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ÖZ : Dünya genel�nde büyük ş�rketlerde yaşanan h�le ve usulsüzlükler, 
muhasebe ve denet�m mesleğ�n�n sunduğu h�zmetler�n sorgulanmasına neden 
olmuştur. Ortaya çıkan muhasebe h�leler� uluslararası finans p�yasaları 
açısından da problemler yaşanmasına neden olmuş, ortaya çıkan 
başarısızlıklar, toplumun finansal raporlara ve kurumsal açıklamalara olan 
güven�n� olumsuz yönde etk�lem�şt�r. Bu gel�şmeler üzer�ne kurumsal 
yönet�m�n yeterl�l�ğ� tartışılır hale gelm�ş ve kurumsal yönet�m�n 
güçlend�r�lmes� �ç�n �lkeler oluşturularak çeş�tl� düzenlemelere g�d�lm�şt�r. 
Ortaya çıkan gel�şmeler, yasal mevzuatın yen�den düzenlenmes�n� ve “vekalet” 
konusunun yen�den �ncelenmes�n� gerekl� hale get�rm�şt�r. Bu süreçte y�ne 
güçlü b�r kurumsal yönet�m�n ş�rketler�n finansal raporlamaları üzer�ndek� 
kontroller�n �y�leşt�r�lmes�n� amaçlayan ve bununla b�rl�kte kurumsal 
yönet�m�n etk�nl�ğ�n� hedefleyen Sarbanes-Oxley (SOX) Kanunu çıkarılmıştır 
(Yazıcı ve Yanık, 2010). Kanun, borsada �şlem gören ş�rketler�n muhasebe b�lg� 
s�stemler�n�n, finansal raporlama süreçler�n�n ve bağımsız denet�m�n 
kal�tes�n�n artırılması ve p�yasada güven�n ve şeffaflığın sağlanması amacıyla, 
ş�rketler�n “denet�m kom�teler�ne” �l�şk�n hükümler get�ren �lk yasal 
düzenleme olmuştur. Denet�m kom�teler�, kurumsal yönet�m kapsamında 
ş�rketler�n yönet�m�, denet�m� ve hesap vereb�l�rl�ğ� üzer�nde öneml� b�r rol 
üstlenm�şt�r. Çalışmada, denet�m kom�teler� genel olarak ele alınmış, 
kom�ten�n fonks�yonu, kurumsal yönet�m �le �l�şk�s� ve kurumsal yönet�m�n 
etk�nl�ğ� açısından denet�m kom�teler� değerlend�r�lm�şt�r.
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ABSTRACT : Accounting fraud cases across large companies around the 
globe have led people to question the services offered by accounting and 
auditing professionals. Upon revealed, accounting frauds caused issues in 
terms of international financial markets as well, while the resulting failures 
damaged society's trust in financial reports and corporate disclosure, which 
raised a controversy over the efficiency of corporate management. Therefore, a 
series of principles were built and an array of procedures were followed so as to 
enhance corporate governance. The resulting incidents required amendments in 
legal regulations as well as revision on the issue of "power". In this process, the 
Sarbanes–Oxley Act was enacted. The act is considered an effort that aims to 
further improve a powerful corporate governance and improve control over 
financial reporting of companies, while supporting effective corporate 
governance (Yazıcı and Yanık, 2010). It is the first legal regulation that 
stipulates provisions as to "audit committees" of companies in order to 
enhance quality of accounting services, financial reports and independent audit 
for publicly-traded companies and build trust and transparency in the market. 
Audit committees have assumed a major role in company management, 
auditing and accountability as part of corporate management. This study 
addresses audit committees with an overview and evaluation of audit 
committees in terms of function, their relationship with corporate governance 
and the effectiveness of corporate governance.

Key Words: Aud�t Comm�ttee, Corporate Governance, F�nanc�al Report�ng.
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GİRİŞ

2000'l� yıllardan �t�baren Enron, Worldcom, Parmalat g�b� büyük ş�rketlerde 
yaşanan finansal skandallar, muhasebe ve denet�m mesleğ�n�n sunduğu 
h�zmetler�n sorgulanmasına neden olmuştur. Ş�rketler�n finansal raporlamaları 
üzer�ndek� kontroller�n �y�leşt�r�lmes�n� amaçlayan ve aynı zamanda 
etk�n/başarılı kurumsal yönet�m� destekleyen b�r çaba olarak görülen, “Halka 
Açık Ş�rketler Muhasebe Reformu ve Yatırımcıyı Koruma Yasası” ya  da d�ğer 
adıyla Sarbanes Oxley Yasası, Amer�ka B�rleş�k Devletler�'ndek� borsalarda 
�şlem gören halka açık ş�rketler�n tamamını kapsayacak şek�lde 30 Temmuz 
2002'de �mzalanmıştır (PWC). Denet�mde bağımsızlık ve etk�nl�k sağlayarak 
yatırımcıların korunmasını amaçlayan bu yasa, menkul kıymetler yasalarına 
yen� hükümler get�rmekte, denetç� bağımsızlığının engellenmes�ne ve 
yatırımcıları yanıltmaya yönel�k suçlara �l�şk�n  ağır yaptırımlar get�rm�şt�r.  
Yasanın 302 ve 404 numaralı maddeler� çerçeves�nde ş�rketler�n finansal 
raporlamaları üzer�ndek� r�skler�n bel�rlenmes�, bel�rlenen bu r�sklere �l�şk�n 
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kontroller�n belgelend�r�lerek değerlend�r�lmes� zorunlu tutulmuş, kontroller�n 
etk�nl�ğ�nden de ş�rket yönet�c�ler� sorumlu tutulmuştur (PWC; Celay�r, 2010).

Sarbanes Oxley �le bağımsız denet�m faal�yetler�n�n güven�l�rl�ğ�n�n de 
sağlanması amaçlanmıştır. Bu bağlamda, bağımsız denet�m h�zmetler�nde �ç 
kontrol s�stemler�n�n varlığı ya da etk�nl�ğ�n�n daha sıkı denet�m� ön plana 
çıkmıştır Yasa, �ç kontrol s�stemler�n�n yapılandırılmasında ş�rket 
yönet�mler�ne öneml� sorumluluklar get�rmes�n�n yanı sıra, �ç ve dış 
denetç�ler�n denet�m h�zmet�n�n ver�lmes� esnasında yakın �şb�rl�ğ� �ç�nde 
olmalarını da şart koşmuştur. Ayrıca, yasanın 301 no.lu maddes�nde, borsaya 
kayıtlı ş�rketler�n �ç kontrol ve �ç denet�mden sorumlu “Denet�m Kom�tes�” 
kurması zorunluluğu get�r�lm�şt�r (Aksoy, 2007).

Günümüzde ş�rketler�n finansal durumu ve maruz kaldığı r�skler konusunda 
b�lg� kullanıcılarının  ş�rket yönet�mler�nden tam, doğru ve zamanlı b�lg� 
taleb�ne �l�şk�n �ht�yaçları artmış, bu nedenle de düzenley�c� otor�teler 
tarafından yapılan yasal düzenlemelerle b�rl�kte, yönet�m kurullarında 
Denet�m Kom�teler�'n�n oluşturulması sağlanmıştır. Kurumsal yönet�m 
alanında yaşanan gel�şmelerle b�rl�kte, Denet�m Kom�teler� başta Amer�ka, 
Kanada, İng�ltere olmak üzere pek çok ülkede, ş�rket yapıları �çer�s�nde yer 
almakla b�rl�kte etk�n b�r b�ç�mde faal�yetler�n� devam ett�rm�şt�r (Uyar, 2004). 
Kanuna göre Denet�m Kom�tes�, “b�r ş�rket�n muhasebe, finansal raporlama ve 
finansal tablolarının denet�m� süreçler�n�n tak�b�/�zlenmes� amacıyla yönet�m 
kurulu tarafından kend� üyeler� arasında oluşturulan b�r yapı” olarak 
tanımlanmaktadır (SOX). Türk�ye'de de SPK ve BDDK tarafından yapılan 
düzenlemelerle Denet�m Kom�tes� uygulaması başlatılmış ve b�lg� 
kullanıcılarının finansal b�lg�ye olan güvenler�n� yen�den sağlama amacı �le 
Denet�m Kom�tes� öneml� b�r unsur olarak görülmüştür. Sermaye P�yasası 
Kurulu (SPK), Haz�ran 2006'da Ser� X, “Sermaye P�yasasında Bağımsız 
Denet�m Standartları Hakkında Tebl�ğ” 22 numaralı tebl�ğe göre h�sse 
senetler� borsada �şlem gören ortaklıklar, yönet�m kurulu tarafından kend� 
üyeler� arasından seç�len en az �k� üyeden oluşan denet�mden sorumlu kom�te 
kurmak zorundadır. H�sse senetler� borsada �şlem görmeyen ortaklıklar da 
�steğe bağlı olarak denet�mden sorumlu kom�te oluşturab�l�r ve bu hususa 
kamuya yaptıkları açıklamalarda yer vereb�l�rler. 
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DENETİM KOMİTESİ - KAVRAMSAL ÇERÇEVE

Bağımsız denet�m kom�tes�, �y� b�r kurumsal yönet�m�n temel unsurlarından 
b�r�d�r (CPAB Yönet�m kurulunun tems�lc�s�  ve kurumsal yönet�m�n temel ). 
yapısı olarak denet�m kom�teler�, ş�rket�n hem �ç denet�m hem de bağımsız dış 
denet�m süreçler� �le �ç kontrol, finansal raporlama ve r�sk yönet�m� süreçler�n�n 
�zlenmes�nden/gözlemlenmes�nden sorumlu olan �dar� b�r kom�syondur (Al-
Ba�dhan�, 2014). Amer�kan Sert�fikalı Kamu Muhasebec�ler� Enst�tüsü'ne (The 
Amer�can Inst�tute of Cert�fied Publ�c Accountants-AICPA) göre Denet�m 
Kom�tes�, halka açık ş�rketler�n dışarıdan bağımsız yönet�c�ler�nden oluşmuş, 
bağımsız denet�m sürec�nde, denetç�ler� görevlend�rerek,  denetç�ler�n 
yapacağı �şler� b�rl�kte görüşmek/ tartışmak amacıyla oluşturulan b�r yapıdır 
(AICPA).

Uluslararası İç Denetç�ler Enst�tüsü'ne (IIA) göre �se Denet�m Kom�tes�, 
ş�rket�n denet�m ve kontrol �şlevler�n�n gözet�m�nden ve denet�m�nden sorumlu 
b�r kom�te olarak da tanımlanab�l�r (IIA, 2003). Denet�m Kom�tes�, kurumsal 
yönet�m �lkeler�ne göre ş�rket performansları �le �lg�l� her türlü �ç ve dış 
denet�m�n yeterl� ve şeffaf şek�lde yapılmasını sağlamaktadır (TUSİAD, 2002).

Yapılan tanımlamalara göre, Denet�m Kom�teler� finansal raporlama sürec�n� 
�zleyen, gerçeğe uygun finansal raporların üret�lmes�ne olanak sağlayan, olası 
hata ve h�lelere, yönet�m başarısızlıklarına engel olarak paydaşların çıkarlarını 
koruyan, bağımsız dış denet�m ve �ç denet�m çalışmalarını �zleyerek kontrol 
sürec�ne yardımcı olan b�r�mlerd�r (Uyar, 2004). Özell�kle 1990'lardan sonra 
ABD'de halka açık büyük ş�rketlerde yaşanan muhasebe h�leler� çeş�tl� yasal 
düzenlemeler� beraber�nde get�rm�şt�r (Pehl�vanlı, 2010). Bu düzenlemeler 
başta ş�rket yönet�m�n�n ş�rket paydaşlarına karşı sorumlulukları olmak üzere, 
finansal tabloların �şletmen�n gerçek durumunu göstermes�, hesap vereb�l�rl�k 
ve bağımsızlık g�b� konulara odaklanmıştır. O dönemde denet�m kom�tes�n�n 
en öneml� fonks�yonu, ş�rketler�n finansal raporlarının ve kamuya açıklanan 
b�lg�ler�n �zlenmes� olmuştur (Huang and Th�ruvad�, 2010).

F�nansal tablolarda ortaya çıkan hata ve h�leler, �şletme başarısızlıkları ve yasal 
olmayan faal�yetler finansal raporların kal�tes�n� sorgular hale get�rm�şt�r. Bu 
gel�şmelerle b�rl�kte Denet�m Kom�teler�'n�n raporlama sürec�ndek� rolüne 
yönel�k b�rtakım düzenlemeler yapılmıştır (Dem�rbaş ve Uyar, 2006). 
İng�ltere'de yayımlanan Cadbury ve Sm�th raporları da tüm ş�rketler�n Denet�m 
Kom�tes� oluşturmasını önerm�ş, özell�kle söz konusu raporlarda kom�ten�n 
gözet�m ve bağımsız denetç�ler�n bağımsızlıklarının sağlanması üzer�ndek� 
rolü vurgulanmıştır.      

Günümüzde Denet�m Kom�tes�'n�n önem�, ş�rketler�n finansal yapılarını 
güçlend�rmes� bakımından g�derek artmıştır. Etk�n ve etk�l� b�r Denet�m 
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Kom�tes�, ortaya çıkab�lecek r�skler� bel�rlemede ve kontrol altına almada 
�şletmelerde öneml� sorumluluklar üstlenmekted�r. Bununla b�rl�kte ş�rketler�n 
finansal yönet�m�nde, kontrol ortamının sağlanmasında, h�lel� finansal 
raporların önlenmes� ve ortaya çıkarılmasında da etk�n olarak faal�yet 
göstereb�lmekted�r (Gerekan ve Pehl�van, 2009). Denet�m kom�tes�; 
muhasebe, denet�m ve kontrol süreçler�n� yönet�m kurulu adına �zleyerek ve 
gözet�m�n� yaparak, paydaşlar açısından da güvence sağlayıcı rolü 
üstlenmekted�r. 

Halka açık ş�rketlerde, yönet�m kuruluna bağlı olarak çalışacak b�r Denet�m 
Kom�tes�'n�n oluşturulması görüşü 1970'l� yıllardan �t�baren tavs�ye ed�lmekle 
b�rl�kte, bu kom�telere yönel�k �lk düzenleme ABD'de Blue R�bbon 
Kom�tes�'n�n Şubat 1999 tar�h�nde Denet�m Kom�teler�'n�n etk�n ve bağımsız 
olarak çalışab�lmeler� �ç�n sah�p olmaları gereken şartlarla ortaya koyduğu, on 
adet tavs�yeden oluşan raporudur. İk�nc� öneml� düzenleme �se Sarbanes 
–Oxley yasasıdır.  Blue R�bbon Kom�tes� Raporu, yatırımcı haklarının 
korunması konusunda daha etk�n çalışması düşünülen Denet�m Kom�teler�'n�n 
eks�kl�kler�n� azaltmaya �l�şk�n önlemler�n  alınmasına yönel�k oluşturulan b�r 
rapordur (Pehl�vanlı, 2010).

Kom�ten�n yayınlamış olduğu tavs�yeler özetle şöyled�r (Akarkarasu, 2000: 
67-69):

§�New York Borsası (NYSE) ve Menkul Kıymet Yatırımcılar Derneğ�'ne 
(NASD) kayıtlı ş�rketler�n Denet�m Kom�teler� bağımsız yönet�c�lerden 
oluşmalıdır. NYSE ve NASD'a kayıtlı ş�rketler� Denet�m Kom�tes� üyeler�n�n 
bağımsızlığına �l�şk�n tanımı kabul etmel�d�rler. 

§�Denet�m Kom�teler� en az üç üyeden oluşmalı, bu üyelerden en az b�r� 
finansal konularda uzman olmalı, d�ğer üyeler de bu alanda kend�n� 
yet�şt�rmel�d�r.

§�NYSE ve NASD'a kayıtlı ş�rketler�n yönet�m kurulu tarafından onaylanmış 
denet�m kom�tes�n�n yapısını, sorumluluklarını ve �şley�ş�n� �çeren b�r 
yönetmel�ğ� olmalı ve bu yönetmel�k uygunluk ve yeterl�l�k açısından yıllık 
olarak gözden geç�r�lmel�d�r. 

§�SEC'e rapor sunan her ş�rket�n Denet�m Kom�tes�'n�n yönetmel�ğe sah�p 
bulunup bulunmadığı, yönetmel�ğe sah�p �se buna uygun davranıp 
davranmadığı, yönetmel�kte öneml� değ�ş�kl�kler olması durumunda, bunun en 
az üç yılda b�r genel kurula ve h�ssedarlara sunulan raporda bel�rt�lmes� 
gerekmekted�r.

§�Denet�m Kom�tes�, bağımsız denetç�n�n bağımsızlığını sağlamak �ç�n 
yönet�m kuruluna tavs�yede bulunmalıdır. 

5
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§�Denet�m kom�tes�, bağımsız denetç� �le denetlenen ş�rket�n finansal 
raporlaması hakkında tartışmalıdır. 

§�Ş�rketler�n ortaklara sundukları yıllık raporda, Denet�m Kom�tes�'n�n 
sorumluluklarını ne şek�lde yer�ne get�rd�ğ� veya get�rmed�ğ� �le �lg�l� b�r 
mektup da yer almalıdır.

Günümüzde Denet�m Kom�tes� kavramı, gerek özel sektör gerekse kamu 
sektöründe faal�yette bulunan �şletmeler�n finansal yapılarını sağlamlaştırması 
bakımından g�derek artan b�r öneme sah�pt�r. 

SPK md.3 te yer aldığı b�ç�mde, ş�rket�n muhasebe ve �ç kontrol s�tem� ve 
bağımsız denet�m�yle �lg�l� olarak, ş�rkete ulaşan ş�kayetler�n �ncelenmes�, 
sonuca bağlanması, ş�rket çalışanlarının muhasebe ve bağımsız denet�m 
konularındak� b�ld�r�mler�n�n g�zl�l�k �lkes� çerçeves�nde değerlend�r�lmes� 
konularında uygulanacak yöntem ve kr�terler, kom�te tarafından 
bel�rlenmekted�r (SPK, 2002, md.3.).

Genel olarak kom�ten�n görevler� şu şek�lde özetleneb�l�r (Dağlı, 2000: 30-31):

§�F�nansal raporlamanın �zlenmes�ne �l�şk�n olarak, üçüncü k�ş�lere sunulan 
raporların ad�l, tarafsız ve muhasebe standartlarına uygunluğunun 
sağlanmasında yönet�m kuruluna yardımcı olmak,

§�Yönet�m kurulu adına yönet�mle bağımsız denetç� arasında mutabakat 
sağlamak,

§�Bağımsız denetç�ler�n sorumluluklarını gereğ� g�b� yer�ne get�r�p 
get�rmed�kler� konusunda gözet�m yapmak ve yönet�m kuruluna raporlamak,

§�Yönet�m kuruluna bağımsız denet�m�n kapsamı ve detaylı olup olmadığı 
yeterl� olduğu konusunda güven vermek,

§�Bağımsız denetç�n�n yen�den atanması veya görevden alınması konularında 
yönet�m kuruluna tavs�yelerde bulunmak,

§�Bağımsız denetç�ye ödenecek ücret konusunda yönet�m kuruluna 
tavs�yelerde bulunmak,

§�Ş�rket�n �ç kontrol s�stem�n�n yeterl�l�ğ� ve s�stem�n zayıf noktalarına �l�şk�n 
yönet�m kurulu adına gözet�m yapmak,

§�İç kontrole �l�şk�n bel�rl� konularda özel araştırmalar yapmak üzere 
görevlend�rme yapmak,

§�Yönet�m�n r�sk olarak n�telend�rd�ğ� denet�m bulguları hakkında �ç denet�m 
b�r�m� başkanından b�lg� almak,
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§�İç denet�m planını uygunluk açısından �ncelemek,

§�İç denet�m b�r�m�n�n yeterl� ve uygun kaynağa sah�p olup olmadığı 
konusunda yönet�m kurulunu b�lg�lend�rmek şekl�nde sayılab�l�r.

Denet�m Kom�tes�'n�n Kurumsal Yönet�mdek� Rolü

Halka açık ş�rketlerde yaşanan h�le ve usulsüzlükler finansal raporlama ve 
denet�m sürec�n�n güven�l�rl�ğ�n�n sorgulanmasına neden olmuş ve bu durum 
Denet�m Kom�tes�'n�n görev ve sorumluluklarına �l�şk�n yen� b�rtakım 
düzenlemeler yapılmasını ortaya çıkarmıştır. Bu kapsamda Denet�m 
Kom�teler�, �ç kontrol s�stem�, ş�rket�n muhasebe b�lg� s�stem�, bağımsız 
denet�m, ş�rket tarafından kamuya açıklanacak finansal tablolar g�b� konular 
dah�l olmak üzere, genel olarak ş�rket�n denet�m�n� �lg�lend�ren pek çok konuda 
sorumluluk üstlenm�şt�r. Kurumsal yönet�m mekan�zmasının b�r parçası olarak 
denet�m kom�teler�; ş�rket �le �lg�l� tarafların/paydaşların hak ve çıkarlarının 
korunması açısından ş�rket yönet�m�, �ç denetç� ve bağımsız denetç�ler�n 
gözet�m� görev�n� üstlenm�ş, ancak bunun da ötes�nde kurumsal yönet�m�n 
amaçlarına ulaşılıp ulaşılmadığını tesp�t etmeye çalışmıştır.  Kurumsal 
yönet�m�n gözlemc�s� olarak Denet�m Kom�tes�, b�lg� kullanıcılarına doğru, 
gerçek ve güven�l�r b�lg�n�n sağlanmasına yardımcı olarak, b�lg�s� olmayan 
kullanıcıların beklent�ler�nde de yan� beklent� boşluğunun oluşmasının da 
önüne geçm�ş olmaktadır ( , 2014). Al-Ba�dhan�

Kom�ten�n kurumsal yönet�mdek� rolü günümüzde oldukça artmakla b�rl�kte, 
genel olarak �ç kontrole, finansal raporlama sürec�ne, yasal düzenlemelere, �ç 
denet�m sürec�ne, bağımsız denet�m sürec�ne ve r�sk yönet�m sürec�ne �l�şk�n 
rolü olmak üzere 6 başlık altında �nceleneb�l�r.

İç Kontrole İl�şk�n Rolü

Önceler� �ç kontrol s�stem�, büyük ölçüde bağımsız denet�m �ç�n gerekl� b�r 
unsur olarak düşünülürken, son yıllarda gördüğü artan �lg� �le b�rl�kte, daha çok 
ş�rket yönet�m�ne yönel�k b�r süreç şekl�nde düşünülmeye başlanmıştır.

Bugün �ç kontrol s�stem� (PwC, 2004): 

§�Zamanlı, güven�l�r ve doğru b�lg�ye ulaşılması, 

§�F�nansal raporlamalardak� hata r�sk�n�n en aza �nd�r�lmes�,

§�İş�n güven �ç�nde yapılab�lmes�,

§�Faal�yetler�n herhang� b�r aksamaya uğramasına engel olunması 
konularında yönet�me yardımcı olmaktadır.

İç kontrol s�stem�, bağımsız denetç�ler�n finansal tablo denet�m� amaçları �ç�n 
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kullandığı b�r araçtan öte, ş�rket yönet�c�ler�n�n ş�rket amaçları ve b�lg� 
s�stemler� açısından üzer�nde önemle durmaları gereken b�r konu olması yönü 
�le de önem kazanmaktadır. Bu durumda �ç kontrol, ş�rket�n başarısına katkı 
sağlayarak ve ş�rket�n temel amaçlarına ulaşılmasına yardımcı olarak, ş�rket�n 
devamlılığını sağlamaya önem vermekted�r(Yılancı, 2001). F�nansal b�lg�ler�n 
karar almada kullanılab�l�rl�ğ�, b�lg�n�n güven�l�r olmasına bağlıdır. Bu 
bağlamda b�lg�n�n güven�l�r olmasını sağlayan �se güçlü b�r �ç kontrol 
s�stem�d�r.

Etk�n b�r �ç kontrol s�stem� hata, h�le, yasa ve yönetmel�klere aykırı düşen 
eylemler�n önlenmes�nde temel koşuldur. İç kontrole �l�şk�n Denet�m 
Kom�tes�'n�n rolü, �ç kontrol s�stem�n�n yeterl�l�ğ�n� değerlend�rmek ve ş�rket�n 
finansal raporlama sürec�ndek� öneml� r�skler�n anlaşılmasını sağlamaktır.  
Kom�te, bu alandak� kontrol prosedürler�n� denetlemekted�r (Dem�rbaş ve 
Uyar, 2006). Denet�m Kom�tes�'n�n �ç kontrole �l�şk�n b�r d�ğer rolü de, 
yönet�m�n etk�n b�r �ç kontrol s�stem� oluşturmasını ve yürütmes�n� sağlamaktır 
(Terrel ve Redd; 2003). Denet�m Kom�tes�, �ç kontrol yapısının ş�rket�n 
gerekler�ne uygun b�r b�ç�mde �şley�p �şlemed�ğ� konusunda �nceleme yaparak 
sonuçları yönet�m kuruluna aktarmalıdır. Bu kapsamda Denet�m Kom�tes�, �ç 
kontrole �l�şk�n gözet�m ve raporlama �şlevler�n� üstlenmekte ve böylece 
yönet�m kurulu da zamanında aksaklıklara müdahale edeb�lmekted�r (Bozkurt, 
2000).

Muhasebe ve F�nansal Raporlama Sürec�ne İl�şk�n Rolü

Denet�m kom�tes�, finansal raporlama sürec�n�n kal�tes�n� güçlend�rmek adına, 
ş�rket�n raporlama sürec�n� yönet�m kurulu adına �zlemekle sorumludur. 
F�nansal tablo kullanıcıları genel olarak karar alma sürec�nde ara finansal 
tabloları kullanmaktadırlar. Bu tabloların Denet�m Kom�tes� tarafından 
�zlenmes� son derece öneml�d�r. Denet�m Kom�tes�, finansal raporların 
hazırlanmasından ve finansal raporlarla �lg�l� detaylardan sorumlu değ�ld�r, 
fakat finansal raporlama sürec�n�n �zlenmes�nden ve gözet�m�nden sorumludur 
(Pehl�vanlı, 2010).  Kom�te, aynı zamanda, ş�rket�n muhasebe pol�t�kaları, �lke 
ve uygulamalarının da �zlenmes�nden sorumludur (Song and W�ndram, 2004).

Kom�te, yönet�m tarafından yapılan finansal açıklamaların ş�rket�n finansal 
durumunu, faal�yet sonuçlarını, planlarını ve uzun döneml� taahhütler�n� makul 
ölçüde yansıttığı konusunda güvence sağlamaktadır. Bunu yaparken de 
Denet�m Kom�tes� finansal tabloları ve bu tabloların kamuya açıklanmasını 
�zlemekte, yönet�me raporlamayla �lg�l� sorular sorarak, ş�rket�n kazanç 

 
s�stem�n� ve h�lel� finansal raporlama r�sk�n� değerlend�rmekted�r(Dem�rbaş ve 
Uyar, 2006).
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Yasal Düzenlemelere İl�şk�n Rolü

Denet�m kom�tes�, ş�rket�n kamuya açıklama sürec�n�n tak�b�nden sorumludur. 
Bu kapsamda yasal düzenlemelere uyum paydaşlar açısından öneml�d�r. Yasal 
düzenlemelere, et�k standart ve �lkelere uygun olarak hareket ed�ld�ğ�n�n 
gözet�m sorumluluğu Denet�m Kom�tes�'ne a�tt�r.

Denet�m kom�tes� �lg�l� ulusal/uluslararası yasa ve düzenlemelere uyum 
konusunda oluşturulan kontrol s�stemler�n� ve süreçler�n� �ncelemekted�r. 
Ayrıca, finansal tabloların hazırlanmasında yasaların ve düzenlemeler�n göz 
önünde bulundurulup bulundurulmadığını değerlend�rerek, düzenley�c� 
kurumlar tarafından yapılan teft�şlerde çıkan bulgulara �l�şk�n �ncelemeler 
yapmaktadır. (Al-Ba�dhan�, 2014; PWC, 1999).

İç Denet�m Sürec�ne İl�şk�n Rolü

İç denet�m fonks�yonunun çerçeves� denet�m kom�tes� tarafından 
bel�rlenmekted�r. Denet�m kom�tes�n�n sorumluluklarından b�r� de �ç denetç� 
bağımsızlığının korunması ve güçlend�r�lmes� olmakla b�rl�kte, bu sayede �ç 
denetç�ler�n sorumluluklarında başarıya ulaşmasını sağlamaktır (Al- Ba�dhan�, 
2014).  Dünyada ve ülkem�zde kurumsal yönet�m �lkeler� �le �lg�l� var olan 
düzenlemeler ve bundan sonrak� muhtemel gel�şmeler d�kkate alındığında, 
ş�rketler�n yönet�m kurullarında, denet�m kom�teler�nde ve �ç denet�m 
b�r�mler�nde büyük sorumluluklar bulunmaktadır. Yönet�m kurulları denet�mle 
�lg�l� sorumluluklarını Denet�m Kom�teler� aracılığı �le yapmaktadırlar ve 
Denet�m Kom�teler� de �ç denet�m b�r�m�n�n gerçekleşt�rd�ğ� faal�yetler�n etk�n 
ve ver�ml� b�r şek�lde yönet�ld�ğ�n�n gözet�m�n� üstlenmekted�r (Uzun, 2005).  
İç denet�m, b�r kurumun faal�yetler�n� gel�şt�rmek ve onlara değer katmak 
amacını güden bağımsız ve objekt�f b�r güvence ve danışmanlık faal�yet�d�r 
(Pehl�vanlı, 2010).

Denet�m kom�tes� gözet�m �şlev�n� �ç denet�m faal�yet� aracılığıyla etk�l� olarak 
gerçekleşt�reb�l�r. Bu amaçla, �ç denet�m bölümler� �şlevsel olarak Denet�m 
Kom�teler�'ne raporlama yapmaktadır. Kom�te de, �ç denet�m faal�yet�n�n 
bel�rlenen �lke ve standartlara uygun yapılıp yapılmadığını �zleyerek, �ç 
denet�m�n �y�leşt�r�lmes� ya da güçlend�r�lmes� �ç�n öner�lerde bulunur 
(TÜSİAD, 2008). 

Bağımsız Denet�m Sürec�ne İl�şk�n Rolü

Denet�m ş�rket�n�n ve bağımsız denetç�n�n seç�m�, denet�m sözleşmes�n�n 
yapılarak bağımsız denet�m sürec�n�n başlaması ve bu süreçte, gerek denet�m 
ş�rket�n�n gerekse denetç�n�n çalışmaları Denet�m Kom�tes�'n�n tak�b�nde ya da 
gözet�m�nde gerçekleşt�r�lmekted�r (Delo�tte, 2007). Kom�te aynı zamanda, 
bağımsız  denetç � ler �n  performansını  bağımsız l ığ ı  konusunda 
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değerlend�rmekted�r.

Bağımsız denetç�n�n seç�m� �ç�n tekl�f götürülmeden önce Denet�m Kom�tes�, 
bağımsız denetç�n�n bağımsızlığını zedeleyeb�lecek tarzda meslek� veya 
finansal olarak ş�rket, ş�rket�n �cracı organları, bu organların başkan ve üyeler� 
�le b�r �l�şk�s� bulunup bulunmadığı varsa ne şek�lde olduğunu bel�rten b�r 
beyan almalıdır (Geray, 2003).

Denet�m Kom�teler�'n�n bağımsız denet�m sürec�ne �l�şk�n roller� aşağıdak� g�b� 
sıralanab�l�r (Bra�otta, 1999):

§�Ş�rkete bağımsız denetç� adaylarını önermek, bağımsız denetç�n�n 
başlangıçta bağımsızlığını, ücret�n�, sözleşme şartlarını gözden geç�rerek, 
gerekt�ğ�nde görev�ne son vermek,

§�Seç�len bağımsız denetç� veya bağımsız denet�m ş�rket� �le b�rl�kte denet�m 
planını hazırlamak, 

§�Denetç�ler�n kr�t�k denet�m noktalarını ve muhasebeleşt�rme pol�t�kalarını 
denetley�p denetlemed�ğ�n� sorgulamak,

§�Bağımsız denet�m performansını sorgulamak,

§�Bağımsız denet�m�n ücretlend�r�lmes�n�n yeterl�l�ğ�n� sorgulamak.

Bu kapsamda, Denet�m Kom�teler�, bağımsız denet�m�n daha etk�n olarak 
gerçekleşt�rmes�ne katkıda bulunacaktır.

R�sk Yönet�m�ne İl�şk�n Rolü

Kurumsal yönet�m kapsamında, denet�m kom�tes�n�n sorumluluklarından b�r� 
de ş�rket yönet�m�n�n r�skler�n tesp�t�, öncel�klend�r�lmes�, r�sklere karşılık 
cevaplarıyla �lg�l� uygulama ve pol�t�kalarının �ncelenmes�d�r (Al-Ba�dhan�, 
2014). Özetle,  r�sk tesp�t programının ve yönet�m�n ş�rket�n karşısına çıkan 
finansal ve finansal olmayan öneml� r�sklere verd�ğ� cevabı düzenl� olarak 
�ncelemekt�r.  Denet�m Kom�tes�, ş�rket faal�yetler�n�n oluşturacağı r�skler� ve 
bunların dereces�n� yönet�mle b�rl�kte her yıl bel�rlemel�, buna göre, yönet�m�n 
amaç ve hedefler�n� gerçekleşt�rmes�nde r�sk oluşturan konuları en r�skl� 
olanlarından başlanılarak, s�stemat�k ve sürekl� b�r yaklaşımla denet�me tab� 
tutmalıdır. Bununla b�rl�kte, Denet�m Kom�tes�,  r�sk yönet�m� ve �ç kontrol 
mekan�zması �le �lg�l� sorunları ve çözüm öner�ler�n� Yönet�m Kurulu'na 
raporlamalı ve r�skler�n olumsuz etk�ler�nden ş�rket�n arındırılmasını, r�skler�n 
avantaja dönüştürülmes�n� sağlamaya h�zmet etmel�d�r. Görülmekted�r k�, 
Denet�m Kom�tes�, r�sk yönet�m� konusunda katkıları aracılığıyla gözet�m ve 
raporlama �şlev�n� yer�ne get�rmekted�r (Gürsu, 2010).
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KURUMSAL YÖNETİM İLE DENETİM KOMİTESİ
ARASINDAKİ İLİŞKİ

Bugün artık küreselleşmeyle b�rl�kte, dünyanın ekonom�k şartları �çer�s�nde 
meydana gelen gel�şmeler yalnızca o ülkey� değ�l, beraber�nde o ülkeyle 
bağlantılı olan tüm ülkeler�n ekonom�ler�n� etk�lemekted�r. Gerek ABD'de 
gerekse bazı Avrupa ülkeler�nde yaşanan küresel muhasebe skandalları Enron, 
Worldcom, Parmalat bunların başında gelmekted�r. Yaşanan bu muhasebe 
skandallarına karşılık kurumsal yönet�m anlayışı gündeme taşınmış ve 
skandallar bu anlayışla kontrol altına alınmaya çalışılmıştır (Erol, 2005). 
Kurumsal yönet�m kavramı, ş�rketler�n faal�yetler�n�n taraflara karşı 
sorumluluklarının b�l�nc�nde olarak, ş�rket�n değer�n� ve ver�ml�l�ğ�n� arttıran, 
ş�rket�n ortaklarına, h�ssedarlarına ve çalışanlarına karşı önceden planladığı 
hedefler� tutturan, bunu yaparken söz konusu taraflarla yasalara uygun, et�k 
değerler  çerçeves�nde çalışmalarda bulunan b�r  s�stem olarak 
tanımlanmaktadır (D�nç ve Abd�oğlu, 2009). Kurumsal yönet�m sorumluluk, 
hesap vereb�l�rl�k, şeffaflık ve ad�l olmak g�b� et�k kavramları öne çıkaran b�r 
yönet�m b�ç�m�d�r (Öztürk ve Dem�rgüneş, 2008).

Başarılı b�r kurumsal yönet�m anlayışı öncel�kle ş�rketler�n performansını 
etk�leyecek, sermaye p�yasalarına güven aşılayacak, finansal şeffaflığın, 
ş�rket�n kontrol ed�leb�l�rl�ğ�n�n ve yatırımcıların korunmasının garant�s� 
olarak görülecekt�r. Kom�teler, yönet�m kurulunun daha profesyonel b�r 
yaklaşımla çalışmasını ve böylel�kle yönet�m kurulunun kurumsal yönet�m 
�lkeler�ne uygun olarak �şlemes�n� sağlar. Her kom�te �ç�n, üyeler�n 
çoğunluğunun bağımsız olması ve şeffaf b�r şek�lde seç�lmes� kurumsal 
yönet�m�n �şlemes� açısından  zorunludur. İşletme faal�yetler�n�n kurumsal 
yönet�m �lkeler�ne uygun olarak yürütülmes�nde kom�telere dayalı çalışma 
s�stem� fayda sağlamaktadır. Kom�teler, profesyonel b�r yaklaşımla, ş�rket 
faal�yetler� hakkında yönet�m kurulunun en �y� şek�lde b�lg�lenmes�ne ve 
çalışmasına yardımcı olmalıdır (Dem�rbaş ve Uyar, 2006). Öner�len bu 
kom�telerden en öneml�s� �se, denet�m kom�teler�d�r. Denet�m Kom�tes�, 
kurumsal yönet�m �lkeler�n�n b�r gereğ� olarak, pek çok ülkede ş�rketler�n 
bünyes�nde kurulması zorunlu hale gelm�şt�r. 

Kurumsal yönet�m anlayışının temel yapılarından olan Denet�m Kom�teler�; 
ş�rkette kurumsal yönet�m pol�t�kalarının uygulanmasına ve gel�şt�r�lmes�ne, 
pay sah�pler�n�n haklarının korunmasına, daha güven�l�r finansal raporların 
oluşturulmasına ve güven�l�r b�lg� akışının sağlanmasına yardımcı olmaktadır. 
Denet�m Kom�tes�, ş�rket�n şeffaflık ve hesap vereb�l�rl�ğ�n�n b�r gösterges�d�r 
(Uyar, 2004).

Ş�rketlerde güçlü b�r kurumsal yönet�m anlayışı yoksa yönet�m, finansal 
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tabloların güven�l�rl�ğ� ve kal�tes�ne olumsuz etk� yapab�l�r. Bu bağlamda, 
Denet�m Kom�tes� kurumsal yönet�m�n öneml� b�r parçası ve en büyük 
yardımcısıdır.

İç denet�m �le denet�m kom�tes� arasındak� �l�şk�, ş�rket�n hesap vereb�l�rl�k 
yolunda aldığı sorumluluğu güçlend�recekt�r. Çünkü kom�te üyeler� farklı b�lg�, 
becer� ve deney�me sah�p k�ş�ler olarak kurumsal yönet�m�n gel�şmes�ne 
yardımcı olacaktır. Kom�ten�n ş�rket �ç�nde kurumsal yönet�m anlayışı 
gel�şt�rme sorumluluğuyla �lg�l� atab�leceğ� adımlar; ş�rket�n yasa, yönetmel�k, 
et�k değerlere uygunluk, düzens�zl�k, h�lelere �l�şk�n pol�t�kalarını �ncelemek, 
çalışanlarla �lg�l� öneml� h�le, yolsuzluk ve et�k olmayan davranışları 
�ncelemek, �ç denetç�den dönemsel olarak kurumsal yönet�m �ncelemeler� ve 
bulgularını �çeren yazılı b�r rapor �stemekt�r (Dem�rbaş ve Uyar, 2006). 

KURUMSAL YÖNETİM UYGULAMALARI AÇISINDAN
DENETİM KOMİTESİ’NİN ETKİNLİĞİ

Ş�rket �le �lg�l� çıkar grupları/ paydaşlar finansal raporların sunmuş olduğu 
b�lg�lere dayanarak karar almaktadırlar. Bu kapsamda, karar alırken temel 
dayanak olarak kullanılan finansal tablolar mevcut durumu doğru ve güven�l�r 
b�ç�mde yansıtmalıdır. Bu açıdan bakıldığında, kurumsal yönet�m�n hedefine 
ulaşab�lmes� �ç�n kullanılan en öneml� araçlardan b�r� finansal tablolardır (Arı, 
2008). Etk�n b�r kurumsal yönet�m, �y� b�ç�mde hazırlanmış finansal 
raporlamaya bağlıdır. Etk�n b�r denet�m kom�tes�, kal�tel� finansal raporlama 
s�stem�n�n kurulması �ç�n öneml� b�r role sah�pt�r. Kom�ten�n finansal 
raporlama ve denet�m sürec�ndek� gözet�m rolü etk�n olursa, bu sürec�n 
ver�ml�l�ğ� artacak ve kurumsal yönet�m�n uygulanmasında başarı 
sağlanacaktır. Kom�te etk�n çalıştığı sürece kurumsal yönet�mden �sten�len 
fayda elde ed�lm�ş olacaktır.

Etk�n b�r denet�m kom�tes�, ş�rket�n muhasebe ve finansal raporlama 
pol�t�kaları ve uygulamalarını �zlemede akt�f b�r rol oynayacaktır. Ayrıca 
kom�te; bağımsız denet�m�n yürütülmes�nde karşılaşılan zorlukları, �ç 
kontrolün tasarlanmasında ve uygulanmasındak� eks�kl�kler� ve yanlışlıkları, 
yönet�mle yaşanan anlaşmazlıkların ve �ht�laflı muhasebe konularının 
tartışılmasında öneml� görevler üstleneb�lecekt�r (Uzay, 2003).

Bu bağlamda Denet�m Kom�teler�'n�n görev ve sorumluluklarının, yönet�m 
kurulunun onayından geçecek yazılı b�r yönetmel�k �le bel�rlenmes� öneml�d�r. 
İlg�l� yönetmel�ğ�n gözden geç�r�lerek rev�ze ed�lmes�, daha önceden 
bel�rlenm�ş ve kom�te üyeler�ne b�ld�r�lm�ş gündemlerle düzenl� olarak toplantı 
yapılması ayrıca Denet�m Kom�teler�'n�n görevler�n� yer�ne get�rmeye yetecek 
kaynağa ve yetk�ye sah�p olmaları gerekl�d�r (Akarkarasu, 2000).
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İç Denetç�ler Enst�tüsü Araştırma Vakfı'nın 1993 yılında yayınlamış olduğu 
rapora göre Denet�m Kom�teler�'n�n etk�n hale gelmeler�nde en öneml� husus, 
kom�te üyeler�n�n sorumluluklarını tam olarak anlamalarını ve bunları etk�n b�r 
şek�lde yer�ne get�rmeler�n� sağlayacak geçm�şe ve eğ�t�me sah�p olmaları 
gereğ�d�r.

B�r denet�m kom�tes�n�n etk�nl�ğ�n�n sağlanab�lmes� �ç�n aşağıdak�ler�n 
gerekl�l�ğ� öner�lmekted�r (Uzun, 2004): 

§�Denet�m kom�tes�n�n, finansal raporlama �şlem�n�n etk�l� b�r şek�lde 
denetlenmes�n�n temel�n� oluşturan bağımsızlık ve tarafsızlık �ç�nde çalışması 
�ç�n, yeterl� yetk� ve otor�teye sah�p olması gerekl�d�r. 

§�Kom�ten�n görev ve sorumlulukları yazılı olmalı ve detaylı b�r şek�lde 
açıklanmalıdır. 

§�Kom�te, farklı bakış açılarını �ç�ne alan ver�ml� görüşmeler sağlayacak 
ölçüde büyük, fakat etk�l� kararları makul hızda alacak ölçüde küçük olmalıdır.

§ Kom�te üyeler� meslek� yargıya sah�p olmalıdır.

SONUÇ

Ş�rketler�n faal�yetler� �le �lg�l� pek çok k�ş� ve kurum bulunmaktadır (ortaklar, 
borç verenler, yönet�c�ler, çalışanlar, devlet, yatırımcılar, send�kalar ve 
tüket�c�ler vb.) Bu k�ş� ve kurumların ş�rket faal�yetler� �le doğrudan veya 
dolaylı olarak �lg�ler� bulunmaktadır. Söz konusu �lg�l�ler, finansal tabloları 
kullanarak b�lg� ed�n�r ve kend� çıkarları doğrultusunda karar ver�rler (Kaval, 
2007). Alınacak kararların doğru ve �sabetl� olması finansal b�lg�ler�n doğru ve 
güven�l�r olmasına bağlıdır. Ancak, h�lel� finansal raporlama, finansal 
raporlama sürec�n�n güven�l�rl�ğ�ne ve şeffaflığına zarar vermekted�r. Enron, 
Worldcom, Xerox g�b� ş�rketlerde ortaya ortaya çıkan h�le ve yolsuzluklar 
toplumun güven�n� zedelem�şt�r. Ş�rketler�n dürüstlükler�n�n sorgulanmasına 
neden olmuştur. Bununla b�rl�kte yaşanan h�le olayları, sermaye p�yasalarının 
da etk�n çalışmasını azaltmış, katılımcılar açısından da yanıltıcı b�lg�ler yanlış 
kararlara neden olmuştur (Kranacher, R�ley and Wells, 2011).

Denet�m kom�teler�n�n kurulması; finansal tablolara temel teşk�l eden finansal 
b�lg� s�stem�n�n, kamuya yapılan açıklamaların, ş�rkette �şleyen �ç kontrol 
s�stem�n�n etk�nl�ğ�n� bağımsız olarak �zleyerek, ş�rkettek� h�lel� finansal 
raporlama �ht�mal�n� azaltmaya yardımcı olacak b�r s�stem olarak görülmüş ve 
bu s�stemden elde ed�len b�lg�ler�n daha doğru, güven�l�r ve şeffaf olmasına 
katkı sağlaması amaçlanmıştır.

Özetle, yaşanan gel�şmeler sonucunda finansal raporlamanın güven 
kaybetmes� öneml� b�r sorundur. Bu sorunun çözümünde etk�n kurumsal 
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yönet�m uygulamaları öne çıkmıştır. Kurumsal yönet�m kapsamında, 
ş�rketlerde en etk�l� kontrol ve gözet�m mekan�zması �se, denet�m kom�teler�d�r. 
Denet�m kom�teler� sorumluluklarını yer�ne get�rd�kler�nde, hem ş�rket 
varlıklarını koruyacak hem de finansal b�lg�ler�n doğru, güven�l�r ve şeffaf 
olmasına katkıda bulunarak, b�lg� kullanıcılarının daha doğru b�ç�mde 
b�lg�lend�r�lmeler�n� sağlayacaklardır. Denet�m Kom�teler�n�n ş�rketlerde etk�n 
b�ç�mde yapılandırılması �se, kom�teler�n görev ve sorumluluklarının açıkça 
ortaya konulması ve  bağımsızlıklarının desteklenmes� �le mümkün olacaktır. 
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