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ŞİRKETLERDE YETERLİ İÇ KONTROLLER VAR MI?

Tayfun BAYAZIT
Türkiye Kurumsal yönetim Derneği yönetim Kurulu Başkanı

Değerli konuklar,
Öncelikle İstanbul serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası hazırladıkları bu başarılı çalışma için
teşekkür ederim.
Türkiye Kurumsal yönetim Derneği (TKyD), Kurumsal yönetim anlayışının ülkemizde tanınmasına ve
gelişmesine katkıda bulunmak, en iyi uygulamalarıyla hayata geçirilmesini sağlamak amacıyla 2003 yılından bu yana faaliyetlerini sürdürmektedir. 480 üyesi ile TKyD’nin hedefi, ülkemiz kurumlarının yüksek
performanslı, rekabetçi, uluslararası yönetim ilkelerine sahip ve paydaşlarına en fazla değer yaratan
kurumlar haline gelmesidir. Bu bağlamda, TKyD, kamu ve özel kurum ve kuruluşlara Kurumsal yönetim
konusundaki uluslararası gelişmeleri aktararak ülkemiz kurumlarının adil, şeffaf, sorumlu ve hesap verebilir biçimde yönetilmelerini özendirmektedir. Bu ilkeleri uygulayarak kar etme, yüksek performans gösterme ve rekabet etme güçleriyle, daha fazla istihdam sağlayıp ülke ekonomisinin gelişmesine katkıda
bulunmak için faaliyet göstermektedir.
Kurumsal yönetim alanındaki bu faaliyetler birçok benzeri konunun gündemimizde olması gerekliliğini beraberinde getirmiştir. “Kurumsal yönetim” düzenlemeleri ve uygulamaları özellikle son yıllardaki
gelişmelere bakıldığında neredeyse “risk yönetimi” ve “denetim” konularından bağımsız düşünülemez
olmaya başlamıştır.
yasalaşma sürecinde olan ve temel gerekçesi kurumsal yönetim olan yeni Türk Ticaret Kanunu
Taslağı, yönetim Kurulu’nun devredilemez görevleri arasında, finans denetimini de saymıştır. yasa
Tasarısına göre, yönetim kurulu finansal denetleme için gerekli düzeni kurmalıdır. sözkonusu mekanizmanın harekete geçirilmesi hususunda büyük veya küçük AŞ ayrımı yapılmamış, yani ölçek kriterinin kullanılmasına gerek görülmemiştir. Finans denetimi ile ilgili şirket içi yapılanmada “şirketin ihtiyacı” ölçüsü
geçerlidir. Finans denetimi sadece borsa şirketlerinin gereksinim duydukları bir denetim-gözetim mekanizması değildir.
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Türk Ticaret Kanunu Taslağı’nın temel gerekçesinin kurumsal yönetim ilkeleri olmasından hareketle,
çeşitli ulusal ve uluslararası kuruluşların destekleri ile TKyD bir proje hazırlanmış ve uygulamaya almıştır.
Projenin ilk safhası 2006 – 2007 yıllarında gerçekleşmiş, bilinçlendirme ve eğitim çalışmalarına
odaklanmıştır. Anadolu’nun 14 ilinde, şirketlerin hissedarları ve profesyönel yöneticilerinden oluşan 1127
kişinin katılımlarıyla ücretsiz eğitim programları ve seminerler düzenlenmiştir. Burada elde edilen görüş
ve tecrübeler ile 2008 yılında ikinci aşamaya geçilerek “Halka kapalı şirketler için kurumsal yönetim rehberi” hazırlığı yapılmıştır. Ekonomimizin lokomotifini oluşturan aile şirketlerinde iç kontrol, denetim, risk
sistemlerini hayata geçirmekle ilgili yönlendirici bilgiler sunan çalışma Ocak 2010’da kamuoyu faydasına
sunulacaktır.
Genel beklentiyi karşılamak ve kendimize özgü kurumsal yönetim modelimizi geliştirmemize katkıda bulunmak amacıyla vaka analizleri çalışması 2009 yılında başlamıştır. yeni TTK Taslağı’nda sunulan
kategorizasyon dikkate alınarak, yıllık satış – toplam varlıklar ve çalışan sayısına göre küçük – orta –
büyük ölçekli olmak üzere 3 grupta toplam 9 şirketle yürütülen çalışmalarda PwC tarafından hazırlanarak projeye katkı amacıyla sunulan “TTK Check-up tool” kullanılmaktadır. İlk incelemenin ardından elde
edilen bulgular verilen 10 aylık süre sonunda yeniden değerlendirilecek ve bu süreç Haziran 2010’da
yayımlanacak çalışmamız ile paylaşılacaktır.
Proje sürecinin ilk safhasında yapılan incelemede edindiğimiz iç kontrollere değin saptamalarımız
hakkında kısa bilgiler vererek oturuma katkıda bulunmak amacındayım.
Orta ve küçük olarak nitelendirilen kategoride yer alan şirketlerde gelişmiş bir iç kontrol sisteminin
henüz hayata geçirilemediğini söyleyebiliriz. Bunun yanısıra raporlama ve bütçeleme sistemlerinde bazı
eksiklikler, iş süreçleri ve bilgi işlem sistemlerindeki yetersizlikler proje süresince kuruluşlarımızın ele
almasını önerdiğimiz başlıca konular oldu. Aynı kategorideki şirketlerimizin büyük bölümü bağımsız denetim hizmeti almıyor ve UFRs’ye geçiş henüz sağlanmamış durumda. Bu iki konunun yasalaşması beklentisi olduğumuz yeni TTK ile hayata geçirilmesi söz konusu olacaktır. Eksikliklerden bahsederken, özellikle
büyük kategoride yer alan bazı şirketlerimizin bu başlıklar altında başarılı uygulamaları hayata geçirdiklerini memnuniyetle tespit etmiş olduğumuzu da belirtmek isterim.
ülkemiz kuruluşlarının faydasına sunmuş olduğumuz ve yukarıda sayılan eksikliklerden arınmış
yönetim modellerini oluşturmalarına yardımcı olacağını umduğumuz rehberde etkin kontroller ile önerilerimizi sıralamaktayız;
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Etkin kontroller kimi etkileniyor ve
hangi amaca hizmet ediyor?
I. Şirket güvenilirliğinin artması
Şirket ortaklarının sisteme duyduğu güvenin
artması

Menfaat sahiplerinde Şirkete duyulan güvenin
artması (satıcılar, müşteriler, bankalar gibi)

Potansiyel yatırımcılar
II. Mevzuata uyumun sağlanması
İşletme faaliyetlerinin aksama/durma riski ile
muhtemel dava risklerinin (müşteri, satıcı ve işçi
davaları gibi) azaltması
Türk Ticaret Kanunu Tasarısı ve Basel II’ye uyum
yönetim kurulunun sorumlulukları
Risk teşhisi ve yönetimi
İç ve dış (bağımsız) denetim
Finansal planlama
yurt içi ve dışı sermaye piyasalarında halka
arz/tahvil ihraç olanaklarında katalizör

III. Doğru ve zamanlı finansal raporlama
İşletmeyi etkin ve verimli yönetmek için daha
kaliteli bilgi:
(enflasyonun sona ermesi ile düşen karlılıklara
önlem olarak maliyetlerin sıkı kontrolü
Küreselleşme/artan rekabet

Etkin kontroller neyi sağlıyor?

Kontrol ve risk bazlı bir yapının oturması
Hata ve suistimallerin minimum seviyede olduğuna
dair güvence
yatırıma yönelme
Şeffaflığın getireceği güvence
Menfaat sahiplerinin bağlılığının artması
Denetleyici otoritenin gözünde yüksek güvenilirlik
seviyesinin kazanılması
Şirket hisselerine daha yüksek prim verilmesi
yabancı ortağın kararını hızlandırması
sürekli büyümenin sağlanması
Faaliyetlerin aksaması veya durmasından
kaynaklanabilecek kayıpların önlenmesi
Dava giderlerinin azalması
yönetim kurulunu sorumluluklarının yerine
getirmesinde en önemli araç Kanunlara uygunluk
Düşük dava riski ve itibarın korunması
Artan kredibilite neticesinde yüksek derecelendirme
ve bunun sağladığı düşük faizli ucuz kredi
Etkin planlama, hızlı bilgi akışı neticesinde halka arz
sürecinin hızlanması
Bağımsız dış denetimin hızlı bir şekilde yürütülmesi
ve tamamlanması
Kurumsal yönetim İlkelerine Uyum
Derecelendirilmesinde yüksek not ve bunun getirdiği
yüksek hisse senedi değeri
Etkin yönetim raporlamasının kurulması (finansal
analiz, finansal planlama ve bütçeleme)
Hızlı ve etkin karar verebilme olanağı
Artan rekabet gücünün getirdiği karlılık
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Hata ve suistimallerden kaynaklanabilecek
yanlışlıkların minimize edildiği “doğru ve gerçeği”
gösteren finansal tablolar
Dış denetim ve dış denetçilerle olan ilişkiler
Muhasebe ve denetim standartlarındaki değişiklikler

Mevzuata uyum
İtibarın korunması
Maddi kayıpların önlenmesi
Kontrol ve risk bazlı “katma değer sağlayan dış
denetim” ile şirketlerin parasının karşılığını alması
Finansal tabloların işletme tarafından
hazırlanabilmesi

III. Operasyonel verimlilik
yönetim ve çalışanlar arasında roller ve sorumluluk Etkin iş dağılımı sonucu artan verimlilik ve
açısından netlik
motivasyon
Kritik çalışanlara bağımlılığın azaltılması
Operasyonlar
Etkin ve verimli iş süreçleri sonucu maliyetlerin
etkin kontrolü
Kaynaklarının optimum seviyede kullanımı
(insan kaynakları, sistemler gibi)
Operasyonel hataların minimize edilmesi
Etkin ve sürekli operasyonel risk değerlendirmesi
sözlerime burada son verirken IsMMMO yönetimine değerli çalışmaları için bir kez daha teşekkür
eder, gelecekte işbirliklerimizin gelişerek devamını temenni ettiğimizi belirtmek isterim.
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