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1- ‹fiLETMELERDE ‹Ç DENET‹M‹N KURULMASI, ROLÜ VE ÖNEM‹
I- G‹R‹fi
Son y›llarda Dünya da ortaya ç›kan muhasebe hileleri, mali raporlaman›n güvenilirli¤ini sa¤lama konusunda iç kontrol sisteminin ve denetim sürecinin yeniden sorgulanmas›n› gündeme getirmifltir.
‹fl aleminde y›llarca faaliyet sürdüren dünya devi flirket ve kurumlar›n biranda
yok oldu¤una tan›k olduk. Oluflumu için uzun y›llar u¤rafl verilen kurumsal itibar›n bir gecede yitirildi¤i görüldü. fiirket ve kurumlarla birlikte hissedarlar, yat›r›mc›lar, üst düzey yöneticiler ve çal›flanlar da ifl, servet ve itibarlar›n› kaybettiler. Yaflanan ve bedeli çok pahal› olan deneyimler sonucu, flirket ve kurumlar›n kurumsal varl›k ve itibarlar›n›n sürdürülebilirli¤i için “Kurumsal Yönetim”
anlay›fl›na sahip olman›n ve “Kurumsal Yönetim ‹lkeleri” ne uyum göstermenin
hayati bir önem tafl›d›¤› anlafl›lm›flt›r.
Kurumsal varl›¤›n sürdürülebilirli¤inin güvencesi olan kurumsal yönetimin uygulama etkinli¤inde; yönetim kurulunun liderli¤i, denetim komitesinin etkin gözetimi, kurumsal risk yönetimi, uluslararas› standartlarda iç ve d›fl denetimin rol
ve sorumluluklar› bulunmaktad›r.
Ülkemizde de yaflanan ekonomik krizle birlikte karfl›lafl›lan yolsuzluklar›n yan›
s›ra Avrupa Birli¤i uyum ve müzakere süreci; iç kontrol sistemi, iç denetim ve
risk yönetimi ile ilgili uluslararas› standartlarda yasal düzenlemelerin yap›lmas›na neden olmufltur.

II- DÜNYA VE TÜRK‹YE’DE GEL‹fiMELER, DÜZENLEMELER VE
ETK‹LER‹
Dünya ve Türkiye için “Kurumsal Yönetim” aç›s›ndan her fleyin yeni bafltan düflünüldü¤ünü, tasarland›¤›n› görüyoruz. Kurumsal Yönetim, Risk Yönetimi ve
Denetim üzerine yeni ve h›zl› düzenlemeler yap›ld›, yap›l›yor. Son befl y›lda yap›lan düzenlemeler ve h›z›na bak›ld›¤›nda düzenlemelerin uygulaman›n önünde
oldu¤u görülmektedir.
Küresel ve Ulusal Geliflmeler, Düzenlemeler ve Etkilerine bak›ld›¤›nda iflin özünün “güven sa¤lama” ve “itibar koruma” üzerine ifade buldu¤unu anl›yoruz.
Söz konusu geliflmeler, düzenlemeler ve etkilerine bak›ld›¤›nda ; AB müzakere
süreci, yasal düzenlemeler, kurumsal yönetim ilkeleri ve uyum süreci, uluslararas› yat›r›mlar ve iflbirli¤i f›rsatlar›, Basel II düzenlemeleri ile kurumsal yönetim
yaklafl›m›n›n “güven sa¤lama” ve “itibar koruma” için temel oluflturdu¤unu ifade edebiliriz.
Sonuç olarak; Kurumsal Yönetim, Kurumsal Risk Yönetimi ve ‹ç Kontrol Sistemi üzerine yeni yaklafl›m ve ihtiyaçlar›n gündemi belirledi¤ini, yönlendirdi¤ini “‹ç Denetimin Rolü” nün önem kazand›¤›n› görüyoruz.
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Dünya ve Türkiye’de iç denetimin geliflimine bak›ld›¤›nda geçmiflte var olan geliflim farkl›l›klar›n›n di¤er bir ifadeyle uzak ara takibin günümüzde ortadan kalkt›¤›, benzer, paralel geliflim gösterdi¤ini belirtebiliriz.
‹ç denetimin dünya ve ülkemizdeki geliflimine iliflkin kilometre tafllar›n› k›saca
gözden geçirdi¤imizde; ça¤dafl iç denetim anlay›fl›n›n oluflmas›nda önemli bir
yap› tafl› olarak nitelendirilen (IIA) Uluslararas› ‹ç Denetçiler Enstitüsü’nün
1941 y›l›nda New York’ta kurulmas› ile birlikte iç denetim dünyada profesyonel bir mesleki disiplin haline gelmifltir.
Uluslararas› mesleki örgütlenme sonucu uluslararas› mesleki standartlar ve etik
kurallar oluflturulmufl, mesleki sertifikasyon s›navlar› bafllat›lm›flt›r. A.B.D ‘de
bafllayan örgütlenme, 1982 y›l›nda (ECIIA) Avrupa ‹ç Denetim Enstitüleri Konfederasyonunun kurulmas› ile mesle¤in Avrupa Birli¤inde statüye kavuflmas›n›
sa¤lam›flt›r. Ülkemizde ise 1995 y›l›nda kurulan (T‹DE) Türkiye ‹ç Denetim
Enstitüsü ile ulusal mesleki örgütlenme gerçekleflmifltir.
T‹DE ile bafllayan ulusal mesleki örgütlenme, Türkiye’de iç denetimin uluslararas› standartlarda uygulanmas›, meslek mensuplar›n›n uluslararas› sertifikasyonu için imkan sa¤lam›flt›r.
Enron ve WorldCom skandallar› ile yaflan›lan ciddi s›k›nt›lar sonucu kurumsal
yönetim uygulamalar›n›n güvence alt›na al›nmas› için ABD’ de yeni yasal düzenlemeler yap›lm›flt›r.
Sarbanes-Oxley Kanunu ile iç kontrol sistemi ve iç denetim fonksiyonuna verilen önem daha da artt›r›lm›flt›r. Bu süreçte iç denetimin 60 y›ll›k uluslararas›
mesleki örgütlenmesinden oluflan kurumsal birikim yap›lan düzenlemelere yol
gösterici olmufltur. Ülkemizde ise Bankac›l›k Kanunu, SPK ve taslak halinde
olan yeni Türk Ticaret Kanunu, Sarbanes-Oxley Kanununda yer alan esaslar›
benimseyen bir yaklafl›mla haz›rlanm›flt›r. Dünya ile paralel düzenlemelerin yap›ld›¤› ülkemizde ça¤dafl bir kurumsal yönetim için yasal çerçevenin belirlendi¤ini ve iç denetimde ulusal mesleki örgütlenmenin on y›l› aflan kurumsal geçmiflinin bulundu¤unu görüyoruz. Biraz önce belirtti¤imiz gibi Türkiye’de yasal
çerçeve ve iç denetim ile ilgili mesleki örgütlenmenin dünya ile birlikte paralel
geliflim noktas›na geldi¤i, ancak uygulamada iyilefltirilmesi gerekli konular oldu¤unu söyleyebiliriz. Kurumsallaflmas›n› henüz tamamlayamam›fl aile iflletmesi yap›s›, kay›t d›fl› ekonomi ve ekonomik istikrars›zl›k; kurumsal yönetim ve iç
denetimin uluslararas› standartlarda ülkemizde uygulanmas›n›n önündeki engelleri oluflturmaktad›r.

III- KURUMSAL YÖNET‹M ÇERÇEVES‹, ROLLER VE SORUMLULUKLAR
Geliflmeler ve düzenlemelerin etkilerine bak›ld›¤›nda, iflletmelerimiz için kurumsal yönetimkaç›n›lmaz bir gerçek haline gelmifltir.
Söz konusu geliflmeler ve düzenlemeler olarak; Avrupa Birli¤i müzakere süreci,
406

1. Salon - Paralel Oturum VII - ‹flletmelerde ‹ç Denetimin Kurulmas›, Rolü ve Önemi/Ali Kamil UZUN

Sermaye Piyasas› Kurumu’nun düzenlemeleri, yeni bankac›l›k kanunu ve halen
taslak halinde olan Türk Ticaret Kanunu, 5018 say›l› Kamu Mali Yönetim ve
Kontrol Kanunu ile kurumsal yönetim ve iç denetimin gerek özel sektör gerekse kamu alan›nda önem kazand›¤› görülmektedir. Öte yandan SPK taraf›ndan
yay›nlanan kurumsal yönetim ilkeleri ve uyum süreci, uluslararas› yat›r›mlar
için ilgi oda¤› haline gelmifl ülkemizde uluslararas› ifl birli¤i f›rsatlar› ve Basel
II düzenlemeleri ile kurumsal yönetim ön plana ç›kmaktad›r.
Her geçen gün önem kazanan kurumsal yönetimin; iflletme yönetiminde, paydafllarla olan iliflkilerde eflitlik, fleffafl›k, hesap verilebilirlik ve sorumluluk yaklafl›m›yla iflletme faaliyetlerinin etkinlik ve verimlili¤i, raporlama güvenirlili¤i,
düzenlemelere uygunluk, paydafllar›n hak ve ç›karlar›n›n korunmas›n› güvence
alt›na alan bir yaklafl›m oldu¤unu ifade edebiliriz. Bu çerçevede kurumsal yönetim ilkeleri olarak Sermaye Piyasas› Kurulu’nun düzenlemelerinden yola ç›karsak dört ana bafll›kta ilkelerin topland›¤›n› görüyoruz. Bunlar, pay sahipleri, kamuyu ayd›nlatma ve fleffafl›k, menfaat sahipleri ve yönetim kuruluna iliflkin düzenlemeler olarak gruplan›yor. Kurumsal yönetimin, yönetim ve organizasyon,
yönetim kurulu, paydafllar çerçevesinde iç denetim ve d›fl denetimle olan iliflkilerini de¤erlendirdi¤imizde, özellikle iflletme yönetimi, yönetim kurulu, iç denetim ve d›fl denetim, kurumsal yönetim sürecinde kritik rol sahibi olan dört aktör
olarak karfl›m›za ç›kmaktad›r.

IV- ‹fiLETMELERDE ‹Ç KONTROL S‹STEM‹
‹ç kontrol, iflletme organizasyonunda yönetim kurulu, yöneticileri ve çal›flanlar›
taraf›ndan yönlendirilen, operasyonlar›n etkinli¤i ve verimlili¤i, mali raporlama
sisteminin güvenirlili¤i, yasal düzenlemelere uygunluk sa¤lamay› amaçlayan ve
bu konuda makul güvence sa¤lamak için tasarlanm›fl ve ifl süreçleri içinde yer
almas›ndan ötürü bir sistem olarak nitelendirilen bir kavramd›r. Tan›m›ndan da
anlafl›laca¤› üzere iç kontrol, bir organizasyonun afla¤›dan yukar›ya, yukar›dan
afla¤›ya her kesimi ile içinde oldu¤u bir sistemdir. ‹fl ak›fllar›n›n içerisinde iç
kontroller yer al›r. ‹ç kontrol sisteminin üç temel amac› vard›r. Birincisi, operasyonlar›n etkinlik ve verimlili¤i; standartlaflm›fl süreçler yard›m›yla operasyonlar›n etkinli¤ini ve verimlili¤ini artt›r›r. Bir organizasyonda kontrollerin varl›¤›,
süreçlerin standart tan›mlar›, görev tan›mlar›, kurallar›n düzenlenmesi ve sonuç
olarak iflletme etkinli¤inin ve verimlili¤inin art›r›lmas›nda katma de¤er yarat›r.
Ayn› zamanda kontrol faaliyetleri arac›l›¤›yla iflletmenin var olan varl›klar›n›n
korunmas›n› sa¤lar. Çünkü iflletme büyüdükçe varl›klar›n› korumak sistemsel
bir sorun haline gelmektedir. Bir di¤er önemli amaç ise, mali raporlama güvenilirli¤ini sa¤lamakt›r. Mali tablolar›n güvenilir olmas› yönetimin ticari kararlarda do¤ru kararlar almas›, iflletme içi herhangi bir yolsuzlu¤un önlenmesi veya
tespitinde yard›mc› olur.
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Üçüncü temel amac› ise, iç kontrol sistemi, gerek iflletme içi, gerekse yasal düzenlemelerin getirdi¤i kurallara uygunlu¤un sa¤lanmas›nda yard›mc› olur, güvence sa¤lar. Di¤er bir ifadeyle iç kontrol sisteminin bir iflletmede var olmamas›n›n olumsuz sonuçlar›; para ve mal kayb›, hatal› kararlar al›nmas›, suiistimal
ve doland›r›c›l›klarla karfl› karfl›ya kal›nmas›, gelir kayb› ve amaçlara ulafl›lamamas›d›r. Bu özellikleri ile iç kontrol sisteminin etki alanlar›; organizasyon yap›s› ve yetkilendirme sistemi, politikalar ve yaz›l› prosedürler, insan kaynaklar›
yönetimi, muhasebe sistemi ve mali kontrol, bütçe ve yönetim raporlama sistemidir.
‹ç kontrol ile ilgili uluslararas› kabul görmüfl olan COSO modeline göre, operasyonel etkinlik ve verimlilik, güvenilir mali raporlama ve mevzuata uygunlu¤un
sa¤lanmas›nda iç kontrollerin befl temel bileflene göre yap›lanmas› öngörülmüfltür. Söz konusu temel bileflenler; kontrol ortam›, risk de¤erlendirmesi, kontrol
faaliyetleri, bilgi ve iletiflim, izlemedir. ‹flletme ortam› ve yönetimin felsefesi
kontrol ortam›n›n oluflumunda etkilidir. ‹flletmenin stratejik, mali ve operasyonel amaçlar›na göre tan›mlanan riskleri kontrol faaliyetlerinin tasarlanmas›nda
belirleyici olurlar. Bilgi, iletiflim ve izleme ise kontrollerin etkinli¤ini de¤erlendirilmesi, gözden geçirilmesine yard›mc› olur.
K›saca özetlemek gerekirse; iç kontrol, süreç ve ifl ak›fllar› içine yerlefltirilen, kiflilerden etkilenen, iflletmenin amaçlar›na ulaflmas›nda kullan›lan bir araçt›r. Makul ölçüde güvenilirlik sa¤lar. Bu özellikleri ile iç kontrol iflletme yönetiminin
sorumlulu¤undad›r. Etkinli¤inin ve yerindeli¤inin de¤erlendirilmesi için iç denetim faaliyetine ihtiyaç gösterir. Bu nedenle iç kontrol ve iç denetim birbirinden farkl›, ancak birbirini tamamlayan iki kavram olarak de¤erlendirilmelidir.
Bu de¤erlendirmelerden de anlafl›laca¤› üzere, flirketin kurumsallaflmas›n›n temellerinden birini iç kontrol sisteminin varl›¤› oluflturmaktad›r. ‹flletme içi kontrollerin yerindeli¤inin, kalitesi iç denetim faaliyeti ile ifade bulur. ‹ç Denetim
faaliyeti, ifllem ve hata odakl› yaklafl›mdan süreç odakl›, iflin do¤ru yap›lmas›n›n
yan› s›ra do¤ru iflin yap›lmas›n› öneren bir yaklafl›mla iflletme için stratejik ak›l
orta¤›, gelifltiren, önceden önlem al›nmas›n› sa¤layan bir rol üstlenmektedir.

V- ‹fiLETMELERDE ‹Ç DENET‹M FAAL‹YET‹N‹N ROLÜ VE KATMA
DE⁄ER‹
Uluslararas› ‹ç Denetçiler Enstitüsü taraf›ndan yap›lan tan›m›yla iç denetim; bir
kurumun faaliyetlerini gelifltirmek ve onlara de¤er katmak amac›yla gerçeklefltirilen ba¤›ms›z, tarafs›z bir güvence ve dan›flmanl›k sa¤lama faaliyetidir. ‹ç Denetim, kurumun risk yönetimi, kontrol ve kurumsal yönetim süreçlerinin etkinli¤ini de¤erlendirmek ve gelifltirmek amac›na yönelik sistemli ve disiplinli bir
yaklafl›m getirerek kurumun amaçlar›na ulaflmas›na yard›mc› olur.
Bu çerçevede ‹ç Denetimin rolünü de¤erlendirdi¤imizde; flirket ve kurumlar›n
risk yönetimi, kontrol ve kurumsal yönetim süreçleri ile ilgili ba¤›ms›z ve taraf408
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s›z güvence sa¤lama ve dan›flmanl›k faaliyeti olan iç denetim, flirket ve kurumlarda yönetsel hesap verebilirli¤in yerleflmesine katk› sa¤lamaktad›r. ‹ç Denetçilerin, flirket ve kurumlar›n iç kontrol sisteminin etkinli¤i ve yeterlili¤i ile ifl süreçlerinin yerindeli¤i, performans kalitesi hakk›nda yönetime bilgi sa¤lanmas›
hususunda sorumluluklar› bulunmaktad›r. ‹flin do¤ru yap›lmas›n›n yan› s›ra do¤ru iflin yap›lmas› konusunda görüfl ve önerileri ile iç denetim faaliyeti flirket ve
kurumlara katma de¤er sa¤lar. ‹fl süreçlerinin etkinli¤i ve verimlili¤i, mali raporlama sistemini güvenilirli¤i, yasa ve düzenlemelere uygunluk konular›nda makul bir güvence sa¤lamak için flirket ve kurum yöneticilerince tasarlanan iç kontrol sistemi, iç denetim faaliyeti ile de¤erlendirilir. Hata, hile ve suistimallerin,
gelir ve varl›k kay›plar›n›n önlenmesinde iç kontrol sistemi ve iç denetim faaliyetinin etkinli¤i önemli rol oynamaktad›r. K›saca, karl›l›k ve verimlili¤in güvencesi denetlenebilir olmakt›r.
Dünün ifllem ve hata odakl› iç denetim yaklafl›m›, bugün süreç odakl›, iflin etkinli¤inin art›r›lmas›na yönelik stratejik ak›l ortakl›¤›na do¤ru de¤iflim ve geliflim
göstermifltir.
Kurumsal yönetim içinde iç denetimin rolünü de¤erlendirdi¤imizde; süreçlerin
iyilefltirilmesi, insan kayna¤›n›n geliflimi, kurumsal performans ve verimlilik
yönetimi, iç iletiflim, iyi uygulamalar›n paylafl›lmas›, katma de¤er yarat›lmas›nda rolü oldu¤unu görüyoruz.
‹flletmelerde iç denetim faaliyetleri, farkl› endüstri ve ortamlarda, çeflitli yasal
düzenlemeler, ölçek ve özellikleri farkl› kurumsal yap›larda gerçeklefltirilmektedir. Söz konusu farkl›l›klar içinde iç denetimin tan›m›na uygun yerine getirilmesine yönelik olarak, iç denetim uygulamalar›n›n temel ilkelerini tan›mlamak,
katma de¤erini ifade ve teflvik etmek, performans›n›n de¤erlendirilmesine imkan sa¤lamak amac›yla Uluslararas› ‹ç Denetçiler Enstitüsü taraf›ndan “Uluslararas› ‹ç Denetim Standartlar›” gelifltirilmifltir. Bu standartlara uyum sa¤lamak
esast›r. Uyum sa¤lanamad›¤› durumlar özel durum aç›klamas› gerektirir.
Uluslararas› ‹ç Denetim Standartlar›, nitelik ve performans standartlar› olarak
iki ana bölümden oluflmaktad›r. ‹ç Denetim faaliyetinin amaç, yetki ve sorumluluklar›n›n bir yönetmelikle tan›mlanmas›, ba¤›ms›zl›k ve objektiflik, mesleki
yeterlilik, mesleki özen ve dikkat, sürekli mesleki geliflim, kalite güvence ve gelifltirme program› nitelik standartlar›n› oluflturmaktad›r. ‹ç Denetim faaliyetinin
yönetimi, iflin niteli¤i, görev planlamas›, görevin yap›lmas›, sonuçlar›n raporlanmas›, geliflmelerin izlenmesi, bakiye riskin yönetimce üstlenilmesi ise performans standartlar›d›r. Söz konusu standartlar uygulama önerileri ile desteklenerek iç denetçilere çal›flmalar›nda k›lavuzluk sa¤lanmaktad›r. Standartlar, (IIA)
Uluslararas› ‹ç Denetçiler Enstitüsü-Standartlar Kurulu taraf›ndan belirlenmekte ve sürekli gözden geçirilerek gelifltirilmektedir. Standartlar, iç denetim faaliyetinin güvence ve dan›flmanl›k hizmetlerinin kalite garantisini sa¤lamaktad›r.
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Ayr›ca, IIA taraf›ndan yay›nlanm›fl olan “Etik Kurallar” ile iç denetim mesle¤inin ifl ahlak› kültürü gelifltirilmektedir.
‹ç Denetimin standartlara ve etik kurallara uygun yap›lamamas›, yukar›da ifade
etti¤imiz gibi özel durum aç›klamas› gerektirir ve kurumsal yönetim riskini
oluflturur.
Tan›m› dikkate al›nd›¤›nda, iç denetim güvence ve dan›flmanl›k faaliyetlerinin
fonksiyonel anlamda ba¤›ms›z ve tarafs›z yürütülmesi gerekli bir faaliyettir. Bu
nedenle kurum ve kurulufllarda yönetsel hesap verebilirli¤in yerleflmesine çok
büyük katk› sa¤lamaktad›r. Risk yönetiminin bir parças› olarak önleyici niteli¤i
bulunmaktad›r. Kurumsal yönetim kalitesini gelifltirir, kurumsal de¤eri yükseltir. Pay ve menfaat sahipleri için güvence sa¤lar. Kurumsal itibar›n sigortas›d›r.

VI- ‹fiLETMELERDE ‹Ç DENET‹M FAAL‹YET‹N‹N BAfiLATILMASINDA
BAfiARI FAKTÖRLER‹
Önceki bölümlerde yer alan aç›klamalar›m›z› k›saca özetlersek; iflletmelerde iç
denetim; risk ve kontrol de¤erleme faaliyetlerine destek sa¤lar, iflletme faaliyetlerini izler, faaliyetlere iliflkin risk ve kontrol faaliyetleri ile ilgili önerilerde bulunur, kontrollerin uygunlu¤unu ve etkinli¤ini test eder. ‹ç Denetim faaliyetinin
çok yönlü kapsam›; mali denetim, uygunluk denetimi, operasyonel denetim ve
bilgi sistemleri denetimi gibi çeflitli denetim faaliyetlerini içerir. Bu ifllev ve
kapsam özellikleri ile iç denetim; iflletmelerde mali raporlama sisteminin güvenilirli¤i, yasa ve düzenlemelere uygunluk, faaliyetlerin ekonomikli¤i, etkinli¤i
ve verimlili¤i, bilgi sistemlerinin güvenilirli¤i için vazgeçilmez, olmazsa olmaz
faaliyetlerden biri olarak kabul edilmelidir. ‹ç Denetim faaliyetinin iflletmelerde
bafllat›lmas› için ise genellikle üç temel yaklafl›mdan biri tercih edilir. Bu yaklafl›mlar; (1) ‹flletme içinde iç denetim birimi kurularak veya iç denetçi istihdam
edilerek iç denetim faaliyetinin bafllat›lmas› (iç kaynak kullan›lmas›), (2) ‹flletme d›fl› profesyonel bir kurumdan iç denetim hizmeti al›nmas›(d›fl kaynak kullan›lmas›), (3) iflletme içi ve d›fl› kaynaklar›n birlikte kullan›lmas› (efl kaynak
kullan›lmas›) d›r. Söz konusu yaklafl›mlardan anlafl›laca¤› üzere iç denetim faaliyeti sadece iflletme içi kaynaklarla yürütülen bir faaliyet olmay›p, d›fl kaynak
kullan›m›na da aç›k bir faaliyettir. Hangi yaklafl›m›n tercih edilmesi gerekti¤i
ise; iflletme ölçe¤i, yönetimin tutum ve anlay›fl› ile iflletmenin faaliyet gösterdi¤i endüstride konuya iliflkin düzenlemelerin öngördü¤ü esaslara göre belirlenmektedir.
‹ç Denetim faaliyetinin iç ve d›fl kaynak kullan›lmas› ya da her iki kayna¤›n birlikte
kullan›lmas› suretiyle gerçeklefltirilebilir olmas›, iflletmelerde etkin ve katma de¤er
yaratan bir iç denetim faaliyeti için ihtiyaç duyulan bilgi, beceri ve donan›m›n gerekli ve yeterli yetkinlikte ekonomik ve verimli olarak sa¤lanmas›na imkan vermektedir.
Ayn› zamanda iç denetim faaliyetinin tan›m›nda belirtildi¤i üzere ba¤›ms›z ve tarafs›z güvence ve dan›flmanl›k ifllevini yerine getirmesini sa¤lamaktad›r.
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Bir iflletmede iç denetim faaliyetinin bafllat›lmas›, kurulmas› için süreç ak›fl› genel olarak afla¤›da belirtilen flekilde tasarlan›r ve yürütülür.

‹ç Denetim Fonksiyonunun Yönetmeli¤inin Oluflturulmas›
‹ç Denetim fonksiyonunun amac›, yetki ve sorumluluklar›n› belirleyen, standartlara uygun çal›flma esaslar› haz›rlan›r ve Yönetim Kurulu onay›na sunulur.
‹ç Denetim Fonksiyonunun Organizasyondaki Yerinin Belirlenmesi
‹ç Denetim fonksiyonunun organizasyondaki konumu, ba¤›ms›zl›¤› da göz
önünde bulundurularak belirlenir.

‹ç Denetim Fonksiyonunun Çal›flanlar›n›n ‹fl Tan›m›n›n Oluflturulmas›
‹ç Denetim fonksiyonunun yönetici ve çal›flanlar›n›n yetki ve sorumluluklar›n›
içeren ifl tan›mlar› yaz›l› hale getirilir.
‹ç Kontrollerin De¤erlendirilmesi
Belirlenen süreç ve alt süreç sahipleri ile detayl› görüflmeler yap›l›r ve mevcut
prosedürler incelenir. En iyi uygulamalar do¤rultusunda risk/kontrol yap›s› de¤erlendirilir. Mevcut ve olas› riskler ve kontrol noktalar› için iyilefltirme önerilerinde bulunulur.
Risk De¤erlendirmesi
fiirket bünyesindeki risk faktörlerinin ve denetim alanlar›n›n belirlenmesi ve yap›lacak risk de¤erlemesi sonucunda denetim alanlar› önceliklendirilir.

Y›ll›k ‹ç Denetim Plan›
Yap›lan risk de¤erlendirmesi sonucunda y›ll›k iç denetim plan› oluflturulur.
‹ç Denetim faaliyetinin bafllat›lmas›, kurulmas› için öngörülen yukar›da özetlenen süreç ak›fl›nda; gerek iç denetim faaliyetinin, gerekse iflletme faaliyet konusunun gerektirdi¤i bilgi, beceri ve donan›m ihtiyac›, iflletme ölçe¤i, faaliyet gösterilen endüstrinin yasal düzenlemeleri, iflletme politikalar›, yönetimin tutum ve
anlay›fl› çerçevesinde iç veya d›fl kaynak kullan›m› ya da her iki kayna¤›n birlikte kullan›m› suretiyle iç denetimin yap›lmas›n› biçimlendirecektir.
Kullan›lacak kaynaklara göre uygulaman›n baflar›lmas›nda etkili olacak faktörleri afla¤›da belirtilen flekilde ifade edebiliriz.
‹ç Denetim faaliyetinin bafllat›lmas›, kurulmas› iflletme içi kaynaklarla gerçeklefltirilecekse; öncelikle üst yönetimin uluslararas› standartlarda ba¤›ms›zl›¤›n›
ve tarafs›zl›¤›n› güvence alt›na ald›¤›, tam destek sa¤lad›¤› bir iç denetim faaliyetini bafllatt›¤›n› taahhüt etmelidir. ‹ç Denetim faaliyeti ile ilgili iflletme içinden
görevlendirilecek ya da d›flar›dan istihdam edilece kiflilerin yetkinlikleri göreve
uygun olmal›, mesleki sertifika sahibi ya da sertifika almaya aday kifliler aras›ndan seçilmelidir. ‹flletme organizasyonu içinde iç denetim faaliyeti ba¤›ms›zl›¤›411
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n› ve tarafs›zl›¤›n› sa¤lay›c› biçimde konumland›r›lmal›d›r. Bu nedenle icradan
sorumlu pozisyonlara ba¤l› olmamal›d›r.
‹ç Denetim faaliyetinin bafllat›lmas›, kurulmas› iflletme d›fl› kaynaklarla gerçeklefltirilecekse; d›fl kaynak sa¤lay›c›lar›n yetkinlikleri, donan›mlar›, itibar›, deneyimleri, referanslar› uygun olmal›, ba¤›ms›zl›¤›n› ve tarafs›zl›¤›n› etkileyecek
herhangi bir mali, kurumsal veya kiflisel iliflkisi bulunmad›¤›ndan emin olunmal›d›r.
VII- SONUÇ VE ÖNER‹LER
Önümüzdeki y›llarda Basel II düzenlemeleri ile bankac›l›kta önemi daha da artacak olan kurumsal yönetim ve risk yönetimi ile yeni bankac›l›k kanunuyla getirilen düzenlemeleri birlikte de¤erlendirdi¤imizde, finans ve reel sektörümüzün
yak›n iflbirli¤i içinde olmas› gereken bir dönem bafllad›¤›n› ifade edebiliriz.
Söz konusu düzenlemeler, denetimin ve risk yönetiminin sadece bankac›l›k için
de¤il, reel sektör içinde bir gereklilik oldu¤unu göstermektedir. Bankac›l›k, sektör olarak yeni düzenlemelerle 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.
Reel sektörümüzün a¤›rl›kl› olarak kurumsallaflmam›fl aile flirketi yap›s›nda ve
KOB‹ ölçe¤inde kurulufllardan olufltu¤u dikkate al›nd›¤›nda; bankac›l›¤›n flirketlerin kurumsallaflma sürecinde aktif rol almas›n› gerekli k›lacakt›r. Bu nedenle bankalar, flirketler, sektör ve meslek kurulufllar› ile kurumsal risk ve yönetim
hizmetlerinde uzman kurulufllar aras›nda iflbirli¤i önem kazanacakt›r.
Ülkemizde yap›lan düzenlemeler ve uygulamalar›n analizi yap›ld›¤›nda; Uluslararas› standartlarda yasal düzenlemelerin yap›lm›fl ve yap›lmakta oldu¤u, ülke
düzeyinde fark›ndal›¤› yayg›nlaflt›racak sivil toplum kurulufllar› olarak Türkiye
‹ç Denetim Enstitüsü, Risk Yöneticileri Derne¤i, Türkiye Kurumsal Yönetim
Derne¤inin faaliyetleri ile e¤itim, sertifikasyon ve çeflitli etkinlikleriyle sa¤lad›klar› destek, ‹MKB Kurumsal Yönetim Endeksi çal›flmalar› konuya iliflkin
yaklafl›m›n güçlü oldu¤unu göstermesine karfl›n uygulamada yayg›nl›¤›n henüz
sa¤lanamad›¤›n›, AB müzakere süreci ve Basel II düzenlemelerinin ise kurumsal yönetim uygulamalar›n›n flirketlerde yayg›nl›k kazanmas›n› için f›rsat oldu¤unu ifade edebiliriz.
Yap›lan düzenlemelere karfl›n uygulaman›n kurumsal yönetim ilkelerine tam
olarak uyum sa¤layamad›¤› görülmektedir. Uygulaman›n öngörülen flekilde geliflmesi için flirketlerimizin yönetim kurulu denetim komitesi üyeleri iç denetim
konusunda yetkin ve flirket ortaklar› ile iliflkisi olmayan ba¤›ms›z kifliler olmal›,
iç kontrol sistemi ve iç denetim faaliyetlerinin gözden geçirilmesinde ba¤›ms›z
uzman kurulufllardan destek al›nmal› ve iflbirli¤i sa¤lanmal›d›r.
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Kurumsal Yönetim ‹lkelerinin ve yap›lan düzenlemelerin uygulanmas›nda pay
ve menfaat sahipleri olan ortaklar, müflteriler, çal›flanlar, yat›r›mc›lar ile yönetim kurulunun rol ve sorumluluklar› kadar önemli bir baflka rol ve sorumluluk
sahibi “ Düzenleyici Otoriteler” dir.
BDDK ve SPK, düzenlemelerinin uygulamadaki takipçisi olmal›, uygulaman›n
kalitesini gözden geçirerek yönlendiricilik yapmal›d›r.
‹ç denetim elemanlar›, kuruluflun iç kontrol sisteminin etkinli¤i ve yeterlili¤i ile
performans kalitesi hakk›nda yönetime bilgi sa¤lanmas› hususunda sorumluluklar üstlenmektedirler.
Ancak uygulamada çeflitli sorunlar bulunmakta ve iç denetimden beklenen katma de¤er sa¤lanamamaktad›r. Uygulamaya bak›ld›¤›nda, iç denetimin kurum içi
organizasyon içinde ba¤›ms›zl›¤›n›n sa¤lanamamas›, uygulama usul ve esaslar›n›n uluslararas› standartlara uygun olmamas›, iç denetçilerin yetkinliklerini akredite eden sertifikasyona sahip iç denetçi say›s›n›n henüz yeterli olmay›fl›n› karfl›lafl›lan sorunlar olarak ifade edebiliriz. Uygulamada karfl›lafl›lan bu sorunlar›n
giderilmesine yönelik bugün yasal düzenlemeler yap›lm›fl ve yap›lmaktad›r.
Düzenlemelerin yap›lmas› gerekli olmas›na karfl›n yeterli de¤ildir. Uygulamada
etkinli¤inin sa¤lanmas› için öncelikle iç denetimin katma de¤erinin herkes taraf›ndan anlafl›lmas›, flirketlerde iç denetim faaliyetinin yetkin kiflilerce ve ba¤›ms›z olarak yap›lmas› ve bu konuda çözüm ortaklar›ndan yararlan›lmas›, düzenleyici otoritelerinde uygulaman›n s›k› takipçisi olmas› gerekmektedir. fiirketlerimizde uluslararas› standartlarda iç denetim faaliyetinin yap›lmas›, katma de¤er
sa¤lanabilmesi için konunun uzman› kurulufllar ile çözüm ortakl›¤› gelifltirilmelidir.
Yukar›da özetlemeye çal›flt›¤›m›z iç denetimin rol ve sorumluluklar›, flirket ve
kurumlar›n pay ve menfaat sahipleri, yönetim kurulu ve kamunun ayd›nlat›lmas› ve fleffafl›k aç›s›ndan sigorta teflkil etmektedir. Bu nedenle iç denetim faaliyetinin uluslararas› standartlara uygun yap›lamamas› özel durum aç›klamas› gerektiren ve kurumsal yönetim riskini oluflturan bir husus olarak de¤erlendirilmelidir. fiirketlerimizin faaliyet raporlar›nda yay›nlad›¤› kurumsal yönetim ilkelerine uyum aç›klamalar›nda bu hususlara mutlaka dikkat edilmelidir. fiirket ve
kurumlarda iç denetim faaliyetinin yetkin kiflilerce ve ba¤›ms›z olarak yap›lmas› ve bu konuda çözüm ortaklar›ndan yararlan›lmas›, düzenleyici otoritelerinde
uygulaman›n s›k› takipçisi olmas› gerekmektedir. fiirketlerimizde uluslararas›
standartlarda iç denetim faaliyetinin yap›lmas›, katma de¤er sa¤lanabilmesi için
konunun uzman› kurulufllar ile çözüm ortakl›¤› gelifltirilmelidir. Uygulaman›n
öngörülen flekilde geliflmesi için flirketlerimizin yönetim kurulu denetim komitesi üyeleri iç denetim konusunda yetkin ve flirket ortaklar› ile iliflkisi olmayan
ba¤›ms›z kifliler olmal›, iç kontrol sistemi ve iç denetim faaliyetlerinin gözden
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geçirilmesinde ba¤›ms›z uzman kurulufllardan destek al›nmal› ve iflbirli¤i sa¤lanmal›d›r. Kurumsal Yönetim ilkelerinin ve yap›lan düzenlemelerin uygulanmas›nda pay ve menfaat sahipleri olan ortaklar, müflteriler, çal›flanlar, tedarikçiler, yat›r›mc›lar, kamu ve sivil toplum kurulufllar› olarak hak ve sorumluluklar›m›za sahip ç›karak kendi pay›m›za düflen gayreti göstermeliyiz.
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