


“Patronun bilgisi var.” İç Denetim’e yeni
başlanmış bir aile şirketinde, çoğu denetim
aşamasında sorulan sorulara alınan ortak
yanıt “patronun bilgisi var” olur. Ancak
denetçi, yapılan işlemin patronun bilgisi
dahilinde olup olmadığını değil, konulan iç
kontrollere uygun olmasını aramaktadır.
Zaman içinde şirketler, iç kontrolün objektif,
kişilerden bağımsız ve belgelenebilir
yöntemlerle gerçekleşmesi gerektiğine ikna
olurlar ve o noktaya gelen şirketler de
aslında, kurumsal yönetime doğru önemli
bir adım atmış olurlar.

Patronun, kendi adına denetim yapılırken,
kendi verdiği kararların denetlenmesini
istememesi: İç denetim gerçekleştirilmesini
kendi adına diğerlerini denetlemek için
talep eden şirket sahibi ya da ana ortak,
kendisinin prosedürlere ve kontrollere aykırı
kararlarının eleştiri konusu yapılmasını
istemeyebilir. Doğal olarak denetçi
başlangıçta denetlenmeyecek alan
sınırlamaları ve sorgulanmayacak karar
kısıtlamaları ile karşı karşıya kalır. Ancak İç
Denetim’in sürdürülebildiği şirketlerde,
ilerleyen zamanda, şirket sahibi de kendi
kararları dahil tüm alanların denetime
açılmasının faydalarını görerek ikna olur.

En sık yaşananlara kısaca göz
atalım:

BÜYÜK AİLE ŞİRKETLERİNDE İÇ
DENETİMİN ZORLUKLARI(DEVAM YAZISI) 
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Çiğdem GÜRER

Şirketin “gizli” bilgilerinin denetçilere
açılması konusunda gönüllü olunmaması: İç
Denetim’in sağlıklı gerçekleştirilebilmesi için,
şirketin kayıtları ve işlemleri dahilinde
ulaşamadığı bir alan olmaması gerekir.
Ancak çoğu aile şirketinde özellikle finansal
alandaki kayıtların, çok büyük bir gizlilikle
korunması alışkanlığı vardır. Bu nedenle o
kayıtların ve arkalarında yatan gerekçelerin
denetçiye açılması zaman alır. Denetçiyle
kurulan güven ilişkisi ve şirket
profesyonellerinin denetim kavramını daha
yakından tanımaları sayesinde bu sorun
aşılır. 
“Benim her şeyden haberim olacak”…
Denetim ekibi, denetim çalışmaları sırasında
zaman zaman tüm çalışanlarla,
yöneticilerinin ya da çalışma arkadaşlarının
dahil olmadıkları toplantılarda bir araya
gelmek, onlardan bağımsız raporlar talep
etmek isteyebilirler. Bu yalnız görüşmelerde
İç Denetim Ekibi’ne verilecek beyanlardan
çekinen yöneticiler, çalışanları denetçilere
verilecek bilgilerin içeriği konusunda
kısıtlamak, kendi bilgisi olmadan denetim
ekibiyle görüşülmesini, e-posta
gönderilmesini, sorulara yanıt verilmesini
engellemek isteyebilirler. Aksiyonlarına
güvenli yöneticiler zamanla bu
tedirginliklerini aşarken, bazı yöneticilerin
bu tavrını engellemek mümkün
olmamaktadır. 
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Kimse hatalarıyla yüzleşmek istemez: İç
Denetim, yapısı gereği çoğunlukla işlemler
bittikten sonra, kontrollere uygunluğu
denetlemek üzerine kurulan bir yapı olduğu
için, pek çok kişi, üzerinden zaman geçmiş
ve günün şartlarına göre alınmış kararların
açıklamasını yapmak istemez. Bu nedenle
de özellikle ilk zamanlarda, denetimin
danışmanlık fonksiyonundan ziyade
sorunları ortaya çıkaran fonksiyonu daha
görünür olur. Ancak şirketin bu konudaki
olgunluğu arttıkça, şirket çalışanları hataları
gizlemek yerine, süreçlerdeki zorluk çıkaran
alanları iyileştirmek üzere denetçilerle
paylaşmaya başlarlar. 
Çok uzun yıllardır işinin tek sahibi olarak,
sadece patrona hesap veren
profesyonellerin, işi kendisi kadar iyi
bilmediğini düşündüğü bir dış göze hesap
vermek istememesi: Aile şirketlerinin önemli
zaaflarından biri, süreçlerdeki ve
raporlamalardaki şeffaflık eksikliğidir.
Patronun ya da hissedarların tüm süreçlere
aynı detayda hakim olması mümkün
olmadığından, bölümler arasında da bilginin
belli kısmının saklı tutulması yaygın olarak
görüldüğünden, süreç yapısının nasıl olması
gerektiğine hakim denetçiler sahaya
çıktığında, ilk kez talep edilen böyle bir
şeffaflık, özellikle uzun süre kendi
alanlarının tek hakimi olmuş yöneticileri
rahatsız eder. 
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Denetçinin sektör deneyiminin
sorgulanması: İç Denetim’in yeni başladığı
şirketlerde, profesyonellerin, denetçilerin
sektör tecrübesini sorgulaması, sık görünen
bir ilk tepkidir. Zaman içinde, denetçinin
süreç analizi tecrübesi olmasının, sektör
bilgisiyle birleşerek ciddi faydalar sağladığı
anlaşılır ve bu direnç noktası da aşılmış olur.

“Satış mı yapalım, kurallara mı uyalım?”
Özellikle kontrol yapısı gelişmiş ve sağlam
olmayan daha az kurumsal şirketlerde,
sürdürülebilirlik, denetlenebilirlik ve
şeffaflıktan ziyade, her ne koşulda olursa
olsun satış ve üretim yapmanın önemli
olduğu öne sürülerek, denetimin önerileri
arka plana atılabilir. 

Denetimin sopa olarak kullanılması:
Denetçinin karar vericiler üzerindeki etkisini
fark eden yöneticiler, kendi istedikleri
değişimler için, kimi zaman bilgi dahi
vermeden İç Denetim’in adını kullanırlar. Bu
da denetim ekibinin, kendilerinin bilgisi
olmadan yıpratılması ve güvenilirliğinin
azalmasına neden olabilir. 

Denetimin, etik olmayan uygulamalara
olumsuz yanıt / rapor vermesi: İşletmeler
zaman zaman, işlerini kolaylaştırmak ya da
hızlandırmak adına etik olmayan bazı
adımlar atmaya karar verebilirler. İç
Denetim süreçlerinde bu tür operasyonlarla
karşılaşılması durumunda, bu işlemlerin
eleştiriye konu olması, işleme onay vermiş
yöneticiler tarafından hoş karşılanmayabilir.

 

İşleri kolaylaştırmak adına bulunmuş kısa
yollara, yapı büyüdükçe izin verilmemesinin
gerekliliği: Denetçilerin süreç
incelemelerinde ilk karşı çıktıkları
konulardan biri; işleri yürütmek, günlük “acil”
konuları halletmek ve operasyonları
tamamlamak için, gerek dokümantasyon,
gerek onay, gerekse yetkilerin ayrılığı ilkesi
ve işbölümlerine aykırı yapılan işlemler olur.
Operasyondakiler ise, “müşteri beklemez”,
“yükleme gecikir” gibi nedenlerle ve uzun
yılların alışkanlığıyla sık sık bu işlemlere
başvurmak isteyebilirler. Bu sorun ancak,
operasyonları kayıt altına almanın ve
şeffaflığın önemi şirket içinde anlaşıldıkça,
yavaş yavaş çözülebilecektir.
İç Denetim’e, uzmanlık alanı gereği ek işlerin
yaptırılmasının istenmesi: İç Denetçiler
doğal olarak süreç analizleri, süreç
iyileştirme, politika ve prosedürlerin olması
gereken hallerini bilme konusunda
benzersiz bir tecrübeye sahiptirler. Özellikle
denetim ve danışmanlık şirketlerinde
tecrübesi olmuş, pek çok şirket ve sektör
görmüş denetçiler bu deneyime daha
yoğun bir şekilde haizdirler. Bu da,
çalıştıkları şirketlerde süreçlerin, politika ve
prosedürlerin, görev dağılımlarının
oluşturulmasında rol almalarının
istenmesine neden olabilir. Ancak böyle
zamanlarda unutulmamalıdır ki, bir
denetçinin en kıymetli ve vazgeçmemesi
gereken özelliklerinden biri, bağımsızlığıdır.
İç denetçi, kurulmasında ya da
yürütülmesinde rol aldığı hiçbir operasyonu
denetleyemez. 



4

İç Denetim, temelde kurumun faaliyetlerini
geliştirmek, risklerini azaltmak, kuruma
değer katmak ve sürdürülebilir bir geleceğe
kavuşmasını sağlamak adına oldukça önemli
bir fonksiyondur. Özellikle henüz yeterince
kurumsallaşmamış işletmelerde ve daha
çok da denetimin yeni olduğu dönemlerde
gerek denetçiden, gerek işletme
sahiplerinden, gerekse içerideki
profesyonellerden kaynaklanan, yukarıda
örneklerini verdiğimiz çeşitli zorlukların
yaşanması olasıdır. Ancak fonksiyonun
katma değeri ve polislikten danışmanlığa
evrilen rolünün önemi anlaşıldıkça ve kabul
edildikçe, bu zorluklar aşılıp faydaya
dönüşürler. 
Tek bir şartla; şirket sahiplerinin /
ortaklarının koşulsuz desteği! 
Çiğdem Gürer, CFE, SMMM

Sözler:
Gücü yaratan şey düşüncedir.

Blaise Pascal

Ne göreceğiniz, ne aradığınızla

ilgilidir.

John Lubbock

Hedefsiz hayat, kaza ve kadere

boyun eğmektir

Ignazio Silone

Başarı bir yolculuktur, bir varış

noktası değil.

Ben Sweetland
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Piyasadan
Haberler
Fed’in faiz kararına piyasalardan ilk tepki
ABD Merkez Bankası (Fed), piyasaların beklentisi dahilinde faizi 50 baz puan

yukarı çekerek, politika faizini yüzde 4,25-yüzde 4,50 aralığına yükseltti. Fed,

böylelikle faiz artırımında frene basmış oldu. Banka, son dört toplantıda 75

baz puanlık faiz artışına gitmişti. Fed, 50 baz puanlık faiz artışıyla beraber

faizi 2007 yılından bu yana en yüksek seviyeye yükseltmiş oldu. Faiz kararıyla

birlikte, noktasal tahminler de yayımlandı. Fed yetkililerinin faiz tahminlerini

içeren noktasal grafikte, faiz öngörüleri yukarı yönlü revize edildi. Açıklanan

ekonomik projeksiyonlarda ise, büyüme beklentisi aşağı yönlü revize edilirken;

enflasyon beklentileri yukarı yönlü güncellendi. Fed'in piyasalara verdiği

mesajlar sonrası küresel borsa endesklerinde satışlar hızlandı. Ons altın

fiyatları, Fed’in açıklamaları öncesi 1809 dolar seviyesinde hareket ederken,

açıklamalar sonrası ilk tepki olarak 1795 dolara kadar gerilerken şu

dakikalarda yüzde 0,39 oranında düşüşle 1803 dolar seviyesinde hareket

ediyor. 

https://b�gpara.hurr�yet.com.tr/haberler/p�yasa-haberler�/fed-�n-fa�z-karar�na-p�yasalardan-�lk-tepk�_ID1475463/

https://bigpara.hurriyet.com.tr/altin/
https://bigpara.hurriyet.com.tr/doviz/dolar/


Turkcell, iklim değişikliğiyle mücadele alanında sürdürdüğü çalışmalar ve tüm

operasyonel faaliyetleriyle dünyanın en önemli çevre girişimlerinden biri olan

Karbon Saydamlık Projesi’nin (CDP) İklim Değişikliği Programı’nda liderlik

seviyesine ulaşarak “A-” notuyla derecelendirildi. 2014 yılından bu yana devam

ettirdiği CDP İklim Değişikliği raporlama sürecini, 2019 yılındaki kurumsal

sürdürülebilirlik dönüşümüyle hızlandıran Turkcell’in değerleme notu, 2021 yılı

faaliyetleriyle A- liderlik seviyesine yükseldi ve böylece Turkcell, Türkiye

telekom sektörü ve bilişim teknolojileri alanında en yüksek notla

değerlendirilen tek şirket oldu. Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. altında

faaliyet gösteren tüm şirketlerin operasyonlarındaki sera gazı emisyonlarının

hesaplandığını belirten Murat Erkan, “Turkcell olarak iklim değişikliği

karşısında, teknolojinin onarıcı gücünü kullanarak işimizi daha çevreci, daha

verimli ve sürdürülebilir bir modele dönüştürmeyi hedefliyoruz. Öncelikle sera

gazı emisyonlarımızı nasıl azaltacağımızı planladık. Bununla ilgili kapsamlı

çalışmalar yaptık. Emisyon ölçüm değerlememiz global ölçekte gayet iyi ancak

seviye ne kadar iyi olursa olsun biz operasyonlarımızı, iklim değişikline sebep

olan etkilerimizi en az olacak şekilde düzenliyoruz. Gönüllü olarak

gerçekleştirdiğimiz CDP İklim Değişikliği raporlamasıyla çevresel

performansımızı yıldan yıla geliştirmemiz de bu konudaki kararlılığımızın en

net göstergesidir” dedi.

6

Turkcell iklim değişikliğiyle mücadelede sektör lideri

https://b�gpara.hurr�yet.com.tr/haberler/ekonom�-haberler�/turkcell-�kl�m-deg�s�kl�g�yle-mucadelede-sektor-l�der�_ID1475459/
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AB’den ithalata çevre şartı

https://b�gpara.hurr�yet.com.tr/haberler/ekonom�-haberler�/ab-den-�thalata-cevre-sart�_ID1475456/

Avrupa Birliği kurumları, üretimleriyle bağlantılı karbon emisyonlarını

ücretlendirerek blokun endüstriyel ithalatını çevre standartlarına uygun hale

getirecek olan ve “Karbon Sınır Ayarlama Mekanizması” (CBAM) olarak

bilinen mekanizma konusunda geçici ve şarta bağlı bir uzlaşıya vardılar.

CBAM’nin devreye girmesiyle ithalatçı doğrudan üretimle bağlantılı

emisyonları beyan edecek. Bunların AB standartlarını aşması halinde AB’deki

karbon fiyatı üzerinden emisyon sertifikası alacak ve aradaki fark ödenecek.

Sadece AB ile aynı iklim hedeflerine sahip ülkeler CBAM sertifikaları almadan

AB’ye ihracat yapabilecekler. Uygulama, sera gazı emisyonlarının izlenmesi ve

raporlanmasına ilişkin işleyen bir sisteme sahip olan Türkiye’yi de yakından

ilgilendiriyor. AB, 2021 verilerine göre, Türkiye’den yapılan ihracatta

alüminyumda yüzde 61.5, demir çelikte yüzde 36.7, elektrikte yüzde 69.3,

gübrede yüzde 27.9, çimento sektöründe ise yüzde 14.7 oranında paya sahip.

AB pazarının büyüklüğü ve ilgili sektörlerin AB’ye ihracattaki payı dikkate

alındığında üretimde emisyonların azaltılmasına yönelik stratejiler belirlenmesi

ve yeşil dönüşüm için gerekli altyapının güçlendirilmesi gibi bazı ek

uygulamaların hayata geçirilmesi kaçınılmaz olacak.
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CGS Center'dan Haberler

Uniteks "Kurumsal Yönetim Tasarımı ve Uygulanması"
projesi devam ediyor.

Aslı Tekstil'de "Kurumsal Dönüşüm Tasarımı ve
Uygulanması" projesi devam ediyor.

Öz Cıvata Sanayi'de "Kurumsal Dönüşüm Tasarımı"
projesine devam ediliyor.



Cantepe Sağlık H�zmetler� Resm� Bülten�

Bir söz
Kendine güvenen
herkes Dünyayı idare
edebilir.

Waltaire 
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Teknolojiden
Haberler

NASA araştırmacıları:
Mars'ta rüzgar enerjisiyle
yaşanabilir
Hakemli bilimsel dergi Nature Astronomy'de

yayımlanan araştırmada rüzgar türbinlerinin

Mars görevlerinde enerji kaynağı olarak

kullanılıp kullanılamayacağı tartışıldı. Makalenin

yazarları, rüzgar enerjisinin Kızıl Gezegen'de

enerji üretiminin önemli bir ayağı olabileceği

sonucuna vardı. NASA Ames Araştırma

Merkezi'nde doktora sonrası araştırmacı

Victoria Hartwick liderliğindeki araştırma ekibi,

Mars'ın küresel iklim modellerini inceledi.

Gezegenin rüzgar potansiyelini analiz eden ekip,

"rüzgar enerjisinin Mars'ın büyük kısmında

istikrarlı, sürdürülebilir bir enerji kaynağı"

olarak kullanılabileceğini ifade etti.

https://www.ntv.com.tr/teknoloj�/nasa-arast�rmac�lar�-marsta-ruzgar-enerj�s�yle-yasanab�l�r,BOUmEByWJk6a14FdPImd1A
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Balonlu uzay
yolculuğunda testler
yapıldı
Madrid merkezli uzay turizmi şirketi olan HALO

Space insanların uzaya balonla seyahat etmeleri

için çalışmalarını sürdürüyor. Şirket, 100 bin ila

200 bin euro fiyatlarıyla balona bağlı bir kapsül

içinde turistleri uzayın kenarına götürmeyi

planlıyor. Kapsül 40 km yüksekliğe kadar 360

derecelik dünya manzarasına izin veren

panoramik pencerelere sahip olacak. Halo Space

adlı uzay turizm şirketi, ilk başarılı test uçuşunu

tamamladı. İnsansız bir kapsüle bağlı devasa

balon, stratosfere 37 kilometre yaklaştıktan

sonra belirlenmiş bir alana güvenli bir şekilde

indi.

Özlü Söz:
Gücü yaratan şey düşüncedir.

Blaise Pascal

Afr�ka'nın en yüksek dağı olan
Tanzanya'dak� K�l�manjaro
Dağı’nın z�rves�nde artık �nternet
er�ş�m� olduğu açıklandı..
Tanzanya B�lg�, İlet�ş�m ve B�lg�
Teknoloj�ler� Bakanı Nape
Nnauye yaptığı açıklamada,
dağın 5 b�n 895 metre
yüksekl�ğ�ndek� z�rves�n�n
�nternet �le dünyaya
bağladıklarını �fade ederek, "Bu
bağlantı, Afr�ka'nın çatısını,
�nternet yoluyla dünyadak�
görünürlüğünü artıracak şek�lde
ayarlandı." ded�. K�l�manjaro
Dağı’nın �lk olarak 3 b�n 720
metre yüksekl�ktek� Horombo
bölges�nde geçt�ğ�m�z ağustos
ayında �nternet er�ş�m�
sağlanmıştı.  Öte yandan,
dünyanın en yüksek dağı olan
Everest'te de tırmanışçıların ac�l
çağrılar yapab�lmes�n� sağlayan
kablosuz bağlantı bulunuyor.

Afrika'nın
zirvesi, internete
kavuştu

https://www.ensonhaber.com/teknoloj�/afr�kan�n-z�rves�-�nternete-kavustu
https://www.ensonhaber.com/teknoloj�/balonlu-uzay-yolculugunda-testler-yap�ld�



Gustave Eiffel kimdir, Alexandre Gustave Eiffel, 1832 doğumlu Fransız mühendis,
mimar. Dünyanın en ünlü yapılarından ikisi olan Eyfel Kulesi’ni ve Özgürlük Heykeli’ni
tasarlayan Eiffel, aynı zamanda dünya üstünde birçok ülkede halen kullanılan ekonomik
yapılara imza atmış. Gustave Eiffel, 15 Aralık 1832’de Fransa’da dünyaya geldi. Mimar,
Paris’te Ecole Centrale des Arts et Manufactures adlı okulda kimya okudu. Mezun
olduktan sonra amcasının fabrikasını devralmak üzereyken ailede çıkan bir tartışma
sonucu Eiffel bu fırsatı değerlendiremedi ve trenyolu köprüleri tasarlayan bir şirkette
işe başladı. Charles Nepveu, Eiffel’e Fransa’daki bir trenyolu köprüsünde, bir proje
yönetmeni olarak ilk işini verdi. Ancak iş sırasında diğer yönetmenlerin hepsi istifa etti
ve Eiffel, projeyi tek başına yürütmeye başladı. Nepveu, Eiffel’in başarısına şahit
olduktan sonra onu başka projelerde kullanmaya başladı. Nepveu’nun desteği ve güveni,
mühendisi daha da ileriye götürdü. Bir danışmanlık iffel, Portekiz ve Porto arasındaki
Douro Nehri’ne inşa edilecek bir trenyolu köprüsü için uluslararası bir ihaleye girdi.
Teklifiyle ihaleyi kazandı çünkü hem en ucuz, hem de en güzel dizaynı sunabilmişti. 2
yıldan az bir süre içinde, 1877’de biten köprü tam 114 yıl kullanıldı. Eiffel, tıpkı Eyfel
Kulesi gibi Paris’in sembolü haline gelen La Ruche’a da imza attı. 1887’de, Panama
Kanalı’nın inşasına ortak olacak olan Fransa adına projeye katıldı. Ancak yanlış yönetim
sonucu proje başarısız oldu ve yarıda kesildi. Girişimciler geri çekilmeye başlayınca da
Eiffel’in ünü de zedelenmeye başladı. Mühendis, ilk yapım girişiminde kanal işini
üstlenemedi. Sonraki yıllarda Eiffel, aerodinamik üzerine yoğunlaşmaya başladı.
Tasarladığı köprüler dünyanın dört bir yanında inşa ediliyordu. Çok yetenekli işçilerin
çalıştırılması da gerekmediği için çok ekonomik bulunuyordu. 1889 yılında, Fransız
İhtilali’nin 100. yıldönümü için tasarladığı Eyfel Kulesi inşa edildi. Kule, bir turistik
patlamaya neden oldu, Fransa’nın sembolü haline geldi, halen dünyanın en çok ilgi çeken
yapılarından biri olma özelliğini taşımakta. Eiffel’in dünyaca ünlü bir diğer eseri ise,
Fransızlar’ın Amerika’ya bir hediyesi olan Özgürlük Heykeli idi. Heykel, iki ülke
arasındaki saygının ve dostluğun simgesiydi. Tıpkı Eyfel Kulesi gibi, Özgürlük Heykeli de
Amerika’nın sembolü oldu. 1924’te ülkedeki yerini aldı. Dünyanın dört bir yanında
onlarca ünlü eseri bulunan mühendis, 27 Aralık 1923’te hayatını kaybetti. San Sebastian
Kilisesi (Filipinler), Garabit Viaduct Köprüsü, Souleuvre Viaduct Köprüsü, Long Bien
Köprüsü (Vietnam) gibi birçok yapıya imza attı. Dünyanın en çok ilgi çeken iki yapısını
tasarlayan bir mimar olarak Eiffel, bu yapıları ziyaret eden milyonlarca insan tarafından
hergün hatırlanmakta.
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