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Dr. A. Engin 
Ergüden

Lisans eğitimini Bursa Ulu-
dağ Üniversitesi İktisadi İdari 
Bilimler Fakültesi İşletme 
Bölümü’nde tamamlayan 
Dr. A. Engin Ergüden, eğitim 
hayatına  İstanbul Üniversi-
tesi İşletme Fakültesi İşletme 
İktisadi Enstitüsü İngilizce 
Finans Yönetimi İhtisas prog-
ramına devam ettikten sonra 
Marmara Üniversitesi Sosyal 
Bilimler Enstitüsü Muhasebe 
Finansman programından 
Yüksek Lisans ve Doktora de-
recelerini almıştır. İş hayatın-
da ise 5 yıl bağımsız denetim, 
13 senede holding işletmeler 
düzeyinde iç denetim tecrü-
besine sahiptir. Ağırlıklı olarak 
şirketlere İç Denetim ve Ba-
ğımsız Denetim hizmetlerini 
veren Erler SMMM Muhase-
be Denetim Hizmetleri Ltd. 
Şti.’nde denetim hizmetlerin-
den sorumlu ortak olarak ve 
“İyi Şirket Danışmanlık A.Ş.’de  
Kurumsal Risk Yönetimi  ve 
İç Denetim danışmanı  olarak  
hizmet vermektedir.  Yeni 
TTK kapsamında TÜRMOB’da 
Eğitim Projesi’nde TTK ve 
Bağımsız Denetim eğitmen-
liği yapmakta ve Yeditepe 
Üniversitesi İngilizce İşletme 
Bölümü’nde ve MBA progra-
mında yarı zamanlı öğretim 
görevlisi olarak Denetim ve 
Finansal Muhasebe dersi 
vermektedir.

Kurumsal Yönetim Anlayışı 
Kapsamında İç Denetim ve İç 
Denetimin Artan Fonksiyonu 

Kurumsal yönetim kavramı-
nın tek bir tanımı yoktur. Bir 
tanımlama yapmak gerekirse; 
kurumsal yönetim,  piyasa eko-
nomisinde şirket hissedarları, 
şirket yöneticileri ve şirkete 
yatırım yapan diğer hak sahibi 
ve paydaşları (shareholder & 
stakeholder) arasındaki ilişki-
leri şekillendiren kurallar bütü-
nüdür. 1

Dar anlamda kurumsal yö-
netim, şirket yönetimi ile his-
sedarlar (shareholders) ve pay-
daşlar (stakeholders) arasındaki 
ilişkileri düzenleyen kurallar 
bütünüdür. Kurumsal yönetim 
kavramını en geniş anlamda, 
iyi şirket yönetimi için gerekli 
formel ve informel kurallar bü-
tünü olarak ele almak mümkün-
dür. Daha kısa ve öz bir tanım 
yapmak gerekirse; kurumsal 
yönetim “iyi şirket yönetimi” 
(good corporate governance) 
demektir. İyi şirket yönetimi 
için, sadece şirket üst yöneti-
minin ve yönetim kurulunun 
görev ve sorumluklarını ve aynı 
zamanda şirket içi ve şirket dışı 
paydaşların haklarını önceden 
belirlemek ve bunları yasal çer-
çeve içerisine almak son derece 
önemli ve gerekli olmakla bera-
ber yeterli değildir. 2  

Kurumsal yönetimin en 
önemli konularından bir tanesi 
bağımsız denetim ve iç deneti-
min kurumsal yönetimle olan 
ilişkisidir. Denetim konusunun 
önemi de şirketlerin risklerini 
iyi kontrol edememesinden do-
layı meydana gelen sonuçlarda 
şirketlerin riskleri iyi yönete-
memesi sonucunu ortaya çıkar-
maktadır. Şirketlerde, kurumsal 
yönetime işlevsellik kazandırıl-
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2000’li yılların başlarında dünyada meydana 
gelen muhasebe skandalları ile Amerika 
Birleşik Devletlerinde Sarbanes - Oxley 
Yasası ile, Türkiye’de ise 2004 yılında 
bu yasasın paralelinde Sermaye Piyasası 
Kurulu’nun Kurumsal Yönetim Tebliği ile 
uygulama alanı bulan Kurumsal Yönetim 
İlkeleri çerçevesinde, 13.01.2011 tarihinde 
yürürlüğe giren ve 01.07.2012 tarihinde 
uygulanmaya başlayan yeni Türk Ticaret 
Kanunu yasamız genel anlamında Kurumsal 
Yönetim İlkeleri omurgasına oturtulmuş bir 
kanun olarak dikkat çekiyor. 
TKYD Üyesi Dr. A. Engin Ergüden Kurumsal 
Yönetim İlkeleri çerçevesinde özellikle son 
15-20 yılda ülkemizde hızla uygulanma alanı 
bulan iç denetimin rolü ve yeni Türk Ticaret 
Kanununda iç denetim ile ilgili yer alan 
maddeleri bu makalesinde analiz ediyor.
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çesinde muhasebe ve finans 
denetimi düzeninin kurulma-
sından şirketin iş ve işlemleri-
nin denetlenmesine ilişkin bir 
iç denetim sisteminin ve bunu 
yapacak örgütün bulunması 
öngörülmektedir. Öncelikle ka-
nunun bahse konu gerekçesine 
iç kontrol sistemi ile iç dene-
tim fonksiyonu kavramlarının 
yerinde kullanılması amacıyla 
açıklık getirilmesi ihtiyacı bu-
lunmaktadır.

l Madde 378. (Riskin Erken 
Saptanması ve Yönetimi) 

“Pay senetleri borsada işlem 
gören şirketlerde, yönetim ku-
rulu, şirketin varlığını, gelişme-
sini ve devamını tehlikeye dü-
şüren sebeplerin erken teşhisi, 
bunun için gerekli önlemler ile 
çarelerin uygulanması ve riskin 
yönetilmesi amacıyla, uzman 
bir komite kurmak, sistemi 
çalıştırmak ve geliştirmekle 
yükümlüdür. Diğer şirketlerde 
bu komite denetçinin gerekli 
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ması kapsamında, denetim son 
derece önem arz etmektedir. 

Kurumsal yönetim anlayı-
şında iç denetim; organizasyo-
nun katma değerini artırmak ve 
operasyonel verimliliği geliştir-
mek amacıyla yapılan bağımsız, 
tarafsız güvence,  danışmanlık 
hizmetlerini içeren çalışmalar 
bütünüdür ve iç denetim, temel 
olarak disiplinli ve sistematik 
değerlendirme yaklaşımıyla, 
organizasyonun hedeflerine 
ulaşmasına katkıda bulundu-
ğu gibi, iç denetim sonucunda 
daha etkin bir kurumsal yöne-
timin sağlanmasından, risk yö-
netimine kadar geniş bir alanda 
da organizasyona katkıda bu-
lunmaktadır. 3

İç denetim, bir kurumun fa-
aliyetlerini geliştirmek ve ona 
değer katmak amacını güden 
bağımsız ve objektif bir güven-
ce ve danışmanlık faaliyetidir. 
İç denetim, kurumun risk yö-
netimi, kontrol ve kurumsal yö-
netim süreçlerinin etkinliğini 
değerlendirmek ve geliştirmek 
amacına yönelik sistemli ve 
disiplinli bir yaklaşım getire-
rek kurumun amaçlarına ulaş-
masına yardımcı olmaktadır. 
Bu ifadeyi daha detaylı olarak 
analiz edersek,  iç denetim faa-
liyetlerinin diğer denetim faali-
yetlerinden ve özellikle bağım-
sız denetimden en büyük farkı, 
sağladığı güvence ve danışman-
lık faaliyetlerini bir arada yü-
rütmesidir. 

İç denetimin danışmanlık 
hizmeti; yönetimin organizas-
yonun hedeflerini gerçekleştir-
mesini sağlamak üzere uygu-
lamaya koyduğu politikaların, 
prosedürlerin ve faaliyetlerin 
sistemli ve düzenli bir biçimde 
değerlendirilmesi ve geliştir-
meye yönelik tavsiyelerde bu-

lunulması yoluyla iç denetim 
becerilerinden yararlanır. Bu 
tür danışmanlık çalışması, iç 
denetimin risk yönetimi, kont-
rol ve kurumsal yönetim hak-
kında sunduğu görüşe katkıda 
bulunmaktadır.

Şeffaf olmak, açık olmak, fi-
nansal bilgilerin bütünlüğünü 
doğruluğunu sağlamak açısın-
dan, organizasyonu kontrol al-
tına almak açısından, iç dene-
tim, kurumsal yönetim yolunda 
çok önemli bir kavramdır. Do-
layısıyla kurumsal yönetimin 
oluşması, değerinin artırılması 
ve sürdürülebilmesi için iç de-
netim anlayışı, sistemin bütün-
leyici bir kısmıdır. 

İç denetim faaliyeti, aşağıda 
belirtilen işletme amaçlarının 
gerçekleştirilmesi işletmede 
uygulanan kurumsal yönetime 
yönelik gerekli önerilerde bu-
lunmalı ve bunları değerlendir-
melidir. 4 

l Kurum içerisinde etik de-
ğerlerin tesis edilmesi (code of 
ethics),  

l Etkili bir kurumsal perfor-
mans yönetimi ve hesap verebi-
lirlik,

l Kurumsal risk yönetimi-
nin kurum içinde gerekli alan-
lara etkili bir şekilde iletilmesi,

l Yönetim kurulunun, de-
netim komitesinin, iç ve dış 
denetçilerin ve tepe yönetimin 
faaliyetleri arasında eşgüdüm 
sağlamak. 

İç denetim birimi, kurulu-
şun ayrılmaz bir parçası olup, 
yönetim kurulunun ve yöneti-
min belirlediği politikalara göre 
faaliyet gösterir. İç denetimi ve 
iç denetçiyi organizasyon içeri-
sinde bir köprü olarak görmek 
mümkündür. Özellikle teknolo-
jinin gelişimiyle ile birlikte her 
şey çok hızlı bir şekilde değiş-
mektedir. Bu oluşan yeni yapı, 
iç denetimin fonksiyonunu, iç 
denetçinin profilini ve iç dene-
timin çehresini değiştiren bir 
nitelik arz etmektedir.5  

Bir işletmede etkin uygula-
maya konulmuş bir kurumsal 

yönetim, denetçilerin görevle-
rini yapmasını kolaylaştırmak-
tadır. Aynı zamanda etkin bir 
iç denetim, iyi bir kurumsal yö-
netimin önemli bir unsurudur 
ve kurumsal yönetim öğelerini 
destekleyicidir. İşletmelerin yö-
netim ve denetim biçimlerinde 
şeffaflığı ifade eden kurumsal 
yönetim anlayışı, işletme içeri-
sinde iç denetimin etkinliğini 
artıran, önemli bir unsur olarak 
karşımıza  çıkmaktadır. Orga-
nizasyon değişikliklerine, yeni 
teknolojilere ve iş uygulama-
larına ayak uydurabilmek için, 
yaklaşımlarını gözden geçiren 
ve yeni anlayış çerçevesinde 
uygulamalarına yön veren iç 
denetim departmanları daha 
başarılı olmaktadır.

Şirketlerin etkin bir kurum-
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ŞEffAf OlmAK, AçıK 
OlmAK, fİnAnSAl 
BİlgİlErİn BÜTÜn-
lÜğÜnÜ, DOğrulu-
ğunu SAğlAmAK 
vE OrgAnİzASYOnu 
KOnTrOl AlTınA 
AlmAK AçıSınDAn, İç 
DEnETİm, KurumSAl 
YÖnETİm YOlun-
DA çOK ÖnEmlİ Bİr 
KAvrAmDır. DOlA-
YıSıYlA KurumSAl 
YÖnETİmİn OluŞmA-
Sı, DEğErİnİn ArTı-
rılmASı vE SÜrDÜ-
rÜlEBİlmESİ İçİn İç 
DEnETİm AnlAYıŞı, 
SİSTEmİn BÜTÜnlEYİ-
cİ Bİr KıSmıDır. 

ŞİrKETlErİn ETKİn 
Bİr KurumSAl YÖnE-
TİmE SAhİP OlmASı 
İçİn ÖrgÜT YAPıSı 
İçErİSİnDE Kurum-
SAl DEğErlErİn, 
KurumSAl KÜlTÜ-
rÜn vE STrATEjİK 
AmAçlArın OluŞ-
TurulmASı gErEKİr. 
çÜnKÜ STrATEjİK 
AmAçlArın, Kurum-
SAL KüLTüRüN vEYA 
KurumSAl DEğErlE-
rİn OluŞTurulmA-
Dığı Bİr Kurumun, 
fAAlİYETlErİnİ SÜr-
DÜrmESİ gÜç OlDu-
ğu gİBİ, İç DEnETİmİn 
fOnKSİYOnunu gEr-
çEKlEŞTİrmESİ DE 
mÜmKÜn DEğİlDİr.

7 Türkiye İç Denetim Enstitüsü Derneği 
(TİDE), Yeni TTK ve İç Denetime İlişkin 
Düzenlemeler Hakkında  Görüş - Öneriler, 
Temmuz 2012, s.8  

sal yönetime sahip olması için 
örgüt yapısı içerisinde kurum-
sal değerlerin, kurumsal kül-
türün ve stratejik amaçların 
oluşturulması gerekir. çünkü 
stratejik amaçların, kurumsal 
kültürün veya kurumsal değer-
lerin oluşturulmadığı bir kuru-
mun, faaliyetlerini sürdürmesi 
güç olduğu gibi, iç denetimin 
fonksiyonunu gerçekleştirme-
si de mümkün değildir. zira 
kurumsal yönetim ilkelerinin 
hayata geçtiği bir işletmede, 
denetçi kendisinden beklenen 
performansın daha fazlasını 
gösterebilecektir.6  Kurumsal 
yönetim ilkeleri çerçevesinde 
etkin bir iç denetim organizas-
yonunun olanakları ile işlet-
mede oluşturulmuş sağlam bir 
muhasebe bilgi sistemi sayesin-
de yaşanması olası hata, hile ve 
önemli yanlışlıkların önlenme-
si sağlanacaktır.
Yeni Türk Ticaret 
Kanunu’nda İç Denetimi İlgi-
lendiren Hükümler 

Yeni TTK’nin iç denetime 
ilişkin getirdiği doğrudan ve 
dolaylı düzenlemeler madde 

3 Abdioğlu, Hasan: İşletmelerde Kurumsal 
Yönetim Anlayışı Kapsamında İç Denetimin 
Rolü ve  İMKB  100 Örneği, Marmara 
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü , 2007 
s. 122 

366/2, madde 375 ve madde 
378 olarak tespit edilmiştir. ge-
nel olarak ilgili TTK maddeleri 
ve gerekçeleri incelendiğinde: 
Yeni TTK düzeni içerisinde ku-
rumsal yapılanmaların sağlıklı 
çalışabilmesi için iç denetim fa-
aliyetinin varlığı ve bunun pro-
fesyoneller tarafından icra edil-
mesi zarureti yasal olarak yerini 
bulmaktadır.7  Yeni TTK’nin iç 
denetime ilişkin getirdiği doğ-
rudan ve dolaylı düzenlemeler 
aşağıda bölümler halinde ayrın-
tıları ile değerlendirilmiştir.

l Madde 366. (Yönetim ve 
Temsil - Görev Dağılımı) 

“Yönetim kurulu, işlerin 
gidişini izlemek, kendisine su-
nulacak konularda rapor hazır-
lamak, kararlarını uygulatmak 
veya iç denetim amacıyla içle-
rinde yönetim kurulu üyeleri-
nin de bulunabileceği komite-
ler ve komisyonlar kurabilir.”

Kanunun 366. madde, 2. fık-
ra hükmünden halka açık şir-
ketlerde hali hazırda bulunan               
“Denetim Komitesi“ uygula-
masının tüm şirketlere yaygın-
laştırılabileceği öngörülebilir. 
Denetim Komitesinin yanı sıra 
Yönetim Kurulu, işlerin gidişi-
ni izlemek, kendisine sunula-
cak konularda rapor hazırlamak 
veya kararlarını uygulatmak 
amacıyla da komiteler ya da ko-
misyonlar kurabilecektir.

l Madde 375 (Devredilemez 
Görev ve Yetkiler) 

Yönetim kurulunun devre-
dilemez ve vazgeçilemez görev 
ve yetkileri arasında: “muhase-
be, finans denetimi ve şirketin 
yönetiminin gerektirdiği ölçü-
de, finansal planlama için ge-
rekli düzenin kurulması.“ kıs-
mına yer verilmektedir.

Kanunun 375. maddesine 
ilişkin gerekçeleri incelen-
diğinde; (c) bendinin gerek-

görüp bunu yönetim kurulu-
na yazılı olarak bildirmesi 
hâlinde derhâl kurulur ve ilk 
raporunu kurulmasını izleyen 
bir ayın sonunda verir. Komite, 
yönetim kuruluna her iki ayda 
bir vereceği raporda durumu 
değerlendirir, varsa tehlikelere 
işaret eder, çareleri gösterir. ra-
por denetçiye de yollanır.”

İlgili maddenin gerekçesi 
incelendiğinde, hisse senetleri 
borsada işlem gören şirketlerde 
kurumsal yönetim ilkelerinin 
bir uygulaması olarak öne çık-
makta, tüm anonim şirketler 
için öngörülmüş bulunan fi-
nans denetim komitesinin ya-
nında riskin erken saptanması 
ve yönetimi komitesi bir diğer 
iç kontrol mekanizması olarak 
tariflenmektedir.
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