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DENET‹M KOM‹TELER‹ VE BA⁄IMSIZ DENET‹M‹N ÜLKEM‹ZDEK‹
DURUMU VE GEL‹fiT‹R‹LMES‹NE YÖNEL‹K ÖNER‹LER
2000’li y›llar›n bafllar›na çok k›sa bir göz att›¤›m›zda, ifl dünyas›nda y›llarca faaliyet sürdüren dünya devi flirket, kurum ve kurulufllar›n bir anda yok oldu¤u,
oluflumu için uzun y›llar u¤rafl verilen kurumsal itibar›n bir gecede yitirildi¤i;
flirket, kurum ve kurulufllarla birlikte hissedarlar, yat›r›mc›lar, üst düzey yöneticiler ve çal›flanlar›n da ifl, servet ve itibarlar›n› kaybettiklerine hep birlikte flahit
olduk.
Dünyan›n çeflitli ülkelerinde ve Türkiye'de yaflanan bedeli çok pahal› olan pek
çok deneyim bir anlamda oyunun kurallar›n› tekrar de¤ifltirmifl ve öteden beri bilinmekte olan düzenlemeler tüm pay ve menfaat sahiplerinin haklar›n› korur ve
gözetir flekilde yeni de¤ifliklik ve geliflmeler ile tekrar gündeme gelmifltir.
Geliflen ekonomi ve rekabet dünyas›n›n bir yans›mas› olarak flirket sahipli¤i ve
kontrolünün birbirinden ayr› oldu¤u ve olmas› gerekti¤i muhakkakt›r. Bunun sonucunda da hak sahibi olan hissedarlar ile flirketi kontrol eden söz sahibi yöneticiler aras›ndaki uyumu, kontrolü ve bilgi ak›fl›n› sa¤lamak her geçen gün daha
gerekli ve anlaml› hale gelmektedir.
Tüm bu geliflmeler ›fl›¤›nda “ifl”in yönetilmesi ve “bilgi”nin paylafl›lmas›nda sorumlu otorite, Yönetim Kurulu’nun artan sorumlulu¤unun kontrol mekanizmas›
olan denetimin ve denetçinin rolü ve bu sistemin ülkemizde de geliflmesine yönelik öneriler bu bildirinin ana kapsam›n› oluflturmaktad›r.

Denetim Komitesi ve Ba¤›ms›z Denetime Genel Bir Bak›fl
Bir iflletmenin faaliyet sonuçlar›n› , varl›k, edinim ve yükümlülüklerini ve bilgiyi hak sahibi taraflarla (hissedar, yat›r›mc›, kredi kurulufllar›, düzenleyici otorite, kamu kurumlar› ve tüm karar al›c›lar) paylaflman›n yolu finansal tablolard›r.
“Ba¤›ms›z Denetim”, bu anlamda do¤ru ve güvenilir bilgiye ulaflman›n güvencesi olmakta ve paylafl›lan bu bilginin do¤rulu¤u ve yeterlili¤i hakk›nda ad›ndan
da anlafl›laca¤› üzere , tüm menfaat sahiplerinden ba¤›ms›z bir taraf›n kontrolüne ihtiyaç duyulmaktad›r.
“Denetim Komitesi” de bu noktada yönetim ve denetimin aras›nda köprü vazifesi gören, süreç izleyicisi rolündedir. Özünde denetim yapan bir organ de¤ildir.
Komitenin ana sorumlulu¤u, iç ve d›fl denetim süreçlerinin uygulama etkinli¤ini, katma de¤erini, muhasebe , mali raporlama ve iç kontrol ile ilgili iç sistemlerin iflleyifl ve yeterlili¤ini yönetim kurulu ad›na gözetmektir.
Denetim Komiteleri’nin Tarihsel Geliflimi
Gelinen noktada, yönetim kurullar›n›n denetim ve gözetim fonksiyonlar›n› yerine getirmedeki en etkin organ denetim komitesi olmufltur. Bu durum, sermaye
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piyasas›n›n nispeten daha fazla geliflti¤i Anglosakson ülkelerde yaklafl›k 30 y›l
önce de benzer flekilde tespit edilmifl idi. Denetim komiteleri zamanla artan önemi, ifllevsel sorumlulu¤u ile tekrar yo¤un bir flekilde gündeme gelmifltir. Denetim Komitelerinin tarihsel geliflimine çok k›sa flekilde göz atacak olursak;
New York Stock Exchange beyan›- 1978 (ABD): Borsaya kote olan iflletmelerin, ba¤›ms›z üyelerden oluflan denetim komitelerine sahip olmalar› gerekti¤ine iflaret edilmifltir.
Cadbury Raporu- 1992 (‹ngiltere): Yine Borsaya kote iflletmelerin denetim
komitelerine sahip olmalar› önerilmifltir.
Blue Ribbon Komitesi beyan› - 1999 (ABD): Denetim Komiteleri’nin artan
önemini vurgulam›fl ve etkinli¤ini art›rmaya yönelik tavsiyelerde bulunmufltur.
Söz konusu tavsiyeler, Sarbanes-Oxley Yasas›’n›n denetim komiteleriyle ilgili
hükümlerine temel oluflturmufltur.
Sarbanes-Oxley Yasas›-2002 (ABD): Yasa, Denetim Komitesi’nin yeni rol, sorumluluk ve hesap verilebilirli¤inin çok genifl ve belirgin bir tan›m›n› yapm›flt›r.
Avrupa Birli¤i 8. Direktifi- 2006-2007 : K›ta Avrupas› da Sarbanes Oxley Yasas› ard›ndan tüm Avrupa Birli¤i üyesi ülkelerde 2008 y›l› ortas›nda yürürlü¤e
girmek üzere bir yasa haz›rl›¤› içindedir. ‹ngiltere, yasan›n ilk uygulay›c›s› olarak 2007 y›l sonuna do¤ru, yasay› uygulayaca¤›n› aç›klam›flt›r. Yasa, genel hatlar› ile Sarbanes-Oxley Yasas›na benzerlik gösterse de, o derecede kuralc› bir
yap›ya sahip de¤ildir. 8. Direktif, Avrupa’da tutarl› kurumsal yönetim kavram›n›n ana çerçevesini oluflturmufl, denetçi ve yönetici rollerine aç›kl›k getirmektedir.

Ülkemizde Mali Raporlama Düzenleme ve Denetimlerine ‹liflkin Tarihsel
Geliflim
Ülkemizde de finansal mali tablolar ve bilginin paylafl›m› anlam›ndaki adeta
devrim niteli¤indeki geliflmelerin bafllang›ç tarihi 2003 y›l›d›r. Son 4 y›lda katedilen yol ise dünyadaki geliflmeleri yakalamaya yönelik olarak oldukça ümit vericidir. Yine de bu yolun oldukça uzun ve zahmetli oldu¤u ve alg›n›n, fark›ndal›¤›n yay›lmas›n›n uzun seneler alaca¤›na hiç flüphe yoktur. Ülkemizde son birkaç senede bu konuda yaflanan geliflmeler ise afla¤›da yer almaktad›r:
2003- * Halka aç›k iflletmelere mali tablolar›n› Uluslararas› Finansal Raporlama
Standartlar› “UFRS”ye uygun haz›rlayabilecekleri esas› getirilmifltir. Bu geliflme, ‘ifl’in lisan›n›, dünya lisan›na yaklaflmas› ve sermaye piyasalar›n›n geliflimi
anlam›nda çok radikal bir ad›m olmufltur. Hak sahiplerine do¤ru ve karfl›laflt›r›labilir mali bilginin ulaflmas›n› sa¤lamaya yönelik ciddi bir aflamad›r.
-* Maliye Bakanl›¤› mali tablolar›nda y›llard›r süren hiperenflasyonist etkinin,
uluslararas› normlarda olmasa bile, çok da farkl› olmayan bir flekilde mali tablolara yans›t›lmas› düzenlemesi getirilmifltir. Bu ad›mla da, ekonominin en
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önemli parametrelerinden biri olan verginin daha do¤ru bir matrah üzerinden
al›nmas› imkan› yarat›lm›flt›r. Bir di¤er taraftan, ülkedeki iki büyük düzenleyici
otoritenin mali tablolar› aras›ndaki farklar› yok etmeye yönelik önemli bir ad›m
at›lm›flt›r.
* Seri: X, No: 22 No’lu SPK Tebli¤i md. 25 uyar›nca, halka aç›k iflletmelerde
denetim komitesi kurulmas› zorunlulu¤u getirilmifltir.
* SPK, OECD ilkelerini esas alarak haz›rlanan ‘Kurumsal Yönetim ‹lkeleri’ni
, halka aç›k flirketlere tavsiye niteli¤inde aç›klam›flt›r.
2004- * SPK’n›n “Uyum Beyan›” düzenlemesi ile halka aç›k iflletmeler, bu ilkelere ne ölçüde uymakta olduklar›n› ve uymad›klar› hususlarla ilgili olarak da
ilgili gerekçelerini (“Uy ya da Aç›kla) faaliyet raporlar›nda aç›klamakla yükümlü k›l›nm›flt›r.
2005- * SPK, tüm yenilikleri içerememesi aç›s›ndan tam anlam› ile UFRS olmayan ama UFRS uygulamalar›na çok yak›n 25 No’lu finansal raporlama uygulama tebli¤ini yay›mlam›flt›r.
* Türkiye Muhasebe Standartlar› Kurulu (“TMSK”) Uluslararas› Muhasebe
Standartlar› (“UMS”) ve Uluslararas› Finansal Raporlama Standartlar›
(“UFRS”) n›n birebir Türkçe tercümelerini; Türkiye Muhasebe Standartlar›’n› (“TMS”) yay›mlamaya bafllam›flt›r. Bu ad›m, finansal raporlamalar›n uluslararas› normlarla paralellik sa¤lamas› aç›s›ndan çok önemli bir aflamad›r. Bir
di¤er taraftan taslak aflamada olan Türk Ticaret Kanunu ile de yaln›zca halka
aç›k flirketler için de¤il çok daha genifl bir uygulama alan›n› ilgilendirecek bir
bir geliflmedir.
* Kurumsal Yönetim Endeksi oluflumuna karar verilmifltir. Kurumsal derecelendirme notu 10 üzerinden en az 6 olan 5 flirketin Borsa’ya bildirilmesi ile endeksin hesaplanmaya bafllan›lmas›na karar verilmifltir. (Ancak endeks henüz hayata geçmemifltir. )
* Bankac›l›k Kanunu uyar›nca, banka organizasyonlar›nda da denetim komitesi kurulmas› zorunlulu¤u getirilmifltir.
2006- * Bankalarda denetim komitesi kurulmas› zorunlulu¤u getirilmesinin hemen ard›ndan, denetim komitesine seçilecek yönetim kurulu üyelerinin niteliklerini belirleyen BDDK karar›, ve yine arkas›ndan da bankalar›n kuracaklar› “iç
kontrol”, “iç denetim” ve “risk yönetim” sistemleri, iflleyifllerini ve denetim komitesi ile aralar›ndaki iliflkilerini düzenleyen “Bankalar›n ‹ç Sistemleri Hakk›nda Yönetmelik” yay›mlanm›flt›r.
* Sermaye Piyasalar› ve mali raporlamalarla ilgili düzenlemelerde arka arkaya
yaflanan geliflmelerden sonra Sermaye Piyasas› Kurulu sermaye piyasalar›n› denetleyen birimleri gözetim fonksiyonunu ön plana ç›karm›fl ve bu paralelde bir
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dizi yeni düzenleme yap›lm›flt›r. Öncelikle yeni kurulacak ba¤›ms›z denetim flirketlerinin haiz olmalar› gereken flartlar› aç›kça belirlemifl ve yeni bir geliflme
olarak, 10 y›ldan az süreyle çal›flmakta olan ba¤›ms›z denetçi ve yöneticilere 3
y›l içinde “ba¤›ms›z denetim lisans belgesi” alma zorunlulu¤u getirmifltir. Bir
di¤er geliflme olarak, ba¤›ms›z denetim flirketlerine bundan böyle belirli usul ve
esaslar paralelinde “mesleki sorumluluk sigortas›” yapt›r›lm›fl olmas› zorunlulu¤u getirilmifltir. Ba¤›ms›z denetim flirketleri ile bir baflka geliflme de, bir ba¤›ms›z denetim kuruluflu ile üst üste en çok 7 y›l süre ile sözleflme yap›labilinece¤i s›n›r›n›n getirilmifl olmas›d›r. (asl›nda söz konusu düzenleme 2003 y›l›nda 5 senelik bir s›n›r olarak düzenlenmifl, ancak ard›ndan 7 y›la ç›kart›lm›flt›r.)
* Ba¤›ms›z denetim teknikleri de uluslararas› normlara uygun hale getirilmifltir.
Türkiye Denetim Standartlar› Kurulu (“TÜDESK”) taraf›ndan Uluslararas› Denetim Standartlar› dilimize çevrilerek yay›mlanm›fl ve yürürlü¤e girmifltir.
An›lan standartlar, ba¤›ms›z denetimin her aflamas›nda, mesleki flüphecilik anlay›fl›n›n gözönünde bulundurulmas›n› ve finansal tablolar›n önemli yanl›fll›klar
içermedi¤i konusunda makul güvenceyi sa¤layacak yeterli ve uygun ba¤›ms›z
dentim kan›t› toplanmas›n› zorunlu k›lmaktad›r. Konu bu yönüyle, ülkemizde
ba¤›ms›z denetim sürecinin ve sermaye piyasas›n›n geliflimini tetikleyecek
önemli geliflmelerden bir tanesidir.
Ülkemizde mali raporlama ve bu süreçlerin denetimine iliflkin düzenlemelerdeki kilometre tafllar›na yukar›da yer verilmifltir. Bildirinin bundan sonraki bölümünde “denetim komitesi” ve “ba¤›ms›z denetim” ile ilgili ülkemizdeki ve dünyadaki uygulama flekillerine biraz daha detay de¤inilmek suretiyle, süreçlerin
geliflimine iliflkin öneriler ve tespitler yer almaktad›r.
a. SPK Düzenlemeleri:
2003 y›l›nda SPK taraf›ndan yay›mlanan “Denetimden Sorumlu Komite” düzenlemesi ve sorumluluklar› genel anlamda maddeler halinde flöyle s›ralanabilir:
1. Halka aç›k iflletmeler için zorunlu bir uygulamad›r.
2. Yönetim kurulu taraf›ndan , kendi üyeleri aras›ndan ve en az iki üye ile kurulur.
3. Komite iki üyeden olufluyorsa, iki üyenin de ; daha fazla say›da ise ço¤unlu¤unun ba¤›ms›z üye olma zorunlulu¤u bulunmaktad›r. Ba¤›ms›z üyenin tafl›mas› gereken niteliklere ise Kurumsal Yönetim ‹lkeleri’nde yer verilmifltir.
4. Komite, mali bilgilerin piyasa ile paylafl›lmas› anlam›nda bilginin do¤ru ve
zaman›nda hak sahiplerine ulaflmas› süreçlerinin tamam›n›n kontrolünü gerçeklefltirir.
5. Ba¤›ms›z denetim ve ortakl›¤›n iç kontrol sisteminin iflleyiflinin ve etkinli¤inin gözetimini yapar.
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6. Ba¤›ms›z denetim kuruluflunun seçimini yapar ve al›nacak hizmetler belirler.
7. fiikayetlerin incelenmesi, taraflara iletilmesi ve sonuca ba¤lanmas› süreçlerini yerine getirir.
8. Finansal tablolar›n, ortakl›¤›n izledi¤i muhasebe ilkelerine, gerçe¤e uygunlu¤una ve do¤rulu¤una iliflkin olarak ortakl›¤›n sorumlu yöneticileri ve ba¤›ms›z
denetçilerinin görüfllerini alarak, kendi de¤erlendirmeleriyle birlikte yönetim
kuruluna yaz›l› olarak bildirir.
9. Komite ihtiyaç duydu¤u konularda uzmanlardan görüfl alabilir.
10. Denetim komitesi; en az üç ayda bir olmak üzere y›lda en az dört kere toplan›r ve toplant› sonuçlar› yönetim kuruluna sunulur.
Denetim Komitesi uygulamalar›na yer verilen bir di¤er düzenleme de “Kurumsal Yönetim ‹lkeleri” dir. Esas itibariyle, hissedar ve tüm menfaat sahiplerinin
beklentilerini dengeli bir flekilde tatmin etmeye yönelik ve flirketin uzun vadede
sürdürülebilir bir performans düzeyine ulaflabilmesi anlam›nda dört temel ilkeyi (“adillik”, “fleffafl›k”, hesap verebilirlik” ve “sorumluluk” ) esas alan “Kurumsal Yönetim ‹lkeleri”, bu gerekleri yerine getirebilecek en temel sorumlulu¤un yönetim kurulunda oldu¤unu ve yine yönetim kurulunun da bu sorumlulu¤unu gözetecek oluflumlardan birinin de denetim komitesi oldu¤unu vurgulamaktad›r.

b. Bankac›l›k Düzenlemeleri:
2006’n›n son çeyre¤inde Bankac›l›k düzenlemeleri ile ilgili pek çok yeni yönetmelik yay›mlanm›flt›r. Bu düzenlemelerden birkaç› flunlard›r:
• Bankalar›n iç sistemleri.
• Bankalar›n kurumsal yönetim ilkelerine iliflkin.
• Bankalarda ba¤›ms›z denetim kurulufllar›nca gerçeklefltirilecek bilgi sistemleri denetimi.
• Bankalarda ba¤›ms›z denetim gerçeklefltirecek kurulufllar›n yetkilendirilmesi
ve faaliyetleri.
• Bankalarca y›ll›k faaliyet raporunun haz›rlanmas›na ve yay›mlanmas›na iliflkin
usul ve esaslar.
• Bankalara de¤erleme hizmeti verecek kurulufllar›n yetkilendirilmesi ve faaliyetleri.
Türkiye’de özellikle de son bir iki y›ld›r bankac›l›ktaki regülasyonlar›n çok detayl› ve kapsaml› bir flekilde belirlendi¤i gözlenmektedir. Konumuzla ilgili olan
yönleri aç›s›ndan bak›ld›¤›nda, SPK düzenlemelerinden farkl› detaylarda belirlenmifl olan baz› deteylara afla¤›da yer verilmifltir:
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1. Denetim Komitesi üyelerinin nitelikleri yetki ve sorumluluklar› çok detayl›
bir flekilde belirlenmifltir.
2. Bankac›l›k denetim sistemati¤inin iç dinamikleri , “iç kontrol”, “iç denetim”
ve “risk yönetim” sistemlerinin iflleyifl biçimleri ve aralar›ndaki fark ve iliflkileri belirlenmifltir.
3. Ayn› zamanda bu iflleyifllerin düzgün iflledi¤inin kontrolünün de yap›labilmesini mümkün k›lmak ad›na düzenleyici otoriteye, BDDK’ya periyodik bir tak›m
raporlamalar yapma zorunlulu¤u getirilmifltir.
4. Bankalar›n bilgi sistemlerini, ba¤›ms›z bir denetim kuruluflu taraf›ndan denetlenmesi zorunlulu¤u getirilmifltir.
5. Yönetim Kurulu’nun, denetim komitesinin görev ve sorumluluklar›n› yaz›l›
olarak haz›rlamas› gerekti¤i belirlenmifltir. Bu anlamda uluslararas› uygulamalara yak›n flekli ile bir tüzük ;“charter” haz›rlanmas› ve onaylanmas› gereklili¤ine iflaret edilmifltir.
6. Al›nan kararlar›n yaz›l› olmas› gereklili¤i ayn› zamanda Kanun maddesi hükmüne de ba¤lanm›flt›r. Bankac›l›k Kanunu (md. 28) uyar›nca denetim komitesi
karar defteri düzenlenmesi gereklili¤i belirlenmifltir.
7. Denetim komitesine, yanl›zca ba¤›ms›z denetim kurulufllar›n›n de¤il ayn› zamanda derecelendirme, de¤erleme ve destek hizmeti kurulufllar›n›n da Yönetim
Kurulu taraf›ndan seçilmesinde ön de¤erlendirmeleri yapma görevi verilmifltir.

c. Yeni Türk Ticaret Kanunu Tasar›s›:
SPK ve BDDK düzenlemeleri, yasalaflmas› beklenen yeni Türk Ticaret Kanunu
ile birlikte; flirketlerin ve bankalar›n yönetim kurulu ve üst düzey yöneticileri ile
profesyonellerinin çal›flma usul ve esaslar›n›n geçmiflte al›fl›lagelen yaklafl›mlardan farkl› olaca¤› yepyeni bir dönem bafllayacakt›r.
Yeni Türk Ticaret Kanunu’nun da yasalaflmas› ile birlikte yönetim ve sorumluluklar anlam›nda uluslararas› düzenlemelere büyük bir ad›mla yak›nlafl›laca¤› ve
konunun tüm ticari hayat› kavrayaca¤› düflünülmektedir.
Bu paralelde, hem kurum içi düzenlemeler aç›s›ndan yönetim kurulu üyelerini
ve hem de denetim anlam›nda getirece¤i yeni yaklafl›mlar ve roller anlam›nda
ba¤›ms›z denetim flirketlerini de çok yak›ndan ilgilendirecek geliflmeler olaca¤›
flüphesizdir.
Tasar›n›n mali raporlama düzenlemeleri ve denetim süreçleri ile ilgili düzenlemeleri k›saca de¤erlendirildi¤inde;
1. Tüm ticari iflletmelerin muhasebe düzeninde, uluslararas› finansal raporlama
standartlar› ›fl›¤›nda haz›rlanan Türkiye Muhasebe Standartlar›n›n esas al›nd›¤›,
2. ‹flletmelerin “küçük-büyük iflletme” statüleri ile s›n›fland›r›larak, her bir s›n›f
aç›s›ndan farkl› bir muhasebe düzeni ve denetim anlay›fl› getirildi¤i,
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3. Kamuyu ayd›nlatma ilkesine a¤›rl›k verildi¤i ve özellikle kurumsal bilgilerin
fleffaflaflmas›n›n amaçland›¤›,
4. Yaln›zca mali tablolar›n de¤il, hak sahiplerine bilgi veren y›ll›k raporun da
denetçi taraf›ndan denetlenece¤i, bu denetimden geçmeyen mali tablolar ve y›ll›k raporun düzenlenmemifl hükmünde olaca¤›,
5. Mevcut kanunda yer alan murak›pl›k müessesesinin kald›r›ld›¤›, mali denetimin d›fl denetçiler taraf›ndan gerçeklefltirilece¤i,
6. fiirketlerin ölçe¤ine göre d›fl denetimin, ba¤›ms›z denetim kuruluflu, SMMM
ve YMM taraf›ndan yap›laca¤›,
7. Yönetim kurulunun etkin, verimli ve hesap verebilir bir flekilde çal›flmas›n›n
ön plana ç›kar›ld›¤›,
8. Profesyonel yönetimin teflvik edildi¤i, bu çerçevede “ba¤›ms›z – ba¤›ms›z olmayan” yönetici ayr›m›na yer verildi¤i,
9. Hisse senetleri borsada ifllem gören flirketler için “Tehlikelerin Erken Teflhisi
Komitesi” fleklindeki uygulamalarla bir anlamda risk yönetiminin öngörüldü¤ü
görülmektedir.

Dünya’da Denetim Komiteleri Anlam›nda Yaflanan Son Geliflmeler ve Bu
Noktada Ülkemizdeki Uygulamalar› Bekleyen Aflamalar
Günümüzün ekonomik tetikleyicileri ve etkileflimin sonuçlar› flematize edildi¤inde;
Büyüyen ekonomiler, küresel rekabet, globalleflme
Kaynaklar›n etkin kullan›m› gereklili¤i

Düflük maliyetli finansal kaynak bulma ve bunun için rekabet
fiirket performans›n›n, flirket de¤erinin artt›r›lmas› çabas›

Ç›kar çat›flmalar›n›n engellenmesi , menfaat gruplar› aras›ndaki dengenin sa¤lanmas›
Sürdürülebilirlik, kurumsallaflmaya duyulan ihtiyaç

Bilginin do¤ru zamanda , do¤ru flekilde paylafl›m›, fleffafl›k
Yönetim Kurulu’nun artan sorumlulu¤u

‹ç kontrollere , iç denetimlere duyulan ihtiyaç
BA⁄IMSIZ DENET‹M‹N ARTAN ÖNEM‹

TÜM DENET‹M SÜREÇLER‹N‹ GÖZETEN DENET‹M KOM‹TELER‹N‹N
ARTAN ÖNEM‹
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a. Avrupa ve Amerika’daki Denetim Komitesi Uygulamalar›:
Denetim Komitesi’nin artan önemine paralel olarak hem regülasyonlarda konuya iliflkin pek çok düzenleme, hem de sivil organizasyonlar›n çabalar› ve yönlendirmeleri göze çarpmaktad›r.
Bunlardan bir tanesi; American Institute of Certified Public Accountants (AICPA) “Audit Committee Effectiveness Center” ad›yla denetim komitelerinin etkinli¤ini artt›rmak için bir birim oluflturmufltur. Bu merkezin yay›mlam›fl oldu¤u deklarasyonlarla bilinç seviyesini art›rmaya yönelik önemli bir rol üstlendi¤i
tart›flmas›zd›r. Bu aç›klama ve yönlendirmelerlerden anafikir niteli¤indeki deklarasyonlardan ve denetim komitesinin regülasyonlarda da yer alan de¤iflen rollerinin birkaç›na afla¤›da yer verilmifltir.
• Denetim Komitelerinin yaz›l› tüzüklerinin oluflturulmas› zorunludur. Söz konusu tüzükte yer almas› öngörülen ana bafll›klar flunlard›r:
• Komitenin Organizasyonu (yönetim kurulu taraf›ndan görevlendirilmelidir),
• Amac›,
• Görev ve sorumluluklar› gibi ana bafll›klar›n yan› s›ra,
• Denetim komitesi toplant› takvimi ve gündemleri,
• Yeni üye seçimi ve oryantasyonunun ne flekilde yap›laca¤›,
• ‹ç ve d›fl denetim fonksiyonlar›n›n yeterliliklerinin ne flekilde kontrol edilece¤i,
• Hile ve sahtekarl›klar›n ne flekilde önlenmeye çal›fl›laca¤›,
• Kurumsal etik ve uyum çal›flmalar›n›n takip sistemati¤i,
• Komitenin kendisini de¤erlendirme yöntem ve metadolojisi gibi alt bafll›klar
da yer alabilmektedir.
• Yönetim, denetim ve denetim komitesinin ayr› rol ve sorumluluklar› bulunmaktad›r.Ancak hepsinin amac› ortakt›r; yeterli ve yüksek kalitede finansal raporlama ve bilgi sunumu sa¤lanmal›d›r.
• Denetim komiteleri, yaln›zca mali tablolar›n figürlerinin de¤il, dipnot ve aç›klamalar›n›n da ve ülkemizdeki uygulama alan›n› faaliyet raporlar›n›n içinde gördü¤ümüz , yurt d›fl›ndaki uygulamalarda bilinen ad›yla ‘Managment Discussion
and Anlaysis’ (MD&A) lerin olmas› gereken yeterlilikte haz›rlanmas›n› gözetmelidir.
• Denetim Komitesinin denetimlerdeki geleneksel gözetmenlik rolü art›k daha
proaktif bir role do¤ru kaymaktad›r. Komite üyelerinin, iç-d›fl denetçilerden, gerekirse finansal uzmanlardan gerekli bilgi deste¤ini alarak flu noktalarda da tespit ve yönlendirmelerde bulunmalar› beklenmektedir:
• Ba¤›ms›z denetimin direkt olarak Komite’ye sunum yapmas›n›n sa¤lanmas›
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• Denetimin yeterli kritik denetim noktalar›n› ve muhasebelefltirme politikalar›n› denetleyip denetlemedi¤inin sorgulanmas›,
• Denetimin ba¤›ms›zl›¤› ve yeterlili¤ini sa¤lamaya yönelik olarak, denetimin
planlamas›n› (iç kontrol ve denetim birimleri ile kontaktlar›n›n sa¤lanmas›) ve
hatta denetim ekiplerinin oluflumlar›n›n de¤erlendirilmesi,
• Ba¤›ms›z denetimin performan›s›n›n sorgulanmas›,
• Ba¤›ms›z denetimin ücretlendirilmesinin yeterlilik kontrolü, (bu paralelde
Amerika’da finansal raporlamalarda bu tip denetim ücretlendirmelerinin aç›klamas› zorunlulu¤u getirilmifltir.).
• Denetim Komitelerinin de do¤ru kimliklerden oluflmas› ve yeterlilikleri önemli hale gelmektedir. Komite üyelerinin ba¤›ms›z üyelerden oluflmas› ve en az bir
tane finansal uzman kiflinin bulunmas› beklenmektedir. Finansal aç›dan uzman
kiflinin hangi yeterliliklerde olmas› gerekti¤ine iliflkin de pek çok yönlendirme
bulunmaktad›r. (mali raporlama, muhasebe ve hukuk bilgisi özellikle aranmaktad›r.)
• Risk yönetimi ile ilgili gözetmenlik misyonu ve kat›l›mc›l›¤› beklenmektedir.
Denetim komitelerinin etkinli¤ini artt›rmaya yönelik ayr›ca uygulamac›lar›n
oluflturmufl oldu¤u iletiflim hatlar› (“Audit Committee Leadership Network of
North America”-ACLNA , “European Audit Committee Leadership Network”EACLN gibi) da bir paylafl›m platformu yaratmaktad›r. Söz konusu platformlarda tespit edilen baz› önemli hususlara afla¤›da özetle yer verilmifltir:
• Denetim komitelerinin yönetim kurulu ve yönetimin tam deste¤i olmad›¤› takdirde verimli çal›flmakta zorluk çekece¤i,
• Denetim Komitesi toplant›lar›n›n efektif geçmesi için gündemlerin oluflturulmas›na ve toplant› organizasyonlar›na önem verilmesi gereklili¤i,
• Denetim komitesinin yönetim kurulunu zaman›nda ve yeterince detayda bilgilendirmesinin ve önemli konular›n yönetim kurulu toplant›lar›nda da tart›fl›lmas›n›n sa¤lanmas›,
• Denetim komitesi üyelerinin periyodik olarak belirli bir tak›m e¤itimlerden
geçmesi gereklili¤i,
• Di¤er komitelerle koordinasyon ve bilgi al›flveriflinin sa¤lanmas›n›n önemi.
Geliflen ifl yap›fl flekillerinin yeni uygulama flekillerini kurumlar›n hayat›na soktu¤u ve yönetim kurulunun artan sorumluluklar›n›n giderek daha fazla flekilde
komite uygulamalar› ve gözetimleri ile yerine getirilmeye çal›fl›ld›¤› görülmektedir. Son dönemlerde uygulama alan› bulan komiteler flunlard›r:
• Kurumsal yönetim komitesi,
• Risk yönetimi komitesi,
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• Teknoloji – bilgi sistemleri komiteleri,
• Ücretlendirme komitesi,
• Aday (kurullara, komitelere) gösterme komitesi.
Denetim komitesinin de bu vb. komitelerle korelasyonu ve iliflkisi dolay›s›yla
kurumun önemli konulardaki tutumunu ve politikas›n› bilmesinin sa¤lanmas›
gereklili¤i.
Konuyla ilgili son olarak , denetim komiteleri ile ilgili bir araflt›rman›n baz› çarp›c› sonuçlar›na da ekte araflt›rmadan baz› al›nt›lar fleklinde yer verilmifltir. 2006
y›l› içinde yap›lan bu araflt›rma denetim komitelerinin, denetimin ve kontrole
duyulan artan ihtiyac›n önemini çarp›c› bir flekilde ortaya koymaktad›r. Denetim
komiteleri flirketlerin karfl›laflt›klar› risklerin fark›nda olma ve riskleri anlayabilme kavramlar›na daha fazla önem vererek, de¤iflen ifl dünyas› koflullar›na uyum
sa¤lamaya çal›flmaktad›r. Araflt›rma sonuçlar›ndan baz›lar›:
1. Denetim komitesinin sorumluluklar› ve ifl yükünün çok fazla artmakta oldu¤u,
2. Komite üyelerine sa¤lanan özlük haklarda da hissedilir bir art›fl›n göze çarpt›¤›,
3. Derinleflen ve zorlaflan ifl yap›fl flekilleri, finans araçlar› ve dolay›s›yla da artan regülasyonlar ve kurallar›n komite üyelerinin niteliklerinin de artmas› ve geliflmesi zorunlulu¤unu beraberinde getirdi¤i,
4. Araflt›rmaya kat›lanlar›n yar›dan fazlas› için komite üye say›s›n›n 4 veya 5
aras›nda oldu¤u,
5. Yeni üye seçimlerinde de en ön plana ç›kan özelli¤in finans alan›nda uzmanlaflanlar yönünde oldu¤u,
6. Yeni komite sorumluluklar›n›n gündeme gelmesi ile denetim komitesi üyelerinin de bu komitelerle koordinasyonunun gündeme geldi¤i,
7. En son geliflmelerin ve denetim komitelerinin yeni görev alanlar›n›n, risk
odakl›l›¤›, üst düzey yöneticilerin ücretlendirme ve perforormans de¤erlendirmeleri ve teknoloji denetimleri yönünde geliflmekte oldu¤u ancak henüz bu de¤erlendirmelerin komite uygulamalar› fleklinde hayata geçiren flirket say›s›n›n
az›nl›kta oldu¤u.

b. Ülkemizde Denetim Komitesi ve Ba¤›ms›z Denetim Sürecinin Geliflmesine
Yönelik Öneriler:
Yukar›da yer verilen tüm tespit ve bilgilendirmeler paralelinde ülkemizdeki uygulamalar de¤erlendirildi¤inde, uluslararas› düzenlemelere h›zla geçifl sürecinde oldu¤umuz, ancak gerek regülasyonlar gerekse de uygulamalar aras›nda bütünlük ve koordinasyon sa¤lanmas› anlam›nda yap›lmas› gerekenlerin de oldu¤unun alt›n› çizmek gerekmektedir. Bu noktada, çal›flanlara , yönetimlere ve en
çok da düzenleyici otoritelere çok rol düflmektedir.
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Hepimizin bildi¤i üzere, kurumsal yönetim, risk yönetimi ve denetlenebilir olman›n sorumlulu¤u yönetim kuruluna aittir. Yönetim, tüm geliflmeleri, regülasyonlar› takip etmeli ve hakk›yla uygulamal›d›r. Özetle, kurumsal varl›¤›n sürdürülebilirli¤inde YÖNET‹M yaklafl›m›n›n önemli bir rolü bulunmaktad›r.
En büyük pay ve sorumluluk ise DÜZENLEY‹C‹ OTOR‹TELERE düflmektedir. Önümüzdeki dönemde çok önemli geliflmeler yaflanacakt›r. Tüm bu geliflmelerin ülkemiz ticaret hayat› ve ifl dünyam›zda çok farkl› yeni bir dönemi bafllataca¤›na flüphe yoktur.
*** Henüz yasalaflmam›fl olan yeni Türk Ticaret Kanunu Tasar›s›, bu konuda
birçok düzenlemeyi hayata tafl›yacakt›r. Böylelikle yasa ile denetim ifllevinin daha etkin bir flekilde yerine getirilmesi sa¤lanabilecektir. Bir di¤er ifade ile, ülkemizde SPK düzenlemeleri ile halka aç›k flirketlerde uygulamas› bafllayan d›fl denetim, BDDK düzenlemeleri ve yasalaflmas› beklenen yeni Türk Ticaret Kanunu ile yayg›nl›k kazanacakt›r.
*** AB ve Basel II düzenlemelerine uyum için kurumsal yönetim, etkin denetim ve risk yönetimine iliflkin hükümler hayat›m›za girecektir. Söz konusu düzenlemeler, denetimin ve risk yönetiminin sadece bankac›l›k için de¤il, reel sektör için de bir gereklilik oldu¤unu göstermektedir. Bankac›l›k, setör olarak yeni
düzenelemelerle kendini disipline ederken, kaynak aktard›¤› sektör ve kurulufllar› da iç denetim ve risk yönetimi sistemlerinin varl›¤› ile de¤erlendirecek, sistemler yok veya yetersiz ise hizmet sunmaktan kaç›nacakt›r.
*** Yeni denetim flekillerinin yayg›nlaflmas› kaç›n›lmaz olacakt›r. ( Bilgi sistemleri denetimi gibi.) Mali ve mali olmayan veri ve bilgileri elektronik ortamda ifllem gören ve saklanan tüm iflletmeler için yasal bir zorunluluktan öte kurumsal sürdürülebilirliklerinin güvencesi aç›s›ndan bilgi sistemleri denetimi kritik bir öneme sahip olacakt›r.
*** Tüm bu geliflmeler ›fl›¤›nda düzenleyici otoriteler (BDDK, SPK, TMSK )
regülasyonlar›n uygulamadaki takipçisi olmal›, uygulaman›n kalitesinin gözden
geçirerek yönlendiricilik de yapmal›d›r. Uluslararas› uygulamalardan da görülece¤i üzere, yönetmelikler ve paylafl›m platformlar› ve gerekti¤inde sivil örgütlerin kurulmas›n› sa¤lamak gibi yöntemlerle itici ve gelifltirici bir yap›da olmal›d›rlar. Tüm bu geliflmeler, beraberinde piyasalar›n geliflimini ve güven tesisini,
bilgiye ulafl›labilirli¤i ve hatta muhasebe ve finans mesle¤inin, meslek eti¤inin
ve ücretlendirilmesinin geliflimini sa¤layacakt›r.
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Denetim Komiteleri ‹le ilgili Bir Yurt D›fl› Araflt›rman›n Baz› Sonuçlar› (*)
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(*) Kaynak: E&Y 2006 denetim komiteleri araflt›rmas›
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