkü yönetim kurullar›n›n
riskini azaltma biçiminde çok önemli bir ifllev üstleniyorlar.
Bunun haricinde, iç ve d›fl denetimin sa¤l›kl› bir flekilde yap›lmas›n›n sa¤lanmas› yine denetim komitesine yüklenmifl bir sorumluluk. Muhasebe sistemi,
finansal bilgilerin kamuya aç›klanmas›, ba¤›ms›z denetimin iç kontrol sisteminin iflleyifli bu etkinli¤i yapmakta di¤er önemli bir sorunu olarak say›l›yor.
Bunun haricinde ise yurt d›fl›nda da flirketle ilgili suistimalleri, flirketle ilgili
hileleri, flirket içinden veya flirket d›fl›ndan yap›lan flikayetlerin ilk inceleme ve
sonuçland›r›lma mercii de yine denetim komitesi oluyor. Mevzuatlar›m›za göre,
denetim komitesi en az 3 ayda bir toplanmak durumunda.
Bu yeni mevzuatla gelen yeni sistem, seri 10 ve 22 nolu tebli¤ ve sermaye piyasas›
kurumsal yönetim ilkeleri, halka aç›k flirketlerde yeni bir sistem yaratt›. Eskiden
ba¤›ms›z denetim kuruluflu ve yönetim kurullar›, arada mali ifller müdürü,
muhasebe müdürleri var idi. fiimdi art›k araya çok önemli yeni bir fonksiyon girmifl
oldu. Denetim komitesi girmifl oldu ve art›k ba¤›ms›z denetim flirketleri, halka aç›k
flirketlerin ba¤›ms›z denetimini yaparken karfl›lar›nda profesyonelce düflünen,
objektif; ba¤›ms›z bir flekilde düflünme yetene¤ine sahip bir örgüt ile muhatap oluyorlar. Dolay›s›yla bu anlamda ba¤›ms›z denetim sürecinde, denetim komiteleri
ba¤›ms›z denetim kuruluflunun çözüm orta¤› haline geliyor.
Bunlara k›saca de¤inmek gerekirse, ba¤›ms›z denetçinin, ba¤›ms›zl›¤›n› tehdit
eden unsurlar ile bunlara karfl› oluflturulan önlem mekanizmalar›, ba¤›ms›z
denetçinin denetim komitesiyle paylaflt›¤› ve çözüme ulaflt›rmaya çal›flt›¤›, bu
süreçte çözüme ulaflt›rmaya çal›flt›¤› handikaplardan bir tanesi.
Denetim komitesinin önemli bir görevi, ba¤›ms›z denetim kuruluflunun seçimi85
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ni yapmak. Burada ba¤›ms›z denetimin kapsam›n› belirlemek ve bu süreci
yönetmek de yine hiç flüphesiz denetim komitesinin görev ve yetki alan›na giriyor.
Bir di¤er önemli konu, muhasebe politikas› ve uygulamalar›yla ilgili önemli
hususlar. Hiç flüphesiz hepimiz günlük flirket uygulamalar›nda veyahut mali
tablolar›n ç›kar›lma dönemlerinde her zaman standart olmayan, likit olmayan
olaylar› muhasebelefltirmek zorunda kalabiliyoruz. Karfl›l›k ay›rmak, karfl›l›kl›¤›
ölçmek, flerefiyeleri ölçmek, önemli flirket al›mlar›, önemli flirket sat›mlar›yla
ilgili muhasebe politikalar›n› her zaman karfl›laflmad›¤›m›z, bir kerelik ifllemlerle karfl›laflabiliyoruz. Dolay›s›yla bunlar›n çözümünde, bunlar›n mali tabloya
etkisinin de yine ba¤›ms›z denetçiyle birlikte bir denetim komitesinin
de¤erlendirmesi gerekiyor.
Çok önemli bir konu, bir ço¤umuz belki de fark›nda olmad›¤›, fakat gündemde
giderek önem kazanaca¤›n› düflündü¤üm bir konu da ba¤›ms›z denetim
kuruluflunun ayk›r›l›klar› raporlamas›. Bu art›k ba¤›ms›z denetim kuruluflunun
bir yükümlülü¤ü haline gelmifl vaziyette. Ba¤›ms›z denetim kuruluflu mevzuata
veya di¤er ayk›r›l›klar›, flirketin yönetim kuruluna, denetimden sorumlu komiteye ve yöneticilere bildirmek durumunda. Ancak e¤er bu ifllevini yerine getirdi¤inde, bu talebi yönetime iletti¤inde gerekli cevab› alam›yorsa veya yönetim
kurulu üyelerinin, denetim komitesi üyelerinin de bu ayk›r›l›¤›n bir taraf›
oldu¤unu hissediyorsa bunu Sermaye Piyasas› Kurulu’na bildirmek durumunda.
Art› ilgili kurumlar demifl, tebli¤ yani sadece SPK’ya bildirmesi de gerekmiyor,
o flirketin yetkili oldu¤u di¤er düzenleyici kurumlar, yasal otoritelere de bu
bildirimleri yapmak durumunda. Dolay›s›yla denetim komitesi art›k tüm bu
ifllevleri yerine getirirken, yönetim kuruluyla ba¤›ms›z denetim kuruluflu
aras›nda ve muhasebe, mali ifller müdürleri, muhasebe sorumlular› aras›nda bir
köprü, bir adeta bir emniyet s›bab› fleklinde görev almaya bafll›yor.
Konu, yat›r›mc›lar aç›s›ndan ise önemi hiç flüphesiz çok büyük. fiöyle bir çok
k›sa bir literatür taramas› yapt›¤›m›zda dahi, ilk karfl›m›za ç›kan fley flu; e¤er bir
flirkette denetim komitesi varsa yat›r›mc›lar aç›s›ndan bu bir art›d›r. Denetim
komitesi etkin ve verimli bir flekilde çal›fl›yor ve bunu pay sahipleri ve
yat›r›mc›larla paylafl›yorsa bu bir art› puand›r. S›k s›k toplan›yor, görev ve
çal›flma esaslar›na uydu¤unu beyan ediyor ve bunu yat›r›mc›lar›na gösteriyorsa
bu art› puand›r. K›sacas› etkin ve verimli çal›flan bir denetim komitesi bugün
flirket de¤erlerine katk› sa¤layan çok önemli bir unsur olarak, özellikle yurt d›fl›
uygulamalar›nda öne ç›k›yor. Bu çok önemli çünkü denetim komitesinin varl›¤›,
üretilen finansal tablolar›, üretilen finansal mali tablo dipnotlar›n›n objektif
oldu¤unun, güvenilir oldu¤unun en önemli göstergelerinden bir tanesi olarak
karfl›m›za ç›k›yor.
Bunun haricinde denetim komitesinin yat›r›mc›lar aç›s›ndan, yani flirket de¤erini
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art›ran, alacaklar› temettüleri garanti alt›na alan di¤er ifllemleri de var. Onlar› da
flöyle çok k›saca de¤inmek istiyorum. Bunlardan en önemlisi bir kere, yönetim
kurullar›n›n mali tablolar›n alt›na imza ederken, emin olmad›klar›, emin
olmad›¤›, tam hakim olmadan imzalad›¤› mali tablolar› art›k, daha kontrollü bir
flekilde, hakim olarak imzalamalar›n› sa¤l›yor.
Di¤er bir ifadeyle yönetim kurullar› art›k muhasebe sistemi, finansal raporlama,
iç kontrol üzerinde kontrolü art›yor. Bu da kamuyu ayd›nlatmada daha kaliteli
bir alt yap›. Yani yönetim kurullar›n›n üstüne hakim oldu¤u daha kaliteli bir alt
yap›n›n oluflturulmas›na yol aç›yor.
Denetim komitesinin di¤er bir faydas› flirketler iç kontrol ve iç denetim
kültürünün oluflmas›na ve yerleflmesine yard›mc› oluyor. Bu da hiç flüphesiz
flirketten nakit talepleri olan veya di¤er talepleri olan paydafllar için bir di¤er
güven unsuru olarak ortaya ç›k›yor.
Bir di¤er önemli konu bu iç kontrol ve iç denetimin daha etkin hale gelmesi,
yönetim kurullar›n›n operasyonlar üzerinde etkinli¤inin artmas›, hiç flüphesiz
flirketlerdeki suistimal, hile, flirket varl›klar›n›n kötüyü kullan›lmas› gibi flirket
de¤erlerini olumsuz etkileyecek hareketlerin de, aksiyonlar›n da daha minimize
edilmesinde yard›mc› oluyor.
Ba¤›ms›z denetim kuruluflunun, ba¤›ms›z denetim sürecinde denetim komitesi
ve dolay›s›yla yönetim kurulu ile sürekli iletiflim halinde olmas› da üretilen
finansal tablo ve dipnotlar›n›n kalitesini yükseltiyor.
Bir baflka husus da denetim komitesi, oluflabilecek ç›kar için, biraz önce bahsetti¤im kurumsal yönetimde en önemli konulardan bir tanesi olan ç›kar
çat›flmasının önlenmesinde de çok önemli bir rol üstleniyor. Çünkü sonuçta
ba¤›ms›z denetim kuruluflu var olan mali kay›tlar›n, do¤ru olup olmad›¤›n›
denetliyor ve flirketlerin mali ifller muhasebe karfl› karfl›ya. Bu da bir ç›kar
çat›flmas› var, burada bir denge sa¤lanmas› gerekiyor. Yani bir taraf a¤›r basarsa
yanl›fl mali tabloyla ulaflılır. Di¤er taraf a¤›r basarsa yine bir taraf›n istedi¤i
flekilde mali tablo ç›kabilir. Denetim komitesi bu farkl› ç›kar guruplar› içerisinde de bir
denge unsuru olarak finansal raporlar›n kalitesinin yükselmesinde yard›mc› oluyor.
Tabii en önemlisi de yine ba¤›ms›z denetim kuruluflunun faaliyetlerinin, flirket
bünyesinde bir profesyonel kurum, organca denetim komitesince gözlenmesi de
yine hiç flüphesiz finansal raporlar›n kalitesini yükselterek yat›r›mc›lar›n lehine
bir durum yarat›yor.
Beni dinledi¤iniz için çok teflekkür ediyorum.
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