TÜRK YE CUMHUR YET
ANKARA ÜN VERS TES
SOSYAL B L MLER ENST TÜSÜ
LETME ANAB L M DALI

F NANSAL HOLD NG KURULU U BÜNYES NDEK S GORTA
RKETLER N N Ç DENET M SONUÇLARININ HÂK M
RKET YÖNET M ANLAYI INA ETK LER

Yüksek Lisans Tezi

Fatma Gülen BALKAN

Danı man
Prof. Dr. Korkut ÖZKORKUT

Ankara – 2020

i

Ç NDEK LER
TABLOLAR L STES .................................................................................................... v
EK LLER L STES ....................................................................................................... vi
ÖZET ............................................................................................................................. vii
ABSTRACT .............................................................. Hata! Yer i areti tanımlanmamı .
GR

............................................................................................................................... 1

BÖLÜM I
S GORTACILIK SEKTÖRÜ VE F NANSAL HOLD NG KURULU U
BÜNYES NDE YER ALAN S GORTA

RKETLER N N KONUMU

1.1. Sigorta, Sigortacılık Kavramları ve Sigortacılık Sektörü ................................... 3
1.1.1. Sigorta ve Sigortacılık Kavramları .................................................................... 3
1.1.2. Sigorta ve Sigortacılık Tarihi ............................................................................. 3
1.1.3. Sigortanın Temel Özellikleri .............................................................................. 4
1.1.4. Sigorta ve Sigortacılı ın Önemi ve Genel Prensipleri ...................................... 5
1.1.5. Sigorta Sektöründe Yer Alan Kurum ve Kurulu lar ........................................ 6
1.1.5.1. Sigorta irketleri ............................................................................................... 7
1.1.5.2. Ba ımsız Denetim Kurulu ları ........................................................................ 9
1.1.6. Sigorta irketlerinde Yönetim Yapısı .............................................................. 10
1.1.6.1. Organizasyonel Yapı ....................................................................................... 10
1.1.6.2. Finansal Yapı .................................................................................................. 11
1.1.6.3. Faaliyet Yapısı ................................................................................................ 12
1.2. Finansal Holding Kurulu u Kavramı ................................................................. 12
1.2.1. Finansal Holding Kurulu u Kavramının Tanımı ve Kapsamı ...................... 12
1.2.2. Finansal Holding Kurulu larının Kurumsal Yapısı ....................................... 13
1.2.2.1. Ortakların Nitelikleri ve Dolaylı Pay Sahipli i ............................................ 13
1.2.2.2. Ana Sözle me De i ikli i, Pay Edinim ve Devirleri ..................................... 14
1.2.2.3. Kurumsal Yönetime li kin Hükümler .......................................................... 14

ii
1.2.3. Finansal Holding Kurulu larına li kin Sınırlamalar .................................... 15
1.2.3.1.Özkaynaklar ..................................................................................................... 15
1.2.3.2.Yabancı Para Net Genel Pozisyon / Özkaynak Standart Oranı .................. 15
1.2.3.3. Kredi Sınırları ................................................................................................. 15
1.2.3.4. A ımların Giderilmesi .................................................................................... 16
1.3. Finansal Holding Kurulu u Bünyesinde Yer Alan Sigorta irketlerinin
Konumu ........................................................................................................................ 16

BÖLÜM II
F NANSAL HOLD NG KURULU LARIYLA BÜNYES NDEK S GORTA
RKETLER YÖNÜNDEN Ç DENET M VE Ç KONTROL
2.1. Genel Olarak ç Denetim Kavramı ve Süreci ..................................................... 17
2.1.1. ç Denetim Kavramının Tanımı, Kapsamı ve Amacı ..................................... 17
2.1.2. ç Denetim Uygulamalarının Tarihsel Geli imi .............................................. 18
2.1.3. ç Denetimin Unsurları ...................................................................................... 19
2.1.4. ç Denetim Türleri .............................................................................................. 21
2.1.5. ç Denetim Uygulamalarına li kin Yakla ımlar............................................. 23
2.1.5.1. Proaktif Yakla ım ........................................................................................... 23
2.1.5.2. Denetlenen Mü teri Yakla ımı ...................................................................... 24
2.1.5.3. Risk Yönetimi Yakla ımı ............................................................................... 24
2.1.6. ç Denetim ve Kurumsal Risk Yönetimi li kisi ............................................. 25
2.2. ç Denetim le lgili Çalı malarda Bulunan Uluslararası Kurulu lar .............. 27
2.2.1. Uluslararası ç Denetçiler Örgütü (The Institute of Internal
Auditors – IIA) .............................................................................................................. 27
2.2.2. Avrupa ç Denetim Enstitüleri Konfederasyonu (European Confederation of
Institutes of Internal Auditing – ECIIA) ................................................................... 28
2.2.3. Treadway Komisyonunu Destekleyen Kurulu lar Komitesi (The Committee
of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission – COSO) .................. 29
2.3. ç Kontrol Kavramı ve Süreci ............................................................................. 30

iii
2.3.1. ç Kontrol Kavramının Tanımı ve Önemi ....................................................... 30
2.3.2. ç Kontrol Sürecinin Özellikleri ....................................................................... 31
2.3.3. ç Kontrol Sürecinin Geli imi ve Amaçları ..................................................... 33
2.3.4. ç Kontrol Sistemini Etkileyen ve Sınırlayan Faktörler ................................ 36
2.3.5. ç Kontrol Modelleri .......................................................................................... 39
2.3.5.1. COSO ç Kontrol Modeli ............................................................................... 39
2.3.5.2. CoCo Modeli ................................................................................................... 41
2.3.5.3. Turnbull Raporu Modeli ............................................................................... 43
2.3.6. ç Denetim ve ç Kontrol li kisi ...................................................................... 44

BÖLÜM III
BA LI

RKET YA DA

T RAK KONUMUNDAK S GORTA

RKETLER N N

ORTAYA ÇIKAN Ç DENET M SONUÇLARININ F NANSAL HOLD NG
KURULU U YÖNET M NE ETK LER
3.1.Sigorta irketlerinde ç Denetim ve Kapsamı .................................................... 46
3.1.1.Sigorta irketlerinde ç Denetim Süreci ve Amacı .......................................... 46
3.1.2.Sigorta Sektöründe Uluslararası Denetim Standartları ve lgili
Kurulu lar ..................................................................................................................... 48
3.1.2.1.Uluslararası Sigorta Denetçileri Birli i (IAIS) ve Sigorta Sektöründe
Uluslararası Denetim Standartları ............................................................................. 48
3.1.2.2.Uluslararası Muhasebeciler Federasyonu (IFAC) ve Ba ımsız Denetim
Alanında Uluslararası Standartlar ............................................................................ 49
3.1.2.3.Uluslararası Denetim ve Güvence Standartları Kurulu (IAASB) ............... 50
3.2.Türk Sigortacılı ında ç Denetimin Yasal Çerçevesi ......................................... 51
3.2.1. Nitelik Standartları Açısından ç Denetim ...................................................... 53
3.2.2.Performans Standartları Açısından De erlendirme ....................................... 55
3.2.2.1. ç Denetim Faaliyetinin Yönetimi .................................................................. 55
3.2.2.2. in Niteli i ....................................................................................................... 57
3.2.2.3.Görevin Planlanması ve Yapılması ................................................................ 58

iv
3.3.Sigorta irketlerinde ç Denetim Birimi ............................................................. 60
3.3.1. Etkin Bir ç Denetim Sistemi ............................................................................ 61
3.3.2.Dı arıdan Hizmet Alma Yolu ............................................................................ 62
3.3.3.Denetim Komiteleri ....................................... Hata! Yer i areti tanımlanmamı .
3.3.4.Yeni Sigortacılık Yasası Kapsamında ç Denetim Sistemi .............................. 62
3.3.4.1.Yasayla Getirilen Düzenlemeler ...................................................................... 62
3.3.4.2. kincil Mevzuatla Yapılan Düzenlemeler ...................................................... 63
3.3.4.3.Sektörle lgili Yapısal Tespitler ...................................................................... 63
3.4.Finansal Holding Kurulu u Bünyesinde Yer Alan Sigorta irketlerinin ç
Denetim Sonuçları ve Hakim irketin Yönetim Anlayı ına Etkileri ...................... 63
3.4.1.Mevzuat Kapsamında ç Denetim Sonuçlarının Hakim irketin Yönetim
Anlayı ına Etkileri ....................................................................................................... 66
3.4.2.Uygulamalar Kapsamında ç Denetim Sonuçlarının Hakim irketin Yönetim
Anlayı ına Etkileri ....................................................................................................... 68
SONUÇ .......................................................................................................................... 70
KAYNAKÇA ................................................................................................................ 74
ÖZGEÇM .................................................................................................................... 91

v

TABLOLAR L STES
Tablo 1.1: Organizasyon Yapısı .................................................................................... 11

vi

EK LLER L STES

ekil 2.1: COSO Küpü .............................................................................................. 40
ekil 2.2: COSO Piramidi ......................................................................................... 41
ekil 2.3: CoCo Kontrol Modeli ............................................................................... 43
ekil 3.1: Denetim Komitesi Hiyerar isi .................................................................. 64

vii

ÖZET
Bir kurumun amaçlarına ula masına yardımcı olmak üzere, o kurumun risk
yönetimi, kontrol ve kurumsal yönetim süreçlerini de erlendirerek, bu süreçleri
iyile tirmek ve geli tirmek amaçlı yapılan denetim ve danı manlık faaliyetine iç denetim
denir. Dünyada iç denetim kavramı ilk olarak, özel sektöre endeksli olarak kullanılmaya
ba lanmı tır. ç denetim faaliyetleri, 1941 yılı itibariyle kurulan “Uluslararası ç
Denetçiler Örgütü (The Institute of Internal Auditors – IIA)” ile kurumsal yapıya
kavu turulmu

ve iç denetim faaliyetleri kapsamında kamu sektörüne yönelik

uygulamalar da, ilk olarak 1980’li yıllar itibariyle Anglo – Sakson ülkelerinde gündeme
getirilmi tir. Sigorta; önceden ödenen prim kar ılı ında, ileride ya anabilecek zararı
gidermek üzere yapılan anla madır. Sigortacılık hizmeti veren irketlerin de iç denetim
birimleri mevcut olup sigortacılık ile ilgili tüm i ve i lemlerin sigortacılık mevzuatına
uygunlu unu denetlemektedir. bu iç denetim biriminin görevi; sigortacılıkla ilgili tüm
i ve i lemlerde yapılan hata, hile, usulsüzlükleri tespit edip önlemektir.

irketin iç

yönergeye, yönetim stratejisine ve politikalarına uygunlu unu kontrol etmek ve
denetlemektir. Yapılan iç denetim sonucunda, elde edilen bulgular bir iç denetim raporu
olarak irket tefti kuruluna sunulmaktadır. irketin ba lı bulundu u bir grup firma yani
finansal holding kurulu u var ise i bu denetim sonuçları, holding için birer denetim
konusu olu turmakta, irket içinde denetlenecek birimler açısından denetim girdisi
niteli i arz etmektedir. Mevcut denetimler sonucunda, i tirak irketlerin effaf yönetim
ve çalı ma esası içerisinde olup olmadı ı, etkin, verimli bir iç denetim süreci yönetip
yönetmedi i, karlılık durumu, hem kamuoyuna hem de ba lı oldu u finansal holdinge
bilgi, belge ve kayıtlarla sunulmaktadır.

bu iç denetim sonuçları finansal holdingin

yönetim anlayı ını, itibarını ve kurumsal kimli ini etkilemektedir.
Anahtar Kelimeler: Kurum, Sigorta, irket, Uluslararası ç Denetçiler Örgütü
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The Name of the Thesis: The Effects of the Internal Audit Results of the Insurance
Companies in the Financial Holding Company on the Dominant Company
Management Approach

ABSTRACT

Internal audit is a kind of activity which offers audit and consultancy in order
institution to help to reach its goals by evaluating control and institution management
process. In the world, the concept of internal audit has started to used by indexed of
private sector. The Institute of Internal Auditors has founded in 1941 and activities of
internal auditing have met corporate structure. Therefore, insurance is an agreement
which will cover the damage that can be occur in the future. Insurance companies have
internal audit departments. This department controls the company according to regulation
of insurance and controls company’s transaction and works. The duty of the internal audit
unit is to determine and prevent faults, tricks and irregularities related to insurance works.
In addition, this department duty is to control and check the convenience of internal
directive, management strategies and policies. After doing internal audit, findings are
offered to inspection board of the company as an internal audit report. If the company is
dependent to a financial holding company, internal audit results will be audit subject and
data in the company in terms of inspected units. As a result of these audits, the
subscription company has transparent management and work or not and the company has
effective and efficient internal audit process or not and its profitability are offered to the
financial holding company with information, documents and recordings. These internal
audit results affect the financial holding company’s manner of rule, reputation and
corporate identity.

Keywords: Institution, insurance, company, The Institute of Internal Auditors.
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GR
Çalı manın birinci bölümünde sigortacılık sektörü ve finansal holding
kurulu u bünyesinde yer alan sigorta irketlerinin konumu incelenecektir. kinci
bölümünde ise finansal holding kurulu larıyla bünyesindeki sigorta irketleri yönünden
iç denetim ve iç kontrol ele alınacaktır. Üçüncü ve son bölümde ise ba lı irket ya da
i tirak konumundaki sigorta irketlerinin ortaya çıkan iç denetim sonuçlarının finansal
holding kurulu u yönetimine etkileri sunulacaktır.
irketlerde ortaya çıkan yönetsel ba arısızlıklar ve muhasebe hileleri finansal
raporların güvenilirli ini olumsuz etkileyerek denetim faaliyetlerinin önemini daha da
artırmı tır. Çalı mamda belirtilece i üzere sigorta irketlerinde iç denetimin ne yönde
yapıldı ı ve sonuçlarının nasıl oldu u ve hatta ba lı oldu u finansal holding grup irketini
i bu sonuçların nasıl etkiledi i yönündedir.
Sigorta kavramı iki ana bölüme ayrılır. Bunlar, sosyal ve özel sigortalardır. Sosyal
sigorta, toplumu olu turan belli ba lı grupların sosyal güvenli ini sa lamak için kanunla
düzenlenen, zorunlu bir düzenlemedir. Hükümetler, sosyal sigortaları çalı an nüfusun
sosyal güvenli ini sa lamak için kurar (Emekli Sandı ı, gibi). Özel sigortaları ise,
bireylerin çe itli tehlikelere kar ı ki isel çıkarlarını güvence altına almak için kendi
iradeleri gere i yaptırdıkları sigortadır.
Daha çok büyük irketle de uygulanacak denetim faaliyeti sigorta irketleri için
de geçerlilik arz etmektedir. Ayrıca, sigorta irketlerinin özellik bakımından denetleme,
ülkelerden ba ka ülkelere uygulamaları özel olarak kodifikasyon içerdi i bilinmektedir.
Sigorta

irketlerinin finansal tablolarını denetleme amacı, temel olarak sermaye

piyasasında ba ımsız dı denetimin amacı ile aynıdır ve halka açıklanarak ilgili kurum
danı manına gönderilen finansal verilerin gerçekleri yansıttı ını veya yansıtmadı ını
belirlemek amaçlanmaktadır. Böylelikle hem ülkemizde hem de tüm dünyada
uygulamaları açısından sigorta sektörünün özgür denetimi hususi bir

ekilde

düzenlenmektedir.
Sigorta kavramının günümüzde ortaya çıkmasının ve geli mesinin ana etkeni
olarak, ticari faaliyetlerin geli mesinde kar ıla ılan risklerin boyutlarındaki artı tan
dolayı, irketler ve bireyler bu riskler ile mücadele edemedi inden dolayı sigorta kavramı
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ortaya çıkmı tır. Tarihin hemen hemen her döneminde, sigortaya benzer basit kavramda
yapılar oldu u bilinmektedir. Modern açıdan olmasa da, 1.500 yıl önce Çinli tüccarların
ve Mısır'da 2.500 yıl önce ya ayan in aat ustalarının sigorta benzeri risk payla ım
olgularından yararlandıkları bilinmektedir. Sigorta kavramı, kazalara kar ı korunma
amacının ve en çok sanayile menin oldu u; ngiltere, Fransa, Hollanda, spanya ve talya
gibi ülkelerde ilk kez ortaya çıkmı tır. Bilinen ilk sigorta sözle mesi 1347'de Gênes
Ticaret Odası tarafından imzalandı. 18. yüzyılda, sigortacılık sektörü de sanayile medeki
geli melere paralel olarak geli mi tir. nsanların kar ıla tı ı riskler artmı ve bunun
sonucunda sigorta sektörü risklere kar ı yeni hizmetler geli tirmi ve yaratmı tır. Sigorta
hizmetlerinden yararlanan insan sayısındaki artı ve üretilen primlerin miktarı ile sigorta
irketleri ekonomide önemli bir yere sahiptir.
Sigorta

irketlerinde iç denetim kavramı ve çalı ması, organizasyonun

faaliyetlerini iyile tirmeyi, kuruma bir de er katmayı amaçlayan bir olgudur. Bu
kapsamda gerekli ekonominin ve rantabilite ilkelerine göre yönetildiklerini ba ımsız
olarak de erlendirilmesi ve üst yönetime objektif güvence ve danı manlık hizmeti
vermek iç denetçiler, büyük kurumlarda olu turuldu u bilinmektedir. ç denetim
sisteminde gerek sigorta irketleri gerek kamu irketleri olsun hepsi, iç denetim faaliyeti,
kurumların her bir konuda ve farklı bir görü te de erlendirilmesini sa lar.

Sigorta irketlerinde denetim faaliyetleri bir çalı ma ile ba lamaktadır. Bu
çalı malar, denetim faaliyetlerinin belirlenmesi, bilgilerin toplanılması/ ön ara tırma
yapılması a amalarından olu maktadır. Bu bilgilerden edilen bilgiler ı ı ında, denetim
hedefleri kesinle tirilir, olası sorun alanları ve denetimin kapsamı belirlenir ve kurum içi
genel bir i planı hazırlanmaktadır. Denetim sırasında gerçekle tirilen tüm faaliyetler;
çalı ma belgeleriyle belgelenir ve raporlanır. Bu tez çalı masında, sigorta irketlerinde
gerçekle tirilen iç denetim unsurları hem yurtiçi hem de uluslararası alanda
de erlendirilip sonuçlandırılacaktır.

3

BÖLÜM I
S GORTACILIK SEKTÖRÜ VE F NANSAL HOLD NG
KURULU U BÜNYES NDE YER ALAN S GORTA
RKETLER N N KONUMU

1.1. Sigorta, Sigortacılık Kavramları ve Sigortacılık Sektörü
1.1.1. Sigorta ve Sigortacılık Kavramları
Sigorta; benzer riskleri sahip birçok ki inin hepsinden aldı ı az bir ücret (prim)
kar ılı ında, risk grubu içindeki az sayıda ki inin maruz kalaca ı rizikonun tamamını
veya tamamına yakınını ödeme teminine sigorta denir. Sigortacı; Sigorta sözle mesinde
riske giren ve riskin olu ması durumunda tazminat ödemeyi taahhüt eden taraftır.
Sigortalı; igorta sözle mesi yapılırken primler ödeyen ve risk olu tu unda tazminat
almayı hak eden taraftır. Risk; Olası veya beklenen hasar / kayıp olasılı ına risk denir.
Poliçe; Sigorta sözle mesinin yazılı formu bir çe it sözle medir.
Sigortacılık; sigorta i leriyle ilgilenen bir meslektir. Benzer / aynı risk grubu içinde
bulunan ki ilerin / sigortalıların rizikolarını belli bir prim kar ılı ında sigorta etme
faaliyetine sigortacılık denir.
1.1.2. Sigorta ve Sigortacılık Tarihi
Dünyada sigortaya benzer rizikoyu güvence altına alma faaliyetinin M.Ö. 4700
yıllarında Mısır’da ba ladı ı tahmin edilmektedir. lk sigorta edilen rizikolar de erli
madenlerin deniz yoluyla ta ınması sırasındaki rizikolar olmu tur. Prim esaslı sigorta ilk
olarak 1250’li yıllarda Venedik, Floransa, Cenova’da görülmü tür. Venedikliler
tarafından ilk modern sigorta poliçesi ile 1255 yılında deniz yoluyla ta ınan mallar
korsanlık ve bozulma rizikosuna kar ı sigorta edilmi

ve gerçekle en rizikolar
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kar ılanmı tır. Ödül veya di er bir adıyla prim esaslı sigortacılık 15. yüzyılda hususi
olarak Avrupa’nın talya ehrinde geli ti i bilinmektedir.
irket olarak ilk sigorta irketi 1423 yılında Cenova’da kuruldu ve birinci sigorta
mevzuatı Barcelona Kararnamesi adıyla 1435 yılında çıkmı tır. Sigortanın en temel
prensibi olan do ru beyanda bulunma artı ilk defa Barcelona Kararnamesi’nde yer
almı tır.
Deniz sigortacılı ı ilk defa talya’da ba lamı olmasına ra men 18. YY da
ngiltere’de geli mi tir.

lk deniz nakliyat poliçesi 1547 yılında

ngiltere’de

düzenlenmi tir. lk sigorta kanunu 1601 yılında ngiltere’de çıkmı tır. lk hayat sigortası
poliçesi 1583 yılında düzenlenmi tir. lk modern hayat poliçesi 1807 yılında yapılmı tır.
Aktüerya hesaplarının geli mesi ile ölüm risk hesaplamaları 19. YY da yapılmı tır.
Anonim irket eklinde ilk modern sigorta irketi 1663 yılında Paris’te kurulup deniz
nakliyatı bran ında faaliyet göstermi tir.
Yangın ve hırsızlık sigortaları 1666 yılında ‘’Büyük Londra Yangını’’ ndan sonra
ngiltere’de ba lamı tır. Mühendislik sigortaları ilk defa 1850 li yıllarda Avrupa’da
ba lamı tır.

veren mali mesuliyet ile otomobil sigortaları ilk defa 1880 yılında

ngiltere’de ba lamı tır. Kaza ve ferdi kaza sigortaları 1940 yılında yine Avrupa’da
ba lamı tır. (Orhaner, 2013: 51).
1.1.3. Sigortanın Temel Özellikleri
i.

Sigortacı ile sigortacının ve varsa yararlanıcıların adı ve soyadı veya ticaret
ünvanı ve ikametgahı

ii.

ii. Sigortacının aldı ı riskler ve bu risklerin ba layıp bitece i durumlar

iii.

Sigorta bedeli (sigortalanan malın / emtianın / eyin asıl veya rayiç bedeli)

iv.

Ödenecek yer ve miktarı

v.

Sigortacının üstlendi i rizikoların piyasa de erini bir uzman (exper) yardımıyla
ölçme çabası

vi.

Tanzim (düzenleme) tarihi

vii.

Sigorta Genel artları
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Sigortacılık Kanununa göre sigortanın temel özellikleridir.1 Bu temel özellikleri ta ımayan
sigorta sözle mesi akid sayılmaz ve sözle me kurulmu olamaz.

1.1.4. Sigorta ve Sigortacılı ın Önemi ve Genel Prensipleri
Sigorta primlerinden elde edilen gelirlerin artmasıyla birlikte, bu gelirin faizsiz bir
kredi olması sebebiyle bankalar için ucuz kredi imkanı, firmalar için ucuz sermaye /
kaynak imkanı, yatırımcı firmalar için ucuz kredi imkanı sa lamaktadır. Sigortacılı ın
yarattı ı bu imkanlar ülke genelinde istihdamın artmasına yardımcı olmaktadır. Sigorta,
sigortalılar için muhtemel bir iflasla sonuçlanacak a ır rizikoya kar ı koruma kalkanı
olu tururken, sigortalanma ihtiyacı duyan hane halkını disiplin, tasarruf ve yatırıma
yönlendirir. Sigortacılık, finans kurum ve kurulu ları için bir bakıma faizsiz kaynak temin
etmektedir. Finansal sistemde fon arz eden sigorta irketleri, finansal piyasalarda i lem
konusu finansal araçları talep etmektedir. Bu durum, birçok yatırımcı için kaynak
olu turmaktadır.
Tam iki tarafa borç yükleyen sigorta poliçelerinin, iki tarafın da hak ve
menfaatlerini koruyabilmesi için geli tirilmi prensipler unlardır;
yi Niyet Prensibi: Sigorta sözle mesi kural olarak kar ılıklı iyi niyet ve dürüstlük
ilkesine dayanır. yi niyet ve dürüstlükteki amaç birbirlerine verecekleri bilgilerin
do ru oldu una inanmaktır. Yanlı beyan halinde ise yanıltıcı beyanda bulunan
taraf iyi niyet prensibinin ihlali nedeniyle bekledi i tazminat / ödemeden
yararlanamaz. Gerçe e aykırı bilgi ve beyanı ile poliçe düzenleten taraf sürpriz
bir ekilde sözle menin feshi ile de kar ıla abilir.
Sigortalanabilir Menfaat Prensibi: Sigortalının, sigorta ettirmek istedi i mal veya
eyin parayla ölçülebilir maddi de eri veya can gibi yüksek manevi de eri olmalı
ve bu de erlerin korunmasında; sigortalının açık, net, hukuka ve ahlaka uygun,
yasal hukuki yararı olmalıdır. Sigortalanabilir hukuki yararın, poliçenin

Genç, Ö., (2002), Sigortacılık Sektörü ve Türkiye’de Sigorta Sektörünün Fon
Yaratma Kapasitesi, Ankara: Türkiye Kalkınma Bankası Sektör Ara tırma Raporu.
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düzenlendi i anda mevcut olması arttır. Kanuna ve ahlaka aykırı çıkarlar sigorta
edilemezler.
Tazminat Prensibi: Sigorta sözle mesi (poliçe) düzenlemenin kural olarak temel
amacı; poliçedeki rizikonun gerçekle mesi halinde sigortalının poliçenin
düzenlendi i andaki durumunu muhafaza etmesini sa lamaktır. Eksik ve a kın
sigorta hallerinde, sigortacı poliçede yazılan tazminattan daha az ödeme yapabilir.
Ancak sigortalı muhtemel rizikodan do acak zararın tamamının kar ılanmasını
istiyorsa, sigortacıdan eksper talep ederek onun takdir edece i de er üzerinden
poliçe düzenlerse; rizikonun gerçekle mesi durumunda hasarın tamamı kar ılanır.

Yakın Sebep Prensibi: Bir hasarın kar ılanabilmesi için poliçede tanımlanmı
rizikodan kaynaklanması arttır. Örne in; yangın sırasında çalınan e yanın bedeli,
yangın sigorta poliçesi kapsamında de ildir. Zira, çalınma ile yangın arasında
illiyet ba ı yoktur.

Çifte Sigorta veya Hasara Katılım Prensibi: Sigortalı muhtemel rizikoya kar ı
kendisini kontrgarantiye almak amacıyla çifte sigortayı (birden fazla sigorta
yaptırmak), sigortacılarına usulünce ihbar ederek birden çok sigortacı ile sigorta
sözle mesi yapabilir. Bu halde zararın, bu sigortacılar tarafından bölü ülerek
(sigortalının ödedi i prim ve aldı ı teminatla orantılı olarak) kar ılanması hasara
katılım anlamına gelmektedir.

Hakların ve Edimlerin Devri (Halefiyet) Prensibi: Riziko, üçüncü ki ilerin kusurlu
veya kusursuz davranı larından kaynaklandı ında sigortacı zararı tazmin ederek
bu zarara sebebiyet vermi üçüncü ki ilere rücu edebilmesine halefiyet prensibi
denir. Sigortalı, bu zarara sigorta sözle mesine aykırı bir davranı la kendisi
sebebiyet vermi se sigortadan tazminat alamayaca ı gibi almı oldu u tazminatı
da iade etmeye mecburdur.

1.1.5. Sigorta Sektöründe Yer Alan Kurum ve Kurulu lar
Kurula

olarak sigorta sektörlerinde sa lıklı i lemesini sa lamak ve gerek

sigortalı gerekse sigortacıların ma duriyetini önlemek ve sigorta sektörünün geli mesini
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temin etmek için çok sayıda yasal kurum kurulu mevcuttur. Sigorta sektörü ile ilgili
kurumlar; sigortacılıkla ilgili mevzuatın düzenlenmesi, sigortacıların denetimi,
sigortacılık mesle inin geli mesi vb. görevler üstlenmi lerdir. Bu kurumlar; Sigortacılık
Genel Müdürlü ü, Sigorta Denetleme Kurulu Emeklilik zleme Merkezi, Reasürans
meslek kurulu ları bulunmaktadır. Reasürans irketleri Birli i ve Türkiye Sigorta birli i
yurtdı ında sigortacılı a ait geli meleri izlemek ve elde etti i bilgileri üyelerine ula tırma
amacı ile uluslararası sigorta kurulu larına üyedir.
Uluslararası Sigorta Kurulu ları; uluslararası sigorta sisteminde, bazı kurulu lar,
sigortacılı ın geli mesini sa lamak, kar ıla ılan sorunlara çözüm bulmak, sorunları
uluslararası platformlarda tartı mak ve sigorta pazarının büyümesine yardımcı olmak
amacıyla görev yapmaktadırlar. Bu kurulu lar; Avrupa Sigortası ve Reasürans
Federasyonu (CEA), Uluslararası Ticaret Odası (ICC), Uluslararası Sigorta Hukuku
Derne i (AIDA), Uluslararası Mühendis Sigortacıları Birli i (IMIA), Uluslararası Sigorta
Denetçileri Birli i (IAIS), Uluslararası Denizcilik Sigortacılı ı Birli i (IUMI).
1.1.5.1. Sigorta irketleri
Sigorta

irketleri, prim kar ılı ında sigortalıya önceden

artları belirlenmi

rizikonun gerçekle mesi durumunda tazminat ödemeyi taahhüt eder. Sigorta primi,
sigorta irketlerinin üstlendi i riske kar ılık sigorta ettirenden aldı ı güvence ücretidir.
Sigorta

irketleri prim toplamak, tazminat ödemek gibi asıl i levlerinin yanında

mü terilerine bazı hizmetler de sunmaktadır.
Sigorta irketleri halkı sigorta konusunda bilgilendirirler
Sigorta irketleri tasarrufların artı ını sa layarak ekonomide yatırımlar
için finansman kayna ı olu tururlar
Sigorta irketleri ta ımacılık konusunda sa ladıkları güven ile yurtiçi ve
yurtdı ı ticaretin geli mesine yardımcı olurlar
Sigorta irketleri aracılık hizmetleri üstlenirler
Sigorta irketleri fonlarını de erlendirirken para ve sermaye piyasası
araçlarına talebin artmasına neden olurlar
Sigorta irketleri i letme maliyetlerinin dü mesine yardımcı oldukları için
i letmelerin ölçek ekonomilerinden faydalanmalarına neden olurlar
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Sigorta irketleri bünyelerinde ve acente, broker vb gibi aracı kurulu larda
istihdam ettikleri personelle ülkede istihdam artı ına katkıda bulunurlar
Sigorta irketlerince, rizikoyla birlikte zarara u rayan sigortalının zararı
tazmin edildi inden sigortalıların ve yakınlarının gelece e güvenle
bakmalarını sa lar.
Türkiye’de yabancı sigorta

irketlerinin faaliyet göstermesi ile reasürans

irketlerinin kurulması ve faaliyette bulunması Hazine ve Maliye Bakanlı ı’nın ba lı
oldu u Bakanlı ın ön iznine ba lıdır.
Sigortacılık alanında de er tespit, riziko, hasar tespit gibi yardımcı hizmetleri
yapan firmalara sigortacılık i letmeleri denilmektedir. Bu firmalar, sigortalı ve sigorta
irketlerin risklerini azaltmak ve risklerin gerçekle mesi durumunda meydana çıkacak
hasarı belirleyip kurulan sosyal ve finansal firmalardır. Sigorta irketleri, riskleri belirli
bir prime kar ı da ıtımı yaparak etkiyi azaltılmaya emek eden kurumlar olarak
tanımlanmaktadır (Duygulu, 2006: 188).
Sigorta irketleri, aynı risk tehdidi altındaki bireyleri ve kurumları ekonomide bir
araya getirme, piyasa güveni sa lama ve bir kurum olarak risklerle ve belirsizliklerle dolu
bir gelece in güvence altına alınma ihtiyacını kar ılama görevini yerine getirme görevini
yerine getirmektedir. (Asunakutlu, 2000: http: //www.sbe.deu.edu.tr) Sigorta irketlerinin
kurulu ve çalı ma esasları Sigorta Murakabe Kanunu ile düzenlenmi tir. Bu Kanun 1.
maddesinde kanun amacı “ Ülke sigortacılı ının geli tirilmesini, güven içinde
yürütülmesini, sigorta sektöründe yer alan ki i ve kurulu ların mesleki kurallar içerisinde
faaliyet göstermelerini, bu sektörde yaratılacak fonların ekonomik kalkınmaya katkısını
sa lamak ve sigorta sözle melerinden do an hak ve alacakları teminat altına almak üzere
sigorta ve reasürans irketlerinin kurulu unu, yönetimini, çalı ma esaslarını, tasfiyelerini
ve murakabeleri ile sigortacılıkla ilgili ihtisas komite ve kurulu ların te kilini, eksperlik,
aktüerlik, acentelik, brokerlik ve prodüktörlük faaliyetlerini ve özel sigortacılıkla ilgili
di er hususları düzenlemektir” eklinde belirtilmi tir. Ayrıca SMK’ nun 2. maddesine
göre sigorta i letmelerinin kurulu ve faaliyet iznine ili kin hükümler u ekildedir;
Türkiye'de kurulacak sigorta veya reasürans irketlerinin;
a) Sadece sigorta veya reasürans i leri yapmak üzere anonim irket olarak kurulmu
olması,
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b) Kurucularının, istenmeyen suçlar hariç, af olsalar bile, a ır hapis cezasına veya
be yıldan fazla hapis veya hapis cezasına çarptırılmadı ı veya birden fazla a ır
para cezasına çarptırılmadıkları; zimmet, çatı ma, rü vet, yolsuzluk, hırsızlık,
dolandırıcılık, hileli iflas ve kamu alımları ticaretinde kötüye kullanma gibi
kabahat suçları, kullanım ve tüketim kaçakçılı ı, devlet sırlarını açı a vurma,
kullanma ve tüketmekten ba ka suçlar kaçırma veya vergi kaçakçılı ı giri iminde
bulunmu ve iflas etmemi olmamaları,
c) Ödenmi sermayesi + 10.3 trilyon,
d) Tescilli hisselerin nakden kar ılı ı verilmesi
e) Esas sözle me bu Kanun hükümlerine uymak zorundadır.
1.1.5.2. Ba ımsız Denetim Kurulu ları
Birden fazla ba ımsız denetçinin bir araya gelmesiyle olu an ba ımsız denetim
kurulu larına ba ımsız denetçi denir.

Ba ımsız denetçiler, denetledikleri i letmenin

çalı anı olmadıkları için dı denetçi olarak da adlandırılmaktadır. irketlerin defterleri,
kayıtları ve dokümanları ile gerekti inde üçüncü taraflarla mutabakata varılarak ba ımsız
denetim yapılır. Ba ımsız denetim kurulu ları, denetimlerinde dürüst ve tarafsız olmalıdır.
Denetleme yapıları hakkında Kanun hükümlerine göre, reasürans ve sigorta firmaları özgür
bir denetleme yapmaya yetkili kurulu ların mali tablolarını denetlemekle yükümlüdür.
Hazine, Türkiye Sigorta Birli i aracılı ı ile ba ımsız denetim saha organizasyonları yapma
yetkisini güncelleyerek sigorta irketlerine bildirilmektedir.2
Ba ımsız denetçili i yapmanın amacı, ülkemizde etkinlik göstermi emeklilik,
sigorta ve reasürans firmaları ile bilinmeyen sigorta irketleri, kayıtlara göre olu turulan
profesyonel ve ticari defterler, finansal tablolar, yetkili ba ımsız denetim firmaları ve
denetim raporuna ba lanır. Ba ımsız denetim üç ekilde yapılmaktadır; yıllık denetim, ara
denetim, özel denetim.
Sigorta, reasürans ve emeklilik irketlerinde, ba ımsız denetim kurulu u adına
denetim yapmakla yetkili denetçiler bulunur. Denetçiler denetlemeyle görevlendirilmi

Çakmak, N., (2006),

letmelerde ç ve Dı (Ba ımsız) Denetim Faaliyetleri ve

Bankalarda Uygulanı ı, Yayımlanmamı Yüksek Lisans Tezi, Kocaeli Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kocaeli.
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yetkili ve uzman meslek mensubu olup çalı maları sırasında ortaya çıkan çıkar
çatı malarından uzak kalmaya özenle dikkat eden ki ilerdir. Denetçiler, bütünlüklerini
veya tarafsızlıklarını etkileyebilecek herhangi bir giri ime izin vermemelidirler. Özgür
denetleme neticesinde elde edilen görü lere farklı ki ilerin dolaylı veya direkt çıkarlarını
göz önünde bulundurmadan rapor etmek zorundadırlar.
1.1.6. Sigorta irketlerinde Yönetim Yapısı
Sigorta irketleri ve reasürans irketleri üç ekilde örgütlenmi tir. öyle ki;
a) Sigorta irketleri ve reasürans irketleri Anonim irket eklinde kurulmu tur.
Yönetim organları Genel Kurul, Genel Müdür ve Yardımcıları, Denetçiler ile
birlikte sigortacılık bölümlerinden olu tururlar.
b) Sigorta

irketleri ve reasürans

irketlerinde aracılar: Aracı kurumlar sigorta

irketleri ile toplum arasında yer alan prim üretimi ve tahsilatında, hasar
i lemlerinin izlenmesi ve sonuçlandırılmasında, sigorta irketlerinin yardımcı
organlarıdır. Bu ki iler ba ımsız tacir yardımcıları olan aracılar; acenteler,
brokerler, bireysel emeklilik aracılarıdır.
c) Sigorta irketleri ve reasürans irketlerinde yardımcı ki iler: Aktüerler, sigorta
eksperleridir.
1.1.6.1. Organizasyonel Yapı
Yönetim kurulu, genel müdür, genel müdür yardımcıları, komiteler (yangın, oto,
sa lık vs) ve personel olmak üzere detaylı bir örgüt yapısından olu ur. A. . eklinde
örgütlenmi olan sigorta irketleri a a ıda eması bulunan organizasyon yapısına uygun
olmalıdır.
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Tablo 1.1: Organizasyon Yapısı

1.1.6.2. Finansal Yapı
Türkiye finans sektöründe baskın olan bankacılık kesimidir. Örne in, 2010 ve
2011 yıllarında finans sektöründe bankaların payı %90’dır. Sigorta, reasürans ve
emeklilik irketleri ve bunların fonlarının finans sektöründeki payı 2,8’dir. 2008 yılından
sonra sigorta irketlerinin, bankalardan sonra finansal sistemde ikinci sırada yer aldı ı
tespit edilmi tir. Üçüncü sırada ise menkul kıymet ve yatırım fonları yer almaktadır.
(Güvel, 2008: 98).
Sigorta sektörünün ekonomiye fon yaratmak gibi önemli bir finansal fonksiyonu
vardır. Örne in, sigortacılık sektörü 2012 yılında 10.100 milyon TL fon yaratmı tır.
Sigorta sektörü topladı ı primleri

devlet

tahvili ve hazine bonosu alarak

de erlendirmektedir. 2012 yılında sigorta ve reasürans irketlerinin finansal varlıklarının
%35’ı serbest, %65’lik grup, sigorta sözle melerinden do an taahhütler kar ılı ında
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Hazine ve Maliye Bakanlı ı lehine bloke edilmi varlıklardan olu turulmaktadır(Orhaner,
2013: 174-75).
1.1.6.3. Faaliyet Yapısı
Finansal holding kurulu u bünyesindeki sigorta irketlerinin, anonim irket olarak
kurulması kurulu

ve faaliyet

artıdır. Bir sigorta

irketinin, finansal holding

bünyesindeyken sigortacılık yapabilmesi için i bu holdingin mali / finansal durumunun
sigortacılık faaliyetini sürdürmeye yeterli olması gerekmektedir.
1.2. Finansal Holding Kurulu u Kavramı
1.2.1. Finansal Holding Kurulu u Kavramının Tanımı ve Kapsamı
Finansal holding kurulu u kavramı TTK’da ve BDDK yönetmeli inde
düzenlenmi tir. Finansal holdinglerin kabul edilme artı; bir holdingin son üç hesap
dönemi sonunda tüm kredi kurumlarının ve finansal i tiraklerinin toplam varlıklarının
ortalamalarına oranı yüzde 90'dan fazla olmaması gerekmektedir.
Geçti imiz dönemlerde, "Son üç hesap dönemi sonu itibarıyla bankalar, faktöring,
finansal kiralama ve finansman irketlerinden olu an ba lı ortaklıklarına ait aktif toplamı
ortalamasının, finansal kurulu ve kredi kurulu larından olu an ba lı ortaklıklarına ait aktif
toplamı ortalamasına oranının yüzde on veya üzerinde olması" gerekliydi. Bu yüzden;
Birbiri ile ili kisi olan ortakların yarısından fazlası finansal kurulu lardır.
Yüzde ellisinden fazla olmak ko uluyla ödenmi sermayenin ayrılması,
Hesapların son üç döneminde, finansal kurulu ların ve kredi kurulu larının ba lı
ortaklıklarının toplam aktiflerinin, ana ortaklı ın ve ba lı ortaklıklarının toplam
varlıklarının toplamına oranı yüzde kırk ya da yüzde 40'tır.3
Bir firmanın / irketin finansal holding kurulu u olarak nitelendirilebilmesi için;
a) Anonim irket eklinde kurulmu olması,

Mussa, M., (2005), Financial Risk Management in Practice: The Known, The
Unknown and The Unknowable, Pennsylvania: The Wharton School Publishing.
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b) En az bir tane ba lı orta ının kredi kurulu u olması,
c) Birbirleri ile olun ortaklıklarının 3/1”den fazlası finansal kurulu u kredi kurulu u
eklinde olması gerekmektedir.
d) Ödenilen sermayenin %50’den fazlası, bu tip anla malara tahsis edilmesi
gerekmektedir.
e) Hesapların son üç döneminde, finansal kurumların ve kredi kurulu larının toplam
varlıklarının ana ortaklı ın ve ba lı ortaklıklarının toplam varlıklarının
ortalamalarına oranının yüzde kırk veya daha fazla olması,
f) Hesapların son üç döneminde, bankaların toplam aktiflerinin ve ba lı ortaklıklarının
finansal kiralama irketlerinden olu an toplam varlıklarının, finansal kurulu ların ve
kredi kurulu larının ba lı ortaklıklarının toplam aktiflerine oranı yüzde onbe veya
daha fazladır.
Ko ulların bir araya getirilmesi durumunda, ana irkete finansal holding adı verilir.
1.2.2. Finansal Holding Kurulu larının Kurumsal Yapısı
Finansal holding irketi ortaklarında bir takım nitelikler aranır. Örne in; bu
ortakların, irketin sermayesi içinde nitelikli pay sahibi olmaları ve banka ortaklarında
aranan özelliklere sahip olmaları gerekmektedir. Finansal holding irketleri, kurumsal
yönetime ili kin süreç ve yapılarını, bankaların kurumsal yönetim ilkeleri ile ilgili
yönetmelikle düzenlenen usul ve esaslar çerçevesinde tespit edilmelidir. Finansal holding
kurulu unun yönetim organları, bankaların yönetim organlarının olu um

artlarına

tabidir.
Bir finansal holding irketinin i tiraki olan bankaların yönetim kurulundaki
üyeleri ile beraber, ekonomik holding irketinin yönetim kurulunda görev yapabilir.
Ekonomik holding kurulu unun i tiraki olan bankanın denetim komitesi üyeleri de
finansal holding kurulu unun denetim kurulunda yer alabilir. Finansal holding irketleri;
Etkin ve yeterli bir iç denetim, iç kontrol ve risk yönetim sistemi olu turmak ve i letmekle
yükümlüdürler.
Holdinglerin kurulu ları kurumsal yapısı i tiraklerinin de kurumsal yönetim
anlayı ında etkili olmaktadır. ç denetim ve ba ımsız denetim sonuçlarının ba lı finansal
holdingin ilgili birimine raporlanması ve bunların sonucunda ileriye dönük kararlar
alınması kurumsal bir örgütlenme gerektirmektedir.
1.2.2.1. Ortakların Nitelikleri ve Dolaylı Pay Sahipli i
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Ekonomik holding kurulu unun hissedarlarının nitelikleri; Bankacılık Kanunu'na
göre; iflas etmemeli, concordat ilan edilmemi , iflas erteleme kararı verilmemeliydi. Fona
aktarılan bankalarda nitelikli bir paya sahip olmamalı veya bu bankalarda kontrol sahibi
olmamalıdır.
Ortakların hapis cezası almamı olmaları gerekir. Bunun yanında, zimmet, ödünç
para verme suçları ile dolandırıcılık, sahtecilik, hırsızlık, irtikâp, rü vet,

emniyeti

suistimal, hileli iflas gibi yüz kızartıcı suçlar i lememi olması gerekir.
Dolaylı ortaklık ise; tüzel ki ilik ortaklıklarının ortaklık yapıları ve bankada pay
sahibi veya devralmı olan tüzel ki ilik ortakları, gerçek ki ilere ula ılıncaya kadar
zincirleme usulüyle belirlenir. Banka sermayesinde tüzel ki ilikler üzerinden dolaylı
ortaklık oranı, katılım oranları ile çarpılarak hesaplanmaktadır. Aynı ki inin orta
düzeylerdeki tüzel ki ilere do rudan katılımı varsa, do rudan / do rudan katılım oranı,
bir sonraki çarpmadan önce bu seviyeye ula ılan orana eklenecektir.
1.2.2.2. Ana Sözle me De i ikli i, Pay Edinim ve Devirleri
Ekonomik holding irketlerinde asıl sözle menin de i tirilmesi, Denetleme ve
Bankacılık Düzenleme Kurulu'nun izni ile Bankacılık Kanunu'nun ilgili hükümlerine
tabidir. Yeni imtiyazlı payların Yönetim Kuruluna veya Denetim Komitesine kurulması,
devredilmesi veya ihraç edilmesi, Kurulun iznine tabidir (BDDK). Bu iznin verilmesi
için, Banka'nın iktisap edilen hisselerinin nominal de erinin yüzde birinin, devralan
tarafından Fon'a yatırılması gerekmektedir. Ortak sayısının be in altına dü mesine ve
izinsiz yapılan payların devredilmesine neden olan i lemler geçerli olmayacak ve pay
defterine kaydedilmeyecektir.
Ortaklar nitelikli pay sahibilerse, kurucu ortaklar için aranan niteliklere sahip
olmaları gerekmektedir. Aranılan nitelikleri yitirmi

nitelikli payları bulunan pay

sahipleri, temettü dı ında ortaklık hakkından hiçbir ekilde yararlanmaları mümkün
de ildir. Bu durumda, kurucu ortaklı ın niteli ini yitirmi olan hakları Fon tarafından
de erlendirilir.
1.2.2.3. Kurumsal Yönetime li kin Hükümler
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irketler, maruz kaldıkları risklerin izlenmesinden ve kontrol edilmesinden,
faaliyetlerinin kapsamı ve yapısına uygun tüm ubelerinde konsolidasyon ortaklı ını
kapsayan iç denetim sisteminin kurulmasından, i letilmesinden sorumludur. Bankalar
konsolidasyon kapsamındaki tüm ubeleri, birimleri ve ba lı ortaklıkları kapsayan
denetleme sistemi kurmakla yükümlüdür. Bu kapsamda denetim etkinliklerinin kanunlara
göre,

irket içerisinde ba ımsız ve tarafsız bir

ekilde profesyonel bir özenle

gerçekle tirilmesi gerekmektedir.
1.2.3. Finansal Holding Kurulu larına li kin Sınırlamalar
1.2.3.1.Özkaynaklar
Ana sermaye ve bu sermayeden katkı sermayesi toplamı indirilecek de erlerin
çıkarılmasının sonucu olarak bulunacak miktarı tanımlar. Ödenmi

Sermayesi ve

Türkiye'ye gerçekte ödenmemi olarak ödenmi veya tahsis edilmi bankalar ve ödenmi
sermaye, bilançoda zarar rezerviyle kaplanmayan kısım, indirim sonrası kalan tutarı ifade
eder. Finansal holding kurulu larının kurucu ortaklarının sermaye sermayesinin niteli i
ve ödenmi sermaye içindeki payları, bankanın kurucularının hissedarları ile aynıdır.
1.2.3.2.Bilinmeyen Para Net Genel Pozisyon / Özkaynak Standart Oranı
Finansal kurumu ve kredi kurumu ortaklıkları içerecek ekilde bilinmeyen para
net umumi pozisyonda/özkaynak standart oranının vadeli olarak hesaplanması
zorunludur. Bilinmeyen para net genel pozisyonu: Toplam yabancı para cinsinden
varlıklarla toplam yabancı para cinsinden borçların Türk Lirası kar ılı ı arasındaki farkı,
Net yabancı para genel pozisyonu / özkaynak standart oranı: Net yabancı para genel
pozisyonunu bölerek hesaplanacak oranı tanımlamaktadır.

1.2.3.3. Kredi Sınırları
Ana ortak olan finansal holding irketi, bilançoda ve bilançoda göz önünde
bulundurulan i lemlere dayanarak, Bankaların Kredi

lemleri Hakkında yürürlülük

hükümleri kapsamında kredi limitlerini uygulamak ve hesaplamakla yükümlüdür.
Konsolidasyon kapsamına giren ve kredi olarak kabul edilen kredi kurumu veya finans
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kurumu hesapları, Bankacılık Kanunu'na göre; nakit krediler, teminat mektupları, kar ı
teminatlar, teminatlar, kabul, ciro, aval ve bu nitelikteki taahhütler ve herhangi bir ekilde
yapılan mevduatlar, BDDK tarafından kabul edilen i lemlerden dolayı ortaklıklar ve
izlenen hesaplar kredi sayılmaktadır.
1.2.3.4. A ımların Giderilmesi
Konsolide öz kaynakların kanunda belirtilen tutarın altında olması durumunda,
finansal holding irketleri öz kaynak hesaplamasını takip eden altı ay içinde öz
kaynaklarını artırmak zorundadır. Öz kaynakta artı veya azalı oldu unda, bu artı veya
azalı ın giderilmesi için; mevcut durumu ortadan kaldırmak ve bu durumun öz kaynak
hesaplama dönemini takip eden altı aylık süre içerisinde süreklili ini önlemekle
yükümlüdürler.
1.3. Finansal Holding Kurulu u Bünyesinde Yer Alan Sigorta irketlerinin Konumu
Bir finansal holding çatısı altında, anonim irket eklinde kurulmu olan sigorta
irketleri kendi içlerinde özerk bir yapıya sahip olup do rudan i tirak denetleme kurulu
ile beraber tefti kurulu ba kanlı ı etkinlik gösteren bir yapılanmadır. Fakat Bankacılık
Düzenleme ve Denetleme Kurumu mevzuatı kapsamında, bankalar tarafından i tirak
denetimleri yapılmaktadır. Bu kapsamda örne in; Anadolu Sigorta, Türkiye

Bankası

A. . Tefti Kurulu Ba kanlı ı tarafından denetlenmektedir. Avivasa, Sabancı Holding
A. . Tefti Kurulu Ba kanlı ı tarafından denetlenmektedir. Ülkemizde bu tip bir çok
örnek mevcuttur.
Söz konusu denetimlerde i tirak

irketin denetleme kurum ba kanlı ı da

denetlenmektedir. Bu bakımdan, i tirak tefti kurulu tarafından hazırlanan tefti raporları;
hem bir denetim konusu olu turmakta, hem de finansal holding kurulu u tefti kurulu,
için holding içinde denetlenecek birimler açısından denetim girdisi niteli i arz
etmektedir.

BÖLÜM II
F NANSAL HOLD NG KURULU LARIYLA BÜNYES NDEK S GORTA
RKETLER YÖNÜNDEN
Ç DENET M VE Ç KONTROL
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2.1. Genel Olarak ç Denetim Kavramı ve Süreci
2.1.1. ç Denetim Kavramının Tanımı, Kapsamı ve Amacı
ç denetim faaliyetleri; kurum varlıklarının korunmasını, kurumun etkin bir
biçimde görevlerini yerine getirilmesini, kurum kaynaklarının iktisadi etkinliklerinin
randımanlı ekilde yasal düzenlemelere uygun olarak kullanılmasını ve bu do rultuda da
kurumun, iç ve dı payda ları nezdinde belirli bir prestij de er kazanmasını sa laması
bakımından önem arz edildi i bilinmektedir.
Bu yüzden denetleme kapsamında, genel bir belirleme çerçevesinde “iç denetim”;
bir kurumun faaliyetlerinin geli tirilmesi do rultusunda kuruma de er katmaya ve
kuruma danı manlık ve güvence faaliyeti sa lamaya yönelik kurum içerisinde
gerçekle tirilen ba ımsız ve objektif faaliyetler olarak tanımlanabilmektedir (Aksoy,
2008: 36).
“Türkiye ç Denetim Enstitüsü (T DE)” tarafından “iç denetim” kavramı;
kurumun tüm faaliyetlerinin denetlenmesini, geli tirilmesini ve iyile tirilmesini olanaklı
kılmak do rultusunda kuruma katkı sa layan, kurumu güvenli kılan, kuruma danı manlık
hizmeti vererek riskleri yöneten ve kurumda gerçekle tirilen tüm kontrollerin
de erlendirilmesi ve geli tirilmesi ile kurum amaçlarına ula ılması sürecini destekleyen
özgün bir süreç olarak tanımlanmaktadır.’’4
Denetleme faaliyetleri ile ilgili danı manlık hizmeti verilmesi, mü terilerin özel
iste i do rultusunda gerçekle tirilmekte ve bu hizmet kapsamında iletilen bilgiler tavsiye
niteli i ta ımaktadır. Kurum faaliyetlerinin geli tirilmesi ile kuruma de er katılmasının
sa lanması da, yine iç denetim faaliyetlerine yönelik danı manlık hizmetinin kapsamında
yer almaktadır (Cangemi ve Singleton, 2003: 60). Bu ba lamda iç denetim faaliyetleri ile
ilgili danı manlık hizmeti ile kuruma ili kin risklerin önceden belirlenmesi, kurumun
gelecekteki yerinin tespit edilmesi, kurumun sürdürülebilir rekabet avantajı elde

Korkmaz, U., (2007), “Kamuda ç Denetim”, Bütçe Dünyası Dergisi, C. 2, S. 25, Bahar
Dönemi, ss. 4 – 15.
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edebilmesi için uzman ki iler tarafından de erlendirilmesi ve tüm bu sürece ili kin uygun
yöntemlerinin ortaya konulması amaçlanmaktadır.
ç denetim faaliyetleri; kuruma yönelik faaliyetlerin etkin olarak ve yeterli
düzeyde kaydedilmesini, risklerin incelenmesini, mali sistemlerin gözetimini, mali
tabloların güvenilirli ini, tüm kurum i ve i leyi lerinin yasal mevzuata ve standartlara
uyumunun yapılmasını, danı manlık hizmeti sürecinde tavsiyelerde bulunulmasını,
gerçekle tirilen incelemelerin de erlendirilerek raporlanmasını ve raporların takibinin
yapılmasını sa layacak kapsamda gerçekle tirilmektedir (Özbek, 2012: 19 – 20).
Söz konusu edilen bu kapsamda iç denetim faaliyetleri; kurum amaç ve
politikaları ile performans göstergeleri ve planlarının yasal mevzuata uygun olabilmesini
sa lamaktadır. Bu

ekilde kurum kaynaklarının etkin ve randımanlı bir

ekilde

kullanılması olanaklı kılınarak ve kurumun ihtiyaç duydu u bilgi zamanında ve güvenli
bir ekilde üretilerek, kurum için objektif güvence sa lanabilmektedir. Bu yönüyle de iç
denetim faaliyetleri, kurum hedeflerine ula ılmasını sürecinde kurum yönetimini
desteklemektedir.
2.1.2. ç Denetim Uygulamalarının Tarihsel Geli imi
Dünyada iç denetim kavramı ilk olarak, özel sektöre endeksli olarak kullanılmaya
ba lanmı tır. ç denetim faaliyetleri, 1941 yılı itibariyle kurulan “Uluslararası ç
Denetçiler Örgütü (The Institute of Internal Auditors – IIA)” ile kurumsal yapıya
kavu turulmu

ve iç denetim faaliyetleri kapsamında kamu sektörüne yönelik

uygulamalar da, ilk olarak 1980’li yıllar itibariyle Anglo – Sakson ülkelerinde gündeme
getirilmi tir (Chun, 1997: 248).
Dünya genelinde denetimin iç kısmı ile ilgili uluslararası uygulama ve standartlar
IIA, iç kontrol ile uygulama ve standartlar “Treadway Komisyonunu Destekleyen
Kurulu lar Komitesi (The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway
Commission – COSO)” ve dı denetim ile ilgili uygulama ve standartlar da “Yüksek
Denetim Kurumları Örgütü (The International Organization of Supreme Audit
Institutions – INTOSAI)” tarafından geli tirilmekte ve güncellenmektedir.
Uluslararası kurulu ların öngördü ü uygulamalar ve standartlar; Kuzey Atlantik
Antla ması Örgütü (NATO), Ekonomik birli i ve Kalkınma Örgütü (OECD) ve Avrupa
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Merkez Bankası (ECB) Uluslararası Para Fonu (IMF), Dünya Bankası (WB), Birle mi
Milletler (BM), Avrupa Birli i (AB) Komisyonu, hem AB üyelerine kullanılmı hem de
kullanılmı tır (Dittenhofer, 2001: 445).
Bu kapsam do rultusunda AB’ye ba lı ülkelerin; kamu yönetiminde hesap
saydamlı ın sa lanabilmesine yönelik olarak, etkin ve etkili bir iç denetim sistemi
kurulması zorunlulu u söz konusu edilmektedir. Buna yönelik olarak AB’ye aday
ülkelerde; ulusal yasal düzenlemelere endeksli olarak ve çerçeve kanunları ile iç denetim
ba lamındaki yetki alanları tanımlanır, iç denetçilik uygulamalarının sa lam bir zemine
oturtulması amaçlanmaktadır (Özel, 2007: 37).
2.1.3. ç Denetimin Unsurları
Türkiye’de denetimin iç kısmına göre; iç denetimin unsurları; “De er Katma”,
“Güvence Sa lama ve Danı manlık Hizmeti Verme”, “Standartlara Uygun Olma”, “Risk
Odaklı

Olma”

ve

“Ba ımsız

Olarak

Gerçekle tirilme”

ba lamında

de erlendirilebilmektedir.
ç denetimin söz konusu edilen bu unsurları ile ilgili ayrıntılı belirlemeler ve
de erlendirmeler a a ıda verildi i gibi ifade edilebilmektedir;
1) De er Katma
ç denetimin unsurları arasında de erlendirilen “De er Katma”, kurum
amaçlarının gerçekle tirilmesi sürecinde; kurumun sahip oldu u fırsatların
artırılmasını,

kurum

faaliyetlerinin

geli tirilmesine

yönelik

olanakların

belirlenmesini ve kurum için söz konusu edilen risklerin azaltılmasını ifade
etmektedir (Gönülaçar, 2007: 8). Bununla birlikte kurumun denetlenen
birimlerinin hatalarının belirlenmesi ve/veya bu hataların sorumlularının
cezalandırılması iç denetimin amaçları arasında yer almadı ından; iç denetim
faaliyetleri kapsamında kuruma de er katılması, hataların tespit edilmesi ya da
hatalara ili kin sorumluların cezalandırılması ile sa lanmı olunmamaktadır.

2) Güvence Sa lama ve Danı manlık Hizmeti Verme

20
ç denetimin unsurları arasında de erlendirilen “Güvence Sa lama ve
Danı manlık Hizmeti Verme”; Kurumun yönetim kapsamındaki faaliyetleri
gere i gibi gerçekle tirdi ini, iç kontrol süreçleri ile ilgili faaliyetlerin kurum
tarafından etkili bir

ekilde yerine getirildi ini ve kurum varlıklarının ve

kaynaklarının etkin, iktisadi ve randımanlı olarak ve yasal mevzuata uygun olarak
effaf bir ekilde gözetildi ini ifade etmektedir ( ahin, 2011: 78).
Söz konusu edilen bu belirlemeler do rultusunda “Güvence Sa lama ve
Danı manlık Hizmeti Verme” ile ilgili faaliyetler, yönetim süreçlerinin etkinli ini
sa lamaya yönelik önerilerde bulunulmasını içermekte ve kurumun amaç ve
hedeflerinin gerçekle tirilmesine katkıda bulunmaktadır.
3) Standartlara Uygun Olma
ç denetimin unsurları arasında de erlendirilen “Standartlara Uygun Olma”; iç
denetimin planlı bir

ekilde yürütülmesine ve de erlendirilmesine ili kin

mü terek kuralların, ilkelerin ve standartların gözetildi ini ifade etmektedir
(Korkmaz, 2011: 48). ç denetim faaliyetlerin kurallara, ilkelere ve standartlara
uygun olarak gerçekle tirilmesi ile de; iç denetim faaliyetlerine de er
katılabilmesi, iç denetim faaliyetlerinin belirli bir çerçeve kapsamında
gerçekle tirilmesini ve kurum performansının de erlendirilebilmesi olanaklı
kılınmaktadır.
4) Risk Odaklı Olma
ç denetimin unsurları arasında de erlendirilen “Risk Odaklı Olma”; risklerin
kurum amaç ve hedeflerine ula ılmasını engellemesi dolayısıyla, iç denetim
faaliyetlerinin geçmi ten gelece e yönetilmesi do rultusunda geçmi te maruz
kalınan ve mevcut risklerin gözetilmesi ile gelecekte kar ıla ılabilecek risklerin
göz önünde bulundurulmasını ifade etmektedir (Gönülaçar, 2007: 11).
ç denetim faaliyetlerinin “Risk Odaklı Olma” bile eni ile riskler; ortaya çıkma
sıklıklarına ve meydana getirebilecekleri hasara göre sınıflandırılmakta ve uygun
iç kontrol sisteminin belirlenmesi do rultusunda bu risklere yönelik önlemler
alınmaktadır. Bu ba lamda Risk Yönetimi ile riskler tanımlanmakta ve ba ımsız
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denetim

standartları

kapsamında

risklere

kar ılık

verilmesine

yönelik

belirlemelerde bulunulmaktadır.5
Risk Yönetimi kapsamında kurumun i ve i leyi lerinde kar ı kar ıya kaldı ı
risklerin incelenmesinin ve analiz edilmesinin ardından da, “ ç Denetim Planı”
hazırlanmaktadır. Buna yönelik olarak ç Denetim Planı; yüksek riskli alanların,
denetimlerinin daha sık yapılmasını düzenlemektedir.
5) Ba ımsız Olarak Gerçekle tirilme
ç

denetimin

unsurları

arasında

de erlendirilen

“Ba ımsız

Olarak

Gerçekle tirilme”, iç denetim faaliyetlerinin ba ımsız iç denetçiler tarafından ve
ilgili

yasal

düzenlemelerin

ve

standartların

gözetilmesi

do rultusunda

gerçekle tirilmesini ifade etmektedir (Eryılmaz, 2015: 126). Bu ba lamda iç
denetim faaliyetlerinin “Ba ımsız Olarak Gerçekle tirilme” bile eni ile denetimin
objektif olması sa lanabilmekte, iç denetçilerin ve ba ımsız denetçilerin etik bir
ekilde görevlerini yerine getirmelerini engelleyecek riskler bertaraf edilmesi
gerekmektedir.
2.1.4. ç Denetim Türleri
ç denetim; “Mali Denetim”, “Uygunluk Denetimi”, “Performans Denetimi”,
“Sistem

Denetimi”

sınıflandırılabilmektedir.

ve

“Bilgi

Teknolojisi

Denetimi”

kapsamında

ç denetimin türleri ba lamında söz konusu edilen bu

sınıflandırma ile ilgili ayrıntılı belirlemeler ve de erlendirmeler a a ıda verildi i gibi
ifade edilebilmektedir;
1. Mali Denetim

Mali Denetim, holdingin mali raporlarında yer alan; Denetlenen kurulu un varlık
ve borçlarının gerçek de eri, finansal kaynaklar ve varlık yönetimi, bunun bütçe
ödeneklerinin ödenmesiyle uyumlu olup olmadı ı (Holt ve Dezoort, 2009: 63). Bu
kapsamda Denetim Mali Denetimi ”; Bu, irketin gelirleri, giderleri, varlıkları ve borçları
5

Toroslu, M. V., (2014), Türk Ticaret Kanunu Kapsamında ç Kontrol ve ç Denetim, stanbul:
Vedat Kitapçılık.
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ile ilgili hesap ve i lemlerin do rulu unu ve finansal sistemin ve beyanların
güvenilirli ini de erlendirmeyi içermektedir.
2. Uygunluk Denetimi
Denetimde uygunluk,

irketin ekonomik i lemleri ile di er faaliyetlerinin;

belirlenmi yöntemlere, kurallara, ilkelere, standartlara ve yasal mevzuata uygun olup
olmadı ının incelenmesini ifade etmektedir (Çömlekçi, 2009: 97). Bu ba lamda
“Uygunluk Denetimi”; irkete yönelik mali i lemler sonrasında gerçekle tirilen hukuka
uygunluk denetimini içermekte ve bu kapsamda gerçekle tirilen faaliyetlerin ilgili yasal
mevzuata uygunlu u incelenmektedir.
3. Performans Denetimi
Performans Denetimi;

irket tarafından görev ve sorumlulukların yerine

getirilmesi sürecinde kullanılan fizik, be eri ve mali kaynakların ekonomiklik, etkililik,
etkinlik ve verimlilik derecelerinin de erlendirilmesini ifade etmektedir (Arena ve
Azzone, 2009: 47). Bu ba lamda “Performans Denetimi”;

irketin her yerinde

gerçekle tirilerek i lem ve faaliyetlerin planlanıp, uygulanılması a amalarına yönelik
yapılmaktadır.
4. Sistem Denetimi
Sistem Denetimi; denetlenilecek birimlerin finansal yönetim eksikliklerin
belirlenip, giderilmesi ba lamında etkili olup olmadı ının de erlendirilmesini ifade
etmektedir (Güredin, 2008: 87). Bu ba lamda “Sistem Denetimi”, denetlenilecek
kurumun etkinliklerinin ve iç kontrol sistemi ba lamında a a ıda verilen hususlara
yönelik de erlendirmelerde bulunulmasını içermektedir;
Denetlenen birimin örgütsel yapıya katkıda bulunacak bir yakla ımla analiz
edilmesi;
Denetlenen birimin yetersiz alanlarının belirlenmesine yönelik bir yakla ım
benimsenmesi;
Denetlenen birimin i ve i leyi lerinin kalite düzeyinin ve kurum amaç ve
hedeflerine uygunlu unun ara tırılması ve
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Denetlenen birimin, irket kaynaklarını kullanmadaki yeterlili inin belirlenmesi.
5. Bilgi Teknolojisi Denetimi
Bilgi Teknolojisi Denetimi; denetim faaliyetlerinin odak noktasında geçmi
faaliyetlerin yer almasından ziyade,
ula ılmasını

engelleyebilecek

irket amaçları ve stratejik hedeflerine

nitelikteki

bilgi

teknolojileri

eksikliklerinin

belirlenmesini, de erlendirilmesini ve izlenmesini içermektedir(Kurnaz, 2007: 96).
2.1.5. ç Denetim Uygulamalarına li kin Yakla ımlar
ç denetim uygulamalarına ili kin farklı yakla ımlar; ki iye özel sektörde ve kamu
sektöründe iç denetim kısımlarının, de i imleri sürekli takip etmelerini ve kurum
performansının

artmasına

katkıda

bulunmalarını

sa lamaya

yönelik

ortaya

konulmaktadırlar. Bu ba lamda bu yakla ımlar do rultusunda; kurum çalı anları ve
kurum yönetimi arasındaki ili kilerin iyile tirilmesi, iç denetim birimlerinin operasyonel
de i imlerinin niteli i, teknolojik ilerlemelere ve i uygulamalarına yönelik de i imlere
uyum sa lanması vb. gibi hususlar ele alınmaktadır.
Çalı manın bu a amasında; iç denetim uygulamalarına ili kin yakla ımlar
ba lamında “Proaktif Yakla ım”, “Denetlenen Mü teri Yakla ımı” ve “Risk Yönetimi
Yakla ımı” hakkında bilgiler verilecektir.
2.1.5.1. Proaktif Yakla ım
ç denetim uygulamaları kapsamında söz konusu edilen “Proaktif Yakla ım”,
kurumların hedeflerini geli tirmeleri do rultusunda; firma i sürecinin, güvenilir, kaliteye
uyum sa lama yetene inin ekonomik faaliyetlerin iyile tirilmesini sa lamaya faydada
bulunan bir yakla ım olarak ifade edilmektedir (Pehlivanlı, 2010: 78).
Bu ba lamda Proaktif Yakla ım do rultusunda iç denetçiler; risk yönetimi ve
uygulama örneklerinden elde ettikleri bilgileri kurum yöneticileri ile payla makta ve bu
riskler göz önünde bulundurularak tasarım a amasında bulunan sistem ve programlar
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kontrollere tabi tutularak konu ile ilgili güvence sa lanmaktadır.

6

Bu çerçevede de

Proaktif Yakla ım temelinde iç denetim elemanları; risklerin belirlenmesi ve kontrollerin
izlenmesi amacıyla ve risk yönetimi ve denetim araçları ba lamında kurum yönetimine
yardımcı olmaktadırlar.
2.1.5.2. Denetlenen Mü teri Yakla ımı
ç denetim uygulamaları kapsamında söz konusu edilen “Denetlenen Mü teri
Yakla ımı”;

gerçekle tirilen

iç

denetim

faaliyetlerinin

sürekli

güncellenmesi

do rultusunda, hataların minimize edilmesinin sa lanmasını ve bu ba lamda da
mü terilerin ihtiyaçlarının kar ılanması sürecinin sürekli bir iyile tirme ve geli tirmeye
endeksli kılınmasını ifade etmektedir ( engür, 2012: 130).
Denetlenen Mü teri Yakla ımı’nın uygulanması sürecinde; iç denetim
birimlerinin denetimlerine ek olarak, ba ımsız denetçiler de denetim faaliyetleri
içerisinde yer almakta ve iç denetim birimine yönelik sorunları mü teri yakla ımı ile
de erlendirmektedirler (Bozkurt, 2009: 57). Bu uygulamalarla kurumun güçlendirilmesi
amaçlanmakta ve risk yönetimi konusunda ilgili bölümler desteklenmektedir.
Denetlenen Mü teri Yakla ımı ile iç denetim birimleri; kendilerini denetleyenleri
i orta ı olarak görme ve ba ımsızlıklarına ve tarafsızlıklarına ili kin mesleki standartları
zarar görmeden i ortaklı ı kurma bilincine sahip olabilmektedirler (Toroslu, 2014: 146).
Bu

ekilde de Denetlenen Mü teri Yakla ımı ile kontrol faaliyetleri daha hızlı

gerçekle tirilebilmekte ve denetim faaliyetleri daha kapsamlı yürütülebilmektedir.
2.1.5.3. Risk Yönetimi Yakla ımı
ç denetim uygulamaları kapsamında söz konusu edilen “Risk Yönetimi
Yakla ımı”; risk kapsamında de erlendirilen ve kurumu tümüyle etkileyen parasal
eksilmeler, güvensiz firma iklimi ve kanuni düzenlemeler dı ında uygulamalarda
bulunma gibi etmenlerin kurumu etkilememesine ya da bu etkilerin minimize edilmesine
yönelik söz konusu edilen yakla ımları ifade etmektedir (Oruç ve Tonus, 2011: 251).

6
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Söz konusu edilen bu etmenlere yönelik olarak Risk Yönetimi Yakla ımı; kurum
personeline, varlıklarına ve genel olarak da tüm kuruma yönelik tehditlerin ve tehlikelerin
de erlendirilmesi do rultusunda, risklerin minimum düzeye indirilmesini öngörmektedir
(Shultz ve Brender – Ilan, 2004: 305). Bu kapsamda da Risk Yönetimi Yakla ımı ile
kurumun birçok yarar elde etmesi amaçlanmaktadır. Zira Risk Yönetimi Yakla ımı
sayesinde gerçekle tirilen risk analizi ile erken uyarı i aretleri algılanabilmekte, risklerin
niteli ine göre denetim öncelikleri de i tirilebilmekte ve dolayısıyla da kurumun ciddi
kayıplar ya amasına neden olabilecek olasılıklar bertaraf edilebilmektedir.
Risk Yönetimi Yakla ımı; personel ve yönetim risklerinin boyutlarının ve
çe itlerinin de belirlenmesini sa laması bakımından, kuruma ili kin risklerin bu
kapsamda raporlanmasıyla kurum yönetimine konu ile ilgili bilgilendirmede
bulunulabilmekte ve yönetim risklerinin analiz edilmesi ile de azaltılması olası
olabilmektedir. Zira risk analizi ve de erlendirmesi yapılarak; risk seviyesi bakımından
birimler derecelendirilebilmekte, kurumun sınırlı kaynaklarının kullanılmasına ve zaman
yönetimine ili kin çok daha do ru belirlemelerde bulunulabilmektedir.
2.1.6. ç Denetim ve Kurumsal Risk Yönetimi li kisi
“Kurumsal Risk Yönetimi (Enterprise Risk Management – ERM)” ba lamındaki
en kapsamlı tanım, COSO (2018) tarafından yapılmı tır. COSO (2018) “Kurumsal Risk
Yönetimi” tanımı, a a ıda verildi i gibi ifade edilmektedir;
“Kurumsal Risk Yönetimi; organizasyonları etkileyebilecek potansiyel olayların
ya da durumların tanımlanabilmesi, risklerin organizasyonun kurumsal risk alma
profiline uygun olarak yönetilebilmesi, organizasyon hedeflerine ula ılabilmesi, finansal
raporların güvenilirli inin sa lanabilmesi, faaliyetlerin etkinli inin ve verimlili inin
yasal düzenlemeler ve ilgili mevzuata uygunluk amaçları kapsamında makul bir derecede
güvence olu turulabilmesinin olanaklı kılınması amacıyla olu turulan ve organizasyonun
yönetim kurulu, üst düzey yöneticileri ve tüm çalı anları tarafından etkilenen ve iç
kontrolü de kapsayacak ekilde belirli bir stratejiye uygun olarak tüm organizasyona
yönelik olarak uygulanan sistematik bir süreçtir.”
Risk yönetiminin organizasyonun belirli birimlerine yönelik olarak ya da her
birim tarafından ba ımsız olarak ve geleneksel kapsamda yürütülmesinin aksine
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Kurumsal Risk Yönetimi, daha büyük bir alanda uygulanmaktadır. Bu temelde Kurumsal
Risk Yönetimi genel olarak; kurumsal de er yaratılmasına ve bu de erin korunmasına
yönelik

risklerin

ve

fırsatların

belirlenmesi

amacıyla

gerçekle tirilmekte

ve

organizasyonun geneline yönelik risk durumlarına geni bir bakı açısıyla test edilmesine
ve organizasyonun hazırlanmasına olanak tanımaktadır (Walker, Shenkir ve Barton,
2003: 52).
Kurumsal Risk Yönetimi’nin temel amaçları, organizasyonların risk zekâsına
sahip olmaları do rultusunda a a ıda verilen kapsamda ifade edilebilmektedir;
Kurumsal Risk Yönetimi, risk yönetimi uygulamalarının tüm organizasyona
yönelik olarak uygulanabilmesi amacıyla gerçekle tirilmektedir (Nagumo ve
Donlon, 2006: 23).
Kurumsal Risk Yönetimi; finansal risklerin, operasyonel risklerin, stratejik
risklerin, kredi risklerinin, likidite risklerinin, itibar risklerinin, i devamlılı ı
risklerinin, güvenlik risklerinin, gizlilik risklerinin, sektöre yönelik spesifik
risklerin ya da rekabet risklerinin yönetilebilmesine yönelik olarak, risk
spektrumunun geni tutulabilmesi amacıyla gerçekle tirilmektedir (Shenkir ve
Walker, 2006: 34).
Kurumsal

Risk

Yönetimi;

riskin

incelenmesi

sürecinde

geleneksel

de erlendirmelere yer verilmesi ile birlikte, sektöre yönelik yeni geli melerin de
göz önünde bulundurulabilmesi amacıyla gerçekle tirilmektedir (Gibbs ve
DeLoach, 2006: 36).
Kurumsal Risk Yönetimi; risk yönetimi yakla ımlarında oldu u gibi risk içeren
olay ya da durumların tek tek ele alınmasına de il, bilakis birden fazla riskin
birbirlerini nasıl etkilediklerinin ve etkiyebileceklerinin incelenmesine yönelik
risk senaryoları üretilebilmesi amacıyla gerçekle tirilmektedir (Barton, Shenkir
ve Walker, 2001: 49).
Risklerin göz önünde bulundurulması do rultusunda yürütülebilmesi ve risklerin
do ru zamanda alınabilmesi amacıyla risk yönetim felsefesi benimsenir
(Smutniak, 2004: 5).
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Sonuç olarak Kurumsal Risk Yönetimi; tüm organizasyonların birtakım
belirsizliklerle kar ı kar ıya kalabilecek olmaları nedeniyle, organizasyon yönetiminin ne
kadar belirsizlikle mücadele edebilece ine yönelik sınırların belirlenmesini olanaklı
kılmak do rultusunda önem ta ımaktadır. Bu temelde Kurumsal Risk Yönetimi, risklerin
gere i gibi yönetilmesini sa layarak kurum amaçlarına ula ılabilmesi sürecini
desteklemektedir.
Kurumlarda yer alan risk yönetimi, iç denetim sisteminin bir ilkeler bütünü olarak
ele alınmasını sa lamaktadır (Haimes, 1992: 316). Bu ba lamda Kurumsal Risk Yönetimi
kapsamında söz konusu edilen uygulamalar; iç kontrol sisteminin oldu u gibi, iç denetim
faaliyetlerinin de etkinli inin direkt olarak de erlendirilmesine olanak tanımaktadır
(Brown, Steen ve Foreman, 2009: 548).
Risk yönetimini kurumsal açıdan de erlendirildi inde; denetimin iç etkinlikleri
i leyi iyle ilgili olarak yönetimin bilgilendirilmesini sa layarak, konuyla ilgili öneriler
yapılması sürecinin desteklemektedir (Sobel ve Reding, 2004: 33). ç denetim faaliyetleri
kapsamında ve etkin bir ekilde uygulanmasından üst yönetim sorumludur. Bu süreçte üst
yönetim; iç denetim faaliyetlerinin uygulanmasına yönelik iç denetçilerden görü
alabilmektedir (Brown, Steen ve Foreman, 2009: 549).
Risk yönetimini kurumsal kapsamında denetimin iç etkinlikleri ve iç kontrol
sisteminin gere i gibi yerine getirilebildi i noktasında güvence sa lanabilmektedir
(McShane, Nair ve Rustambekov, 2011: 646). Söz konusu edilen bu kapsamda, iç
denetim faaliyetlerinin firma yönetimine denetlemenin iç sisteminden ba ımsız olarak
yapılandırılmasını olanaklı kılmaktadır (Haimes, 1992: 317). Sonuç olarak yönetim
faaliyetlerinin kurum yararına yürütülmesi sa lanabilmekte ve bu faaliyetlerin iç kontrol
sisteminin ikamesi olmaktan uzakla tırılması olası olabilmektedir (Godfrey, Merrill ve
Hansen, 2009: 430).
2.2. ç Denetim le lgili Çalı malarda Bulunan Uluslararası Kurulu lar
2.2.1. Uluslararası ç Denetçiler Örgütü (The Institute of Internal Auditors – IIA)
IIA, sahip i letmelerde denetleme faaliyetlerinin bir i letme fonksiyonu olarak
görülmesini sa lamaya yönelik olarak ve ça da iç denetim anlayı ının uygulanması
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amacıyla olu turulan bir örgüttür. 25 ülkenin katılımı ile kurulmu olan IIA, günümüz
itibariyle 170 bin üye sayısına sahiptir. Bu do rultuda iç denetim faaliyetlerini temsil eden
önemli uluslararası kurulu lar arasında de erlendirilen IIA, uluslararası standartlara
uygun mesleki geli im ve payla ım platformu olu turulmasını öngörmektedir (IIA, 2018).
IIA; iç denetim ba ımsız ve tarafsız iç denetçilik yakla ımlarının benimsenmesi,
etik kodların yaygınla tırılması, belirleyici ve genel kabul gören iç denetim
standartlarının olu turulması, iç denetim uygulamalarının niteli inin iyile tirilmesi, iç
denetçilik faaliyetlerinde kalite güvence ko ullarının sa lanması ve tüm bu belirlemeler
do rultusunda dünya genelinde en iyi iç denetim uygulama örneklerinin ortaya konulması
anlayı ıyla çalı malarını devam ettirmektedir (IIA, 2018).
Ülkemizde 1995 yılı itibariyle kurulmu

olan T DE de, IIA üyesi olmak

bakımından uluslararası düzeyde mesleki örgütlenme anlayı la hareket etmekte ve
Türkiye’de iç denetim faaliyetleri alanında ça da la ma ya anmasını olanaklı
kılmaktadır.
2.2.2. Avrupa ç Denetim Enstitüleri Konfederasyonu (European Confederation of
Institutes of Internal Auditing – ECIIA)
ECIIA, 1982 yılı itibariyle kurulmu tur ve günümüz itibariyle 33 ülke kapsamında
faaliyet gösteren ulusal iç denetim enstitülerinin temsilcisi olma niteli ine sahiptir.
Merkezi Brüksel’de bulunan ECIIA’ya, sadece ulusal düzeyde faaliyet gösteren iç
denetim enstitüleri üye olabilmektedirler (ECIIA, 2018).
ECIIA’nın kurulu

amacı; bünyesinde bulunan iç denetim enstitülerinin iç

denetim mesle i etik kodlarını benimsemelerini sa lamak, üye ülkelerin uluslararası iç
denetim standartlarını ve ilkelerini benimsemeleri sürecini desteklemek ve dünya
genelinde tüm kamu kurum ve kurulu ları ile özel sektörde iç denetim uygulamalarının
gere i gibi gerçekle tirilmesini olanaklı kılmak olarak ifade edilmektedir. Söz konusu
edilen bu amaçlarına yönelik olarak ECIIA; üyesi bulunan ulusal iç denetim enstitülerine
iç denetim faaliyetleri konusunda danı manlık hizmeti vermekte, konu ile ilgili mesleki
ara tırmaları desteklemekte ve düzenledi i uluslararası konferanslara ili kin raporlar
yayınlayarak konu ile ilgili çalı maların yaygınla tırılmasını sa lamaktadır (ECIIA,
2018).
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2.2.3. Treadway Komisyonunu Destekleyen Kurulu lar Komitesi (The Committee
of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission – COSO)
COSO; tüm iç denetim faaliyetleride süreçlerinin incelenmesi, denetleme kontrol
faaliyetleri konusunda destek sa layan ve ekonomik raporlama, kanun dı ı i lemler
hakkında bilgilendirmede bulunmayı amaçlayan bir komitedir. “Treadway Komisyonu”
COSO; “Amerikan Sertifikalı Kamu Muhasebecileri Enstitüsü (The Association of
International Certified Professional Accountants – AICPA)”, “Uluslararası Finans
Yöneticileri (Financial Executives International – FEI)” ve “Yönetim Muhasebecileri
Enstitüsü (Institute of Management Accountants – IMA)” ve IIA tarafından
olu turulmu tur (COSO, 2018).
1992 yılı itibariyle olu turulmu

olan COSO; “ ç Denetim Faaliyetlerinin

Etkinli i ve Verimlili i”, “Mali Raporların Güvenilirli i” ve “Yürürlükteki Mevzuata
Uygunluk” kapsamında çalı malarını devam ettirmektedir. Bu do rultuda COSO
tarafından yayınlanan “ ç Kontrol Bütünle ik Çerçeve” ve “Kurumsal Risk Yönetimi
Bütünle ik Çerçeve” ile risk de erlendirmeleri, iç kontrol faaliyetleri ve bilgi ve ileti im
teknolojileri konularında bilgilendirmede bulunulması amaçlanmaktadır (COSO, 2018).
COSO; kurumların hedeflerine ula malarını sa lamaya yönelik olarak yürütülen
faaliyetlerin düzenli olarak kontrol edilmesini, risklerin de erlendirilmesini ve kurum i
ve i leyi lerinin kontrollü olarak gerçekle tirilmesini öngören bir iç kontrol modeli olarak
nitelendirilmektedir. 2004 yılı itibariyle yayınlamı olan Kurumsal Risk Yönetimi
Bütünle ik Çerçeve, 17 ilkenin eklenmesi do rultusunda COSO tarafından 2011 yılında
güncellenmi tir (COSO, 2018).
Bu do rultuda Kurumsal Risk Yönetimi Bütünle ik Çerçeve; finansal raporlama
biçimleri, finansal olmayan raporlama biçimleri, üst yönetimin gözetiminden
beklenenler, iç denetim faaliyetlerinin küreselle mesi, yasal mevzuata ve uluslararası
standartlara duyulan ihtiyaçlar, Hesap Verebilirlik lkesi ile ilgili beklentiler, iç denetim
faaliyetlerinde bilgi ve ileti im teknolojileri kullanımının artırılması ve hilenin önlenmesi
ve ortaya çıkarılması gibi konuların kapsayacak ekilde yeniden düzenlenmi tir (COSO,
2018).
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2.3. ç Kontrol Kavramı ve Süreci
2.3.1. ç Kontrol Kavramının Tanımı ve Önemi
“ ç kontrol” kavramı, 25.11.2002 tarihinde, Türkiye Cumhuriyeti resmi
gazetesinde yayımlanmı ve tam olarak 02.02.2007 tarihi itibariyle yürürlü e girmi olan
“10.12.2003 Tarih ve 5018 Sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu” ile birlikte
mevzuatımızda yer almaya ba lamı tır. Bu ba lamda “Kamu ç Mali Kontrol Sistemi”;
“Yönetsel Sorumluluk (Managerial Acccountability) – Mali Yönetim ve Kontrol”,
“Fonksiyonel Olarak Ba ımsız

ç Denetim” ve “Merkezi Uyumla tırma Birimi”

kapsamında üç bölümden olu maktadır.
“ ç kontrol” kavramının tarihsel geli im süreci içerisinde tanımlanmasının; “ ç
Kontrol Modelleri” kapsamında ve finansal kesim, kamu otoriteleri, iç denetçiler ve
muhasebe mensupları çerçevesinde ve farklı görü açılarına ve amaçlara uygun olarak
farklı ekillerde yapıldı ı görülmekle birlikte, günümüz itibariyle kavramın tanımlanması
konusunda görü birli i içerisinde bulunulmaktadır. Buna istinaden de iç kontrol
kavramının tanımlanmasına yönelik olarak, genel anlamda COSO ve INTOSAI
tarafından söz konusu edilen tanımların temel alındı ı görülmektedir.
Bu temelde COSO (2018) tarafından yapılan ve “COSO ç Kontrol Modeli”
kapsamında iç kontrolün amaçlarını da içeren “iç kontrol” tanımı a a ıda verildi i gibi
ifade edilmektedir;
“ ç kontrol; bir i letme ya da kurulu ta bulunan yönetim kurulu, üst yönetim ve
di er personel tarafından yürütülen faaliyetlerin etkinlik ve verimlilik, finansal
raporlama güvenilirli i ve yürürlükteki mevzuata ve di er yasal düzenlemelere uyum
ba lamında de erlendirilmesini sa layan ve buna yönelik makul bir güvence tesis
edilmesini olanaklı kılan süreçtir.”
Sektördeki özel kurulu ları için COSO modeli tasarlanmı ve kurulu ları için
INTOSAI (2018) tarafından söz konusu edilen ve “INTOSAI ç Kontrol Standartları”
kapsamında olu turulan “iç kontrol” tanımlaması da a a ıda verildi i gibi ifade
edilmektedir;
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“ ç kontrol; bir kurumun yönetimi ve personeli tarafından uygulanan ve kurum
hedeflerinin

gerçekle tirilmesine

yönelik

olarak,

kurum

misyonunun

yerine

getirilebilmesi için makul bir güvence tesis etmek üzere tasarlanan bütünleyici süreçtir.”
5018 Sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu da Madde – 55 kapsamında,
“COSO ç Kontrol Modeli” ve “INTOSAI ç Kontrol Standartları” do rultusunda “iç
kontrol” kavramını a a ıda verildi i ekilde tanımlamaktadır;
“ ç kontrol; idarenin amaçlarına, belirlenmi politikalara ve mevzuata uygun
olarak, faaliyetlerin etkili, ekonomik ve verimli bir ekilde yürütülmesini, varlık ve
kaynakların korunmasını, muhasebe kayıtlarının do ru ve tam olarak tutulmasını, mali
bilgi ve yönetim bilgisinin zamanında ve güvenilir olarak üretilmesini sa lamak üzere
idare tarafından olu turulan organizasyon, yöntem ve süreçlerle, iç denetimi kapsayan
mali ve di er kontroller bütünüdür.”
Söz konusu edilen bu tanımlamalar do rultusunda görülmektedir ki; iç kontrol,
özellikle etkililik, ekonomiklik ve verimlilik ile makul bir güvence sa lanması temelinde
yürütülen bir süreci ifade etmektedir. Bu ba lamda da iç kontrol; kaynakların
kullanımında maksimum fayda elde edilmesini hedefleyen ve aynı zamanda da
kurumların önceden belirlenmi stratejik hedef ve amaçlara ula malarına katkıda bulunan
bir süreç olarak de erlendirilmektedir. Bununla birlikte iç kontrol ile mevzuata ve di er
yasal düzenlemelere uyum sa lanması olanaklı kılınabilmekte ve bu ekilde de tam ve
do ru bilgi edinilebilece i belirtilmektedir.
2.3.2. ç Kontrol Sürecinin Özellikleri
ç kontrol sürecinin özellikleri a a ıda verilen kapsamda ifade edilebilmektedir. 7
ç kontrol, i letme hedeflerinin gerçekle tirilmesini ve etkin bir
yönetilmesini sa layan önemli bir araç olma niteli ine sahiptir.
Bu süreç, süreklilik arz edecek ekilde yürütülmektedir.

7

Biçer, 2006: 57; Aksoy, 2007: 34; Erdo an, 2009: 68; Ok ve di erleri, 2012: 21

ekilde
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Riskli alanlar ile ilgili analizler yapılmasını öncelik verilmesini içermektedir.
ç kontrol, finansal kontrollerin ve di er kontrollerin bütününü ifade eden bir
süreçtir.
ç kontrol; önemli bir güvence sistemi olarak de erlendirilmesi gereken bir süreci
ifade etmekle birlikte, hiçbir zaman kesin güvence sa layamamaktadır.
ç kontrol sistemi ne denli mükemmel bir ekilde tesis edilmi olunsa ve
uygulansa da, kontrol dı ı etmenlerin ve/veya üst yönetimin müdahalesi gibi
nedenler, iç kontrol hedeflerinden sapılmasına neden olabilmektedir.
Etkin bir iç kontrol sistemi irket hedeflerine ula ılamaması ihtimalini azaltmakla
birlikte, bu süreçte risk her zaman var olmaya devam etmektedir.
ç kontrol süreci; yazılı belgeler ve yasal düzenlemeler bütünü olmaması
dolayısıyla ve süreç tümüyle bireylere endeksli olarak yürütüldü ünden, kurum
çalı anları ile ileti im kurulmasına endeksli devam ettirilmelidir. Bununla birlikte
irket yönetimi, iç kontrol sürecinin sorumlulu unu üstlenmek ve ba arılı
olmasını sa lamak durumundadır.
ç kontrol, iç payda lar anlamında irket içi ve dı payda lar anlamında kurum dı ı
ileti imin güçlendirilmesine katkı sa lamaktadır.
ç kontrol süreci, irketin kar ıla abilece i riskleri önlemeye ya da bertaraf
etmeye katkı sa lamaktadır.
ç kontrol, irket kültürünün tesis edilmesine katkı sa lamaktadır.
ç kontrol süreci; çıktı ve performans odaklı bir yakla ımın benimsenmesini
içermekle birlikte, irket kaynaklarını etkili, amacına hizmet etmeye yönelik
kullanmaktadır.
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2.3.3. ç Kontrol Sürecinin Geli imi ve Amaçları
Sanayi Devrimi sonrasında sermaye birikiminin, büyük sermaye irketlerinin,
borsaların ve bankacılık sektörünün önem kazanmaya ba laması ve giri imcilerin
yatırımcıları kendi i letmelerine yatırım yapmaları konusunda ikna etmeleri gereklili inin
gündeme gelmesi ile birlikte, mali tabloların ve i letme raporlarının do rulu unun ve
güvenilirli inin de daha fazla önem kazanmaya ba ladı ı görülmektedir. Bu do rultuda
iç kontrol ile ilgili ilk çalı malar, “ABD Sermaye Piyasası Kurulu (United States
Securities and Exchange Commission – SEC)” tarafından yapılmaya ba lanmı tır.
SEC, konu ile ilgili olarak 1949 yılı itibariyle “ ç Kontrol – Koordineli Sistemin
Ö eleri ve Yönetim ve Ba ımsız Mali Mü avirler çin Önemi Kılavuzu”nu yayınlamı
ve ilk kez profesyonel bir bakı açısıyla iç kontrol kavramının tanımlanmasını sa lamı tır.
SEC tarafından sürdürülen çalı malar kapsamında da, 1970’li yıllara dek iç kontrol
kapsamındaki geli meler devam etmi tir. Bununla birlikte iç kontrol kavram ve sürecinin
önemi, özellikle “Watergate Siyasi Skandalı” ile çok daha fazla anla ılmı ve 1980 – 1985
yılları arasını kapsayan dönemde, konu ile ilgili birçok ba ka rehber ve kılavuz
yayımlanmı tır (Alagöz, 2008: 127).
Söz konusu edilen dönem itibariyle konu kapsamında çalı malar yapılmasına
kar ın; finansal ve ekonomik dalgalanmaların, spekülasyonların, sansasyonel iflasların ve
dolandırıcılıkların devam etmesi do rultusunda, hileli ve hatalı mali raporlar
düzenlendi i görülmektedir. Bu do rultuda 1985 yılı itibariyle, USA’nin denetim ve
finans alanında en büyük 5 kurumu olarak nitelendirilen kurulu ların birlikte olması ile
“Sahte Mali Raporlama Ulusal Komisyonu (The Committee of Sponsoring Organizations
of the Treadway Commission – COSO)” kuruldu. “Treadway Komisyonu” COSO’nun
en büyük amacı, gerçek dı ı olan mali raporların hazırlanmasının önlenmesi olarak
belirlenmi tir (COSO, 2018).
COSO tarafından 1987 yılı itibariyle yayımlanan konu ile ilgili raporda, iç kontrol
literatürünün de i tirilmesi gereklili ine yönelik olarak tavsiyeler payla ılmı tır. Buna
yönelik olarak COSO, genel kabul görebilecek bir standartlar projesinin yürütülmesi
sürecini üstlenmi ve bu çerçevede yürütülen çalı malar do rultusunda da, “COSO ç
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yayımlanmı tır(COSO, 2018).
2000’li yıllar itibariyle ABD’nin büyük ve önemli irketlerinin ardı ardına
iflaslarını açıklamaları do rultusunda, iç kontrol sistemlerinin yeniden gündeme
gelmesine neden olmu tur. Zira bu iflasların; muhasebe hileleri, güvenilir olmayan
finansal raporlar, raporlama sürecinde

irkete ili kin olumsuz bilgi ve verilerin

saklanması, ba ımsız ve objektif davranılmaması ve gerçe e aykırı i ve i lemlere yer
verilmesi kapsamında, irketlerin iç kontrol ve iç denetim sistemlerindeki eksikliklerden
kaynaklandı ı görülmü tür (Anıl – Keskin, 2006: 41).
Söz konusu edilen bu geli meler do rultusunda öncelikli olarak özel sektör
kapsamlı olarak sürdürülen iç kontrol uygulamaları; kamu kaynaklarını etkin bir ekilde
kullanmak amacı ile, zaman içerisinde kamu kesimine de entegre edilmeye ba lanmı tır.
Bu çerçevede ülkemizde de iç kontrolün; uygulanan mali kontrol sürecinin yetersizli i ve
AB Müktesebatı’na uyum süreci do rultusunda, AB Standartları ile uyumla tırılması
amaçlanmı tır.
AB Müktesebatı’nın 35. maddesi kapsamında yer alan “32. Fasıl” olarak
adlandırılan “Mali Kontrol Faslı”; konu ile ilgili bir AB mevzuatı bulunmamasına kar ın,
AB Standartları ile uyumla tırılarak iç finansal kontrol birli inin sa lanması
öngörülmektedir. Buna yönelik olarak da; ba ımsız bir dı denetim ve AB mali
çalı malarının devam ettirilebilmesi amacıyla konu ile ilgili düzenlemelerde
bulunulmasının ve bir idari yapı olu turulmasının gerekli oldu u ifade edilmektedir
(Arcagök ve Erüz, 2006: 72).
Özel sektörde yer alan i letmelerde oldu u gibi, kamu kurumlarında da stratejik
planda yer verilen misyonların gerçekle tirilebilmesi ve i letme / kurum hedef ve
amaçlarına ula ılabilmesi için, iç kontrol sistemine ihtiyaç bulunmaktadır. Bu ba lamda
COSO (2018) tarafından iç kontrol sisteminin amaçları, a a ıda verilen
sınıflandırılmaktadır;
1. Performans Amaçları (Etkinlik, Ekonomiklik ve Verimlilik);
2. Raporlama Amaçları (Finansal Raporlamanın Güvenilirli i) ve

ekilde
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3. Mevzuata Uyum (Yürürlükteki Mevzuat ve Di er Yasal Düzenlemeler).
Bu sınıflandırma do rultusunda da iç kontrol sisteminin amaçları a a ıda verilen
be ba lık altında özetlenmektedir (COSO; 2018);
1) Finansal Raporlama Amacı
ç kontrol sisteminin “Finansal Raporlama Amacı”; tüm mali i lemlerin
kaydedilmesi, sınıflandırılması, yapılandırılması ve raporlanması sürecinde sistematik bir
yapı olu turulmasını ve bu kapsamda da muhasebe bilgilerinin ve raporlarının tam, do ru
ve güvenilir olmasının sa lanmasını ifade etmektedir.
2) Faaliyetlerin Etkinli inin ve Verimlili inin Sa lanması Amacı
ç kontrol sisteminin “Faaliyetlerin Etkinli inin ve Verimlili inin Sa lanması
Amacı”; kurum kaynaklarının etkin kullanılmasına ili kin düzenlemelerde
bulunulmasını ifade etmektedir.
3) Yürürlükteki Mevzuata ve Di er Yasal Düzenlemelere Uygunlu un
Sa lanması Amacı
irketlerdeki kendi içlerindeki kontrol sistemi “Yürürlükteki Mevzuata ve Di er
Yasal Düzenlemelere Uygunlu un Sa lanması Amacı”; kurum yönetimini ilgilendiren ve
yürürlükte bulunan mevzuata ve di er yasal düzenlemelere uyum ve entegrasyonun
sa lanmasına yönelik düzenlemelerde bulunulmasını ifade etmektedir.

4) Hedef ve Amaçlara Ula mayı Sa lama Amacı
ç kontrol sisteminin “Hedef ve Amaçlara Ula mayı Sa lama Amacı”;
kullanılacak iç kontrol yöntemlerinin, kurum ve kurulu ların varlıklarını devam
ettirebilmelerine ve misyonlarına ula abilmeleri için belirlenmi olan hedef ve amaçlarına
uygun bir ekilde yapılandırılmasını ifade etmektedir.
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5) Varlıkların Korunmasını Sa lama Amacı
ç kontrol sisteminin “Varlıkların Korunmasını Sa lama Amacı”; irket varlıklarının
korunması ba lamında, kurulu

yönetimine ait nakit, alacak, ta ınır ve ta ınmaz

varlıkların korunması anlamında fiziksel korumayı ve hırsızlık, yolsuzluk ve/veya
usulsüzlüklerin önlenmesini ifade etmektedir.
COSO modeline göre iç kontrolün amaçları a a ıda verilen kapsamda ifade edilmektedir;
ç kontrol; irket gelirlerinin etkin bir biçimde yönetilmesinin sa lanması amacına
yönelik gerçekle tirilmektedir.
ç kontrol, irketlerin yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirmelerinin
sa lanması amacına yönelik gerçekle tirilmektedir.
ç kontrol; tüm yapılan i lerde usulsüzlüklerin önüne geçilmesi amacına yönelik
gerçekle tirilmektedir.
ç kontrol; karar olu turulması ve izlenmesi sürecinde, güvenilir bilgilerin ve
raporların edinilmesinin sa lanması amacıyla gerçekle tirilmektedir.
2.3.4. ç Kontrol Sistemini Etkileyen ve Sınırlayan Faktörler
ç kontrol sistemi; irketin iç yapısı ya da dı çevre ko ullarının irketin kar ısına
çıkardıkları anlamında, birçok faktörden etkilenebilmekte ya da bu etmenler tarafından
sınırlandırılabilmektedir. Bununla birlikte iç kontrol sistemini etkileyen ya da sınırlayan
faktörlerin bilinmesi; sistemin etkinli inin artırılması do rultusunda üst yönetime fayda
sa lamakta ve iç denetim birimi ba ta olmak üzere, irketin tüm birimlerinin i ve
i leyi lerini kolayla tıracaktır.
Buna yönelik olarak iç kontrol sistemini etkileyen ve sınırlayan faktörler, a a ıda
yer alan faktörler kapsamında de erlendirilebilmektedir;

1. Yönetim Hacmi
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ç kontrol sisteminin kurulmasında ve detaylandırılmasında, yönetimin büyüklü ü
birinci derecede etkili olmaktadır. Bu ba lamda üst yönetimin hacmi ne denli büyükse, iç
kontrol sisteminin de o denli kapsamlı ve detaylı olması gerekmektedir. Bununla birlikte
küçük bir yönetimde, yetkilerin büyük bir bölümünün aynı ki ide toplanması nedeniyle
tüm kontrol yöntemlerinin kullanılması gerekmeyebilmektedir (Tümer, 2010: 36). Sonuç
olarak

irketin büyümesi; risklerin ayrılmasına ve yönetimin bölünmesine neden

oldu undan, daha kapsamlı ve detaylı bir iç kontrol sistemini zorunlu hale getirmektedir.
2. Kurumsal Yöneti im
Yöneti im olgusu; küreselle menin, bilgi ve ileti im teknolojilerinde ya anan
geli melerin ve profesyonelle menin çok daha fazla önem kazanmaya ba laması ile
birlikte, iç kontrol sistemlerinin de önemli bir parçası haline gelmeye ba lamı tır. Bu
temel iç kontrol sistemi; sadece finansal i ve i lemlerin kontrolünü içermemesi ve
yönetim kontrolünü de içermesi bakımından, “kurumsal yöneti im” anlamında yeni
yönetim biçimlerinin de gözetilmesini ve yönetim kültüründe de i im ya anmasını
gerektirmektedir (Onur, 2010: 78).
3. Kurum Kültürü
Kurum kültürü, kurum çalı anlarının davranı larını direkt olarak etkilemekte ve
verimlilik ve performans düzeylerinde belirleyici olmaktadır. Aynı kapsamda kurum
kültürü, kurum çalı anlarının iç kontrol sistemini de erlendirmelerinde ve yeniliklere
açık olmalarında önemli bir etkiye sahiptir (Güney, 2009: 66).
4.

nsan Faktörü
ç kontrol sistemi, insan faktörünün ön planda oldu u bir süreç kapsamında

yürütülmektedir. lk ba taki yöneticiden en alt düzeyde çalı anlara kadar tüm kurum
çalı anları bu süreçte etkin ve katılımcı bir rol üstlenmelidirler. Bu süreçte çalı anların
de i imlere adapte olmaları sa lanmalı ve verdikleri olumlu ya da olumsuz tepkilere göre
iç kontrol süreci koordine edilmelidir (Hermanson, Smith ve Stephans, 2012: 34).
5. Kurum Yapısının Esnekli i
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Kurumların içerisinde yer aldıkları sosyal çevre ve ko ullar ile payda ların niteli i
sürekli de i iklik gösterebildi inden, kurum yapısının da bu de i ime uyum
sa layabilecek esneklikte olmasına özen gösterilmelidir. Zira kurum yapısının esnekli i,
hem de i im sürecinden kurumun minimum düzeyde zarar görmesini sa layacak hem de
risklerin önceden tahmin edilmesini olanaklı kılacaktır. Bu ba lamda kurum yapısının
esnekli i, iç kontrol sistemini direkt olarak etkilemektedir. Buna yönelik olarak da kurum
yapısının esnek olması sa lanarak, iç kontrol sisteminin yetersiz kaldı ı durumlarda,
kurumun geli melere ve de i imlere uyum sa layabilmesi için yeniden yapılandırılması
yoluna gidilmelidir (Can, 2014: 80).
6. Risk
Risk kavramı, karar alan birimlerin verdikleri kararlar do rultusunda ortaya
çıkabilecek sonuçları negatif yönde etkileyebilir nitelikteki olaylar ya anmaması olasılı ı
olarak tanımlanabilmektedir. Bu ba lamda kurumların stratejik hedef ve amaçlarına
ula ma sürecinde kar ı kar ıya kaldıkları öngörülemeyen engeller, kurum için risk
olu turması bakımından iç kontrol sistemini de etkilemektedir (Johnston, 2008: 8).
ç kontrol sistemi her ne kadar kurumun kar ı kar ıya kalabilece i risklerin
bertaraf edilmesine yönelik düzenlenmi olsa da; iç kontrol sistemi olu turulması
a amasında mevcut durum risklerinin, risk türlerinin ve önemlilik derecelerinin
bilinmesine özen gösterilmesi, bu risklerin azaltılmasına ya da tamamen devre dı ı
bırakılmasına yönelik bir iç kontrol sistemi kurulmasını sa layabilecektir. 8
7. Maliyet
ç kontrol sisteminin kurulması, belge ve i gücü ihtiyacında artı meydana
getirece inden kurum maliyetlerinin artmasına neden olmaktadır. Bu ba lamda i
yükünün artmasından kaynaklanan zaman ve i gücü kayıpları, iç kontrol sisteminin
maliyetinin artmasına neden olmaktadır. Bu noktada göz önünde bulundurulması gereken
en önemli husus ise, katlanılan maliyetin elde edilen faydadan büyük olmamasının
sa lanması gerekti idir. Buna yönelik belirlemelerde bulunulabilmesi amacıyla “Fayda –

8

Waters ve Chant, 1982: 62 – 63
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Maliyet Analizi” yapılmalı ve iç kontrol sisteminin olu turulması sürecinde ortaya
çıkabilecek hata ve hilelerin azaltılması sa lanmalıdır (Holmes ve di erleri, 2002: 87).
2.3.5. ç Kontrol Modelleri
2.3.5.1. COSO ç Kontrol Modeli
COSO ç Kontrol Modeli’nin amacı; kontrol sürecinin daha net anlanılmasını
firmalarda uygulanabilirli ini artırmak nedeniyle önerilerde bulunmak olarak ifade
edilmektedir (Karakaya, 2016: 160). Bu ba lamda, iç kontrol sisteminin talep ve
beklentileri kar ılayabilmesinin sa lanmasına yönelik olarak “Kontrol Ortamı”,
“Risklerin De erlendirilmesi”, “Kontrol Faaliyetleri”, “Bilgi Payla ımı ve leti im” ve
“ zleme” be iç kontrol bile enini içermektedir (Moeller, 2014: 36).
COSO ç Kontrol Modeli her ne kadar söz konusu edilen bu be iç kontrol bile eni
kapsamında de erlendirilmekteyse de, bu bile enler birbirlerinden ba ımsız de ildir. Zira
her bile en, hem birbirleriyle hem de tüm faaliyetlerle yakın ili ki içerisinde
bulunmaktadır. Aynı zamanda bu bile enler, iç kontrolün amaçları ile de uyum
içerisindedir. COSO ç Kontrol Modeli kapsamında yer verilen bu bile enler arasındaki
ili kiler de, “COSO Küpü” ve “COSO Piramidi” aracılı ıyla ifade edilmektedir (Ok ve
di erleri, 2012: 22). “COSO Küpü” ile ilgili görsel, a a ıdaki ekilde gösterilmektedir.
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ekil 2.1: COSO Küpü
(Kaynak: Ok ve di erleri, 2012: 22)

ekil 2.1.’de görüldü ü üzere COSO Küpü; denetleme unsurlarının, faaliyetleri
firma içindeki ya da birimleri arasındaki ili kiyi ortaya koymaktadır. COSO Küpü iç
kontrol unsurlarından olu maktadır. COSO Küpü’nün yan yüzeyinde yer alan tüm
faaliyetler ise; üst yüzeyde bulunan iç kontrol amaçları do rultusunda, hedeflere
ula ılabilmesi için iç kontrolün be bile eninden yararlanılaca ını göstermektedir.
“COSO Piramidi” ile ilgili belirlemeler de ekil 2.2.’de yer almaktadır.
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ekil 2.2: COSO Piramidi
(Kaynak: Ok ve di erleri, 2012: 22)

ekil 2.2.’de görüldü ü üzere COSO Piramidi’nin temelinde kontrol ortamı yer
almakta ve di er bile enler de kontrol ortamının üzerine in a edilmektedir. Bununla
birlikte COSO Piramidi çerçevesinde görüldü ü üzere, bilgi ve ileti im di er tüm
unsurları

kapsamaktadır.

Bu

ba lamda

kontrol

faaliyetlerinin

ve

risk

de erlendirmelerinin yapılması sürecinde bu temelle sa lanmaktadır.
2.3.5.2. CoCo Modeli
“CoCo Modeli”; “Kontrol Kriterleri (Criteria of Control)” kapsamında ve 1995
yılı itibariyle “Kanada Yetki Belgeli Kamu Muhasebecileri Enstitüsü (Canadian Institute
of Chartered of Accountants – CICA)” tarafından “Kontrol Rehberi (Guidance on
Control)” adıyla yayımlanmı tır. CICA tarafından yayımlanmı olan “CoCo Raporu”
olarak da adlandırılan “Kontrol Rehberi”, iç kontrol sisteminin etkinli inin ölçülmesine
yönelik birtakım ölçütlerin ele alınmasını içermektedir. Bu ba lamda CoCo Modeli; iç
kontrol faaliyetlerinin i letme amaçlarına uygun olabilmesi için, çalı anların
desteklenmesini ve koordine edilmesini olanaklı kılan kaynakların, sistemlerin,
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süreçlerin, kurum kültürünün, kurumsal yapı ve görevlerin i letmenin temel unsurları
olarak kabul edilmesini öngörmektedir 9
COSO Modeli daha pratik belirlemeler içermesine ve daha anla ılır olmasına
kar ın, etkisinin yerel seviyede kaldı ı görülmektedir. Bu ba lamda da COSO
Modeli’nin, üstlenmi oldu u uluslararası düzenleme standartlarına ikame olabilecek bir
niteli e kavu turulamadı ı belirtilmektedir. Bu do rultuda COSO Modeli’nden farklı
olarak CoCo Modeli’nde; “iç kontrol” kavramına de il, sadece “kontrol” kavramına yer
verilmesi söz konusudur (Root, 1998: 147 – 148).
COSO Modeli ve CoCo Modeli, birbirlerini tamamlayan iç kontrol modelleri
olarak de erlendirilmektedir. Bu ba lamda birbirlerini tamamlaması öngörülen bu iki iç
kontrol modeli ile i letme etkinli inin ve verimlili inin sa lanması do rultusunda katma
de er olu turulması amaçlanmaktadır. Bununla birlikte COSO Modeli ve CoCo Modeli;
esas itibariyle olmasa da, usul itibariyle bazı farklılıklar göstermektedir. ki model
arasındaki en önemli farklılık ise; CoCo Modeli kapsamında i letmelerde uygulanan iç
kontrol sistemlerinde, yapısal kontrol prosedürlerinden daha fazla davranı sal de erlere
yer verilmesidir (CICA, 1995).
Söz konusu edilen bu belirlemeler do rultusunda CoCo Modeli; “Kontrol
Rehberi” kapsamında yayımlanan ve “4 Ana Grup ya da Bile en” çerçevesinde ortaya
konulan “20 Alt Prensip” içermektedir. CoCo Modeli’nin içerdi i “4 Ana Bile en”;
“Amaçlar Bile eni”, “Ba lılık Bile eni”, “Yetkinlik / Yeterlilik Bile eni” ve “ zleme ve
Ö renme Bile eni” olarak ifade edilmektedir (Özbek, 2012: 456). “CoCo Kontrol
Modeli” ile ilgili görsel ekil 2.3.’de yer almaktadır.

9
Kayım, A., (2005), ç Kontrol Sistemlerinin ncelenmesi ve Türk Kamu Yönetiminin Modern ç kontrol
Standartları Çerçevesinde De erlendirilmesi, Yayınlanmamı Yeterlik Tezi, T.C. Hazine ve Maliye
Bakanlı ı Hazine Kontrolörleri Kurulu, Ankara.
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ekil 2.3: CoCo Kontrol Modeli
(Kaynak: IFAC, 2006)

CoCo Kontrol Modeli’nde söz konusu edilen “Amaçlar Bile eni” 5 Alt Prensip,
“Ba lılık Bile eni” 4 Alt Prensip, “Yetkinlik / Yeterlilik Bile eni” 5 Alt Prensip ve
“ zleme ve Ö renme Bile eni” 6 Alt Prensip içermektedir. ekil 2.3.’de görüldü ü üzere
“Amaçlar Bile eni”, “Ba lılık Bile eni”, “Yetkinlik / Yeterlilik Bile eni” ve “ zleme ve
Ö renme Bile eni”; kontrol sürecinin sürekli oldu unu ortaya koymaya yönelik olarak,
birbirlerini dairesel olarak takip eden bir süreç kapsamında CoCo Modeli’ni
olu turmaktadır.
Sonuç olarak Coso Modeli, yönetim süreçlerinde daha esnek ve yaratıcı
davranı ların ön planda tutulmasına dayanmaktadır(Erdo an, 2009: 128).
2.3.5.3. Turnbull Raporu Modeli
“Turnbull Raporu Modeli” raporu hazırlayan kurul ba kanı Nigel Turnbull oldu u
bilinmektedir. 1998 yılında yayımlanmı olan Turnbull Raporu Modeli; içerik olarak
COSO Modeli’ne benzemekle birlikte sadece iç kontrol sistemi ile ilgili ilkeler
belirlemektedir. Buna yönelik olarak da Turnbull Raporu Modeli, “ ç Kontrol le lgili
lkeler Rehberi” olarak da adlandırılmaktadır (Internal Control, 2015: 1 – 2).
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Turnbull Raporu Modeli 1999 yılında yayımlanmı olunmasına kar ın, 2005 yılı
itibariyle konu ile ilgili yapılan çalı malar ı ı ında i letmelerin yönetim kurulu üyeleri ve
yatırımcılardan alınan yorumlar do rultusunda revize edilmi tir. Bu çerçevede “Turnbull
Raporu Modeli 2005 Versiyonu”nun; iç kontrol ve risk yönetimi süreçlerinin i letmelerin
ana faaliyetleri içerisinde yerle tirilmesi do rultusunda, i letmelerin iç kontrol ve risk
yönetimi yapılarının geli tirilmesine büyük katkı sa ladı ı belirtilmektedir (Internal
Control, 2015: 2).
Turnbull Raporu Modeli’nin ilke bazlı olması, bir uygulama rehberi
içermemesinden kaynaklanabilecek sorunların bertaraf edilmesini sa lamaktadır. Zira
Turnbull Raporu Modeli’nin ilke bazlı olması do rultusunda, yönetim kurulları iç kontrol
uygulamalarını gereken ciddiyetle uygulayabilmekte ve sorumlu oldukları i letmelerin
içerisinde yer aldıkları özel ko ulları gözetebilmektedirler. Dolayısıyla da Turnbull
Raporu Modeli 2005 Versiyonu’nda, esnek ve ilke bazlı yakla ım korunmasına özen
gösterilmi tir (Internal Control, 2015: 4).
2.3.6. ç Kontrol li kisi ve ç Denetim
Firma yönetimlerinin amaç ve hedeflerine ula abilmesinde, bilgilerin tam ve
do ru olarak tutulabilmesinde ve raporlanabilmesinde, faaliyetlerin etkin verimli bir
ekilde yerine getirilebilmesinde, iç denetim kavram ve sürecinin önemi yadsınamaz
durumdadır 10
Aynı ekilde i letme risklerine kar ı önlem alınabilmesi, risk yönetiminde iç
kontrolün % 100 güvence sa layabilmesi, yönetimin iç kontrol sistemlerinin etkinli inin
düzenli bir ekilde izlenebilmesi ve de erlendirilebilmesi sürecinde, izleme mekanizması
olarak iç denetim büyük önem ta ımaktadır (Ceyhan, 2010: 66). Bu ba lamda i letme
yöneticileri; iç kontrollerin etkinli i ile ilgili en iyi ve en do ru verileri, denetleme
sisteminin bir ilkesi olarak de erlendirilen denetimin iç birimi raporlarıyla
hazırlanmaktadır. Zira iç denetim birimi raporları; bir taraftan iç kontrol sistemi hakkında
yönetimin bilgilendirilmesini sa lamakta, di er taraftan da danı manlık görevinin yerine
getirilmesine

10

yönelik

olarak,

iç

kontrol

sistemindeki

mevcut

aksaklıkların

Yılancı, M., (2006), ç Denetim (Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi letmesi Üzerine Bir Ara tırma),
Ankara: Nobel Yayıncılık.
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giderilebilmesine yönelik önerilerde bulunulmasını olanaklı kılmaktadır (Kurban, 1997:
69).
ç kontrol sistemi; ilgili mevzuata gere i yasal düzenlemeler ile uygunluk
noktasında makul güvenirlilik sa lanabilmesinin en önemli aracı olması bakımından, iç
denetim faaliyeti kapsamında de erlendirilmektedir. Bu ba lamda i sürecinin uygunlu u
noktasında iç denetçilere ve yönetimin bilgi sa laması gerekmektedir (Çakmak, 2006:
51). Aynı ekilde iç kontrol sistemi; dolandırıcılık sonucunda varlık kayıplarının
önlenebilmesinde, denetleme etkinli i kadar önemli bir yeri bulunmaktadır. Zira iç
kontrol sistemi ile desteklenmek do rultusunda iç denetim faaliyetleri, hem kârlılık hem
de verimlili in artırılması açısından önemli bir araç haline getirilebilmektedir (Aslan,
2003: 47).
ç denetim faaliyetleri; iç denetçiler kurumun bir parçası olsalar da, iç kontrolcüler
sisteme ve sürece dâhil olan ki iler tarafından mali hizmetler biriminin koordinasyonuyla
yürütmesi gereken etkinlikleri bulunmaktadır. Bu temelde iç denetim ve iç kontrol
arasındaki temel farklılıklar a a ıda verildi i gibi ifade edilebilmektedir (Durukan ve
Özkan, 2008: 90);
ç kontrol süreklilik arz eden bir faaliyet olmakla birlikte, iç denetim belirli
periyotlarla gerçekle tirilmektedir.
ç kontrol e zamanlı olarak yürütülmekteyken, iç denetim geriye dönük olarak
gerçekle tirilmektedir.
ç kontrol sürecinde mekanik araçlar kullanılmaktayken, iç denetim bireyler
tarafından gerçekle tirilmektedir.
ç kontrolde kurumdan ve süreçten ba ımsız olmak söz konusu de ilken ve hatta
iç

kontrol

sisteminin

süreç

ve

faaliyetlerin

içerisine

yerle tirilmesi

gerekmekteyken, iç denetim faaliyetleri ba ımsız olarak gerçekle tirilmelidir.
Sonuç olarak verimli bir denetim sistemi olu turulabilmesi için, olması gereken
kapsamda

yönetim

etkinliklerinin

i letilebilmesi

ve

izlenebilmesi,

yönetimin

sorumlulu unda olmak durumundadır. Bununla birlikte iç denetçiler, sadece iç denetimin
ba arısından sorumludurlar.
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BÖLÜM III
BA LI

RKET YA DA

T RAK KONUMUNDAK S GORTA

RKETLER N N ORTAYA ÇIKAN Ç DENET M
SONUÇLARININ F NANSAL HOLD NG KURULU U
YÖNET M NE ETK LER
3.1. Sigorta irketlerinde ç Denetim ve Kapsamı
3.1.1. Sigorta irketlerinde ç Denetim Süreci ve Amacı
ç Denetçiler Enstitüsü (IIA) 1941 yılında kurulmu ve daha sonra uluslararası bir
yapı kazanmı tır (Pickett, 2003: 239): Enstitü “Denetimin iç kısmını, organizasyonun
faaliyetlerine de er kazandırmak ve arttırmak için ba ımsız, objektif, makul bir güvence
faaliyetidir’’ eklinde tanımlamaktadır (Sayı tay Dergisi: Sayı 77).
ç

denetim,

irketlerin

kendi

içinde

yaptıkları

denetimdir.

Sigorta

organizasyonlarına li kin Yönetmeli in 22.07.2009 tarihli ve 26913 sayılı Resmi
Gazetede yayınlanmasını müteakip i bu irketler bünyelerinde ‘iç sistemler’ kurmak
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zorunda bırakılmı lardır. irketin genel müdürü, iç kontrol ve risk yönetim faaliyetlerini
yürütmekte ve yönetmektedir. irketlerin iç denetim birimi idari bakımdan ba ımsız olup
do rudan irket yönetim kuruluna ba lıdır.
ç denetim11, irketin genel müdürlük birimleri, yurtiçi yurt dı ı ubeleri, bölge
müdürlü ü, acente ve ile irketin kontrol etme hakkının %50 nin üzerinde oldu u i tirak
ve ba lı ortaklıkları kapsamaktadır. ç denetim faaliyetleri, tefti kurulu ya da iç denetim
birimi tarafından yapılmaktadır. ç denetim biriminde çalı an iç denetçi veya müfetti
sayısı

irketin büyüklü üne ba lıdır. Bunun yanında, faaliyetlerin karma ıklı ı,

yo unlu u, kapsamı ve risk düzeyi de çalı an sayısına etkendir.

ç denetim uygulaması, bütün organizasyonlarda farklı yapıda, kapsam ve
büyüklükte farklı irketler tarafından yapılmaktadır.

Bu uygulanmaya ek olarak,

gelenekler ve mevzuat onları uygulayan ülkeler açısından farklılık gösterebilir. Bu
farklılıklar olsa bile, iç denetimin uygulanması için genel olarak kabul edilmi yöntem,
teknikleri bulunmaktadır. Bu genel teknik ve kurallara iç denetim standartları
denilmektedir.
ç denetim sistemi, a a ıdaki amaçları gerçekle tirmek için kurulur:
i. Sigortacılıkla ilgili tüm i ve i lemlerin irketin iç yönergelerine, yönetim
stratejisine ve politikalarına uygun olup olmadı ını kontrol etmek ve denetlemek.
ii. Sigortacılıkla ilgili tüm i ve i lemlerde usulsüzlükleri, hata ve hileleri saptamak
ve önlemek.
ç denetim sisteminin etkin ve verimli çalı ması, amaca hizmet edebilmesi için unlar
yapılmaktadır;
Üst yönetim, iç denetim ile ilgili yeterlilik ve etkinlik hakkında bilgilendirilir.
Denetimin iç sisteminin etkin ve verimli çalı abilmesi ve amacına hizmet edebilmesi için
a a ıdakiler yapılır;
11

ç denetim faaliyeti ve iç denetçilerin görevi 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun
63-67 maddeleri içinde düzenlenmi tir.
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a. Operasyonel faaliyetlerin belirli usul ve esaslara uygun olup olmadı ı ve bu
operasyonel faaliyetlerin iç kontrol uygulama usulleriyle i leyi i gözden
geçirilir.
b. Finansal raporlar ve muhasebe kayıtlarının güvenilirli i ve do rulu u
incelenir.
c. Elektronik bilgi sisteminin güvenilir olup olmadı ı incelenir.
d. Hata, eksiklik ve suiistimaller ortaya konur, bunların yeniden olu masını
önlemek,
e.

lemler, Kanun ve di er ilgili mevzuata uygunluk açısından kontrol
edilir.(Orhaner, 2013: 294-95)12

3.1.2. Sigorta Sektöründe Uluslararası Denetim Standartları ve lgili Kurulu lar
Denetim standartları Uluslararası terimler sözlü ünde, “iç denetim kapsamında
yapılan i ve i lemler, di er i lerin yanı sıra; iç kontrol sistemlerinin muhasebesinin
yeterli ve etkin olup olmadı ının incelenmesini, de erlendirilmesini, bir i letmenin içinde
yer alan o i letmeye hizmet etmek amacıyla kurulan bir de erlendirme faaliyetidir”
eklinde tanımlanır ( lter ve Erkan, 2008: 109).
Uluslararası sigorta sisteminde, bazı kurum ve kurulu lar, sigortacılı ın
geli mesini sa lamak, sorunları uluslararası platformlara ta ıyarak bu sorunlara çözüm
bulmak, ve sigorta pazarının büyümesine yardımcı olmak saiki ile çalı ma
yürütmektedirler.
3.1.2.1. Uluslararası Sigorta Denetçileri Birli i (IAIS) ve Sigorta Sektöründe
Uluslararası Denetim Standartları
Sigorta sektöründe uluslararası denetim standartlarının olu turulması büyük bir
organizasyon gerektirmektedir. Ve iç denetim sisteminin yönetim sistemi tarafından
olu turulan iç kontrol sisteminin nasıl çalı ması gerekti i tespit edilerek i bu uluslararası
denetim standartları iç denetim vasıtasıyla yapılabilmektedir.

12

Sigortacılık, Orhaner, 2013, s.295
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Sigorta

irketlerinde ve di er sektörlerde de Uluslararası

ç Denetim

Standartlarının önemli bir yer edindi i görülmektedir. Uluslararası

ç Denetim

Standartları, Hazine ve Maliye Bakanlı ı tarafından hazırlanan düzenleme ile sigorta
irketlerinin uluslararası iç denetim sistemini kurmak ve düzenlemenin belirledi i
unsurları bu sistemde tutmakla yükümlendirilmi lerdir. Bu ba lamda, düzenlemede iç
denetim ile ilgili hususları ve IIA tarafından olu turulan uluslararası iç denetim
standartları incelenecektir. Bu konu ba lı ı altında incelenen standartlar sigorta
irketlerinde iç denetim uygulamalarının yeterlili i hakkında fikir edinmemize yardımcı
olacaktır. (Teke, 2011: 60).
Uluslararası Sigorta Denetçiler Birli i (IAIS), 140 ülkede 200'den fazla yargı
alanında profesyonel bir organdır ve gönüllü olarak sigorta düzenleme ve denetleme
otoritelerinin gönüllü bir üyesidir. IAIS, poliçe sahiplerinin yararlanabilece i ve
koruyabilece i güvenli bir sigorta piyasası geli tirmeyi amaçlamaktadır. Bu geli imin
süreklili ini sa lamak için, etkili ve dünya çapında tutarlı denetim yakla ımları
geli tirmeyi amaçlamaktadır. Ayrıca, küresel finansal istikrara katkıda bulunmayı
amaçlamaktadır.
IAIS, sigorta sektörünün denetimi için standartlar, kılavuzlar ve kılavuzlar
geli tirmekten ve bunları uygulamak için çaba sarf etmekten sorumlu uluslararası standart
belirleyici kurumdur. Ayrıca, IAIS, üyelerin deneyimlerini payla abilecekleri, pazar
görü lerini ve sigorta denetimlerini payla abilecekleri bir forum olu turdu. Üyelerinin
aktif katılımına ek olarak, IAIS ayrıca sigorta ve reasürans irketleri, uluslararası
kurulu lar, meslek kurulu ları, danı manlar ve IAIS içindeki di er profesyonelleri temsil
eden gözlemcilerin faaliyetlerinden de yararlanmaktadır.
3.1.2.2.Uluslararası Muhasebeciler Federasyonu (IFAC) ve Ba ımsız Denetim
Alanında Uluslararası Standartlar
114 ülkeden 156 milyon meslek kurulu unu temsil eden ve yakla ık 2 milyon uzmanı
temsil eden Uluslararası Muhasebeciler Federasyonu'nda (IFAC) üç tür üyelik ekli
vardır. Bunlar; tam üyelik, ortak üyelik ve i tirak üyeliktir.
Uluslararası Denetim Uygulamaları Komitesi: Bir dizi denetim ve onay prosedürü
ile ilgili beyanlar yayınlar ve dünya çapındaki kabullerini te vik eder. Bu nedenle, dünya
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çapında denetim uygulamalarının ve ilgili hizmetlerin standardizasyon derecesini
iyile tirmeyi amaçlamaktadır.
Uyum Komitesi: Uyum komitesinin olu turulması, IFAC (Mayıs 2000'deki kurul
toplantısı) tarafından onaylandı. Bu yeni olu turulan komite, IFAC'ı güçlendirmek ve
mesle in kamuoyuna olan ilgisine ili kin sorumluluklarını yerine getirmeye devam
etmesini sa lamak için tasarlanan birçok giri imden biridir. Bunun amacı, kılavuz
unsurların ulusal tanıtımı ile üyelerin bu unsurlara uyarlamak için uyguladıkları izleme
ve disiplin yöntemlerini gözlemlemektir.
Uluslararası Denetim ve Güvence Standartları Federasyonu'na göre kurulan
Uluslararası Muhasebeciler, ulusal denetim standartlarında Sermaye Piyasası yaratırken,
uluslararası denetim standartları gibi birçok düzenleyici otorite tarafından da
uygulanmı tır. . ( avlı, 5-9 Ekim 2011) 2004 yılında IFAC (Uluslararası Muhasebeciler
Federasyonu) tarafından ba latılan açıklık projesi, denetleme etkinliklerine kolaylık
sa lamak amacıyla 2008 yılında tamamlanmı tır. Uluslararası denetim ve kalite kontrol
standartları (ISA 220) 2010 yılında revize edilmi ve revize edilmi ve 2010'da 16 Aralık
2008'den sonra ba latılacak denetleme faaliyetlerinde güncellenmi tir. 2012 yılında Mali
Tabloların Ba ımsız Denetiminde Kontrol Kalite Kontrolü Tebli i (BDS 220) KG,
Türkiye’de POA’da Türkçe olarak yayınlanmı ve ilgili tebli 4 Kasım 2013 tarihinde
Resmi Gazete’de yayımlanmı tır (POA, 2013). Uluslararası Denetim Standartlarına ek
olarak, IFAC komiteleri, uygulayıcılara çe itli konularda rehberlik etmek, belirli
konularda kar ıla ılabilecek sorunları ortaya çıkarmak ve çözüm önermek amacıyla IFAC
Kurulları tarafından da yayınlanmaktadır ( avlı, 5-9 Ekim 2011).
3.1.2.3.Uluslararası Denetim ve Güvence Standartları Kurulu (IAASB)
Uluslararası Denetim ve Güvence Standartları Kurulu (IAASB), bir standart
belirleme organıdır. Uluslararası Muhasebeciler Federasyonu (IFAC) tarafından
kurulmu tur. bu federasyon bünyesinde ba ımsız olarak faaliyet göstermektedir.
IAASB’nin amacı kamu çıkarlarına hizmet etmektir. Bu kurum, kalitenin yüksek
güvenilirlik olması gerekti ini savunan standartları belirlemektedir. Bu standartlar ile
denetim uyumunun kolayla tı ı ve denetleme etkinliklerinin güvencesini arttırdı ı
gözlemlenmi tir.
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IAASB tarafından yayınlanan Uluslararası Muhasebe Standartları, ulusal denetim
standartlarına dair 70’ten fazla ülkede kullanmaktadır.
3.2. Türk Sigortacılı ında ç Denetimin Yasal Çerçevesi
letmelerde uygulanacak denetim faaliyetleri genellikle sigorta irketleri için
geçerlidir. Ayrıca, sigorta irketlerinin denetimleri ülkeden ülkeye de i ebilir. Bu
yüzden, ülkeler arasında düzenlemelerde, farklılıklar görülebilir.
Sigorta irketlerinin finansal verilerin denetiminin asıl amacı, piyasalardaki
sermayenin ba ımsız dı

denetimin amacı ile aynıdır ve finansal verilerin ilgili

Müste arlı a gönderilen finansal veriler ile gerçe i yansıtıp yansıtmadı ının belirlenmesi
ile ilgilidir. Yani kısacası effaf olup olmadı ıdır. (Uyanık, 2001: 315-316)13
Sigorta irketlerinin ekonomik gücü, sigortalı haklarını ve hedeflerini dü ürecek
ekilde zayıflamalarını önlenilmesi amacı ile ekonomik yeterlilik olup olmadı ı
düzenlemeleri zaman zaman yapılır. Özel sektörde denetim, bu düzenlemelere uyumu
sa lamak ve yapmayanları cezalandırmak için düzenlemelerin önemli ve ciddi bir
parçasıdır (Acar ve Oksay 2007: 127)14.
Sigorta sektöründe özel sektör denetimine dair yetkilendirilmi olan kurumlar a a ıdaki
gibidir;
1) Hazine ve Maliye Bakanlı ı Ba lı
a)

Sigortacılık Genel Müdürlü ü

b)

Sigorta Denetleme Kurulu Ba kanlı ı

2) BDDK Denetim Organları
a)

Tefti Kurulu Ba kanlı ı

b)

Tefti Kurulu Ba kanlı ı ç Denetim ve Koordinasyon Birimi
Sigorta irketlerinde iç denetimler irket yönetiminde yer alan iç denetçilerin

bulundu u özel birim tarafından gerçekle tirilir ve irketin kapsamında bulunan tüm
denetimler, denetleme sisteminin iç konusunu olu turmaktadır(Uyanık, 2001: 333).

13
14

Uyanık, 2001: 315-316
Acar ve Oksay, 2007: 127
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Sigorta

irketleri ile reasürans

irketleri; bütün i lemleri, sigorta kanunu

kapsamında, firma içerisinde yer alan yönetim yönergelerinin irket içi stratejilerinde
uygunluk derecelerinin belirli aralıklarda kontrol edilmesini, varsa hataların ve yasa dı ı
olan i lemlerin önlemesi amacı ile, irket içerisinde yer alan iç denetim birimlerinin
yetersiz oldu u hallerde, denetim hizmetini irket dı ından da alabilmektedirler.
Bu

yüzden

tüm

firmalara

uygulanılacak

tek

bir

denetim

standardı

öngörülmektedir. Sigorta firmalarında yer alan iç denetim yasasını incelemek için, Hazine
ve Maliye Bakanlı ı Sigorta Genel Müdürlü ü tarafından olu turulmu ilgili kanuna
bakmak esastır (Oksay ve Acar, 2007: 156)15
“ ç denetim sistemi sigorta ve reasürans irketinin tüm i ve i lemlerinin; özellikle
yürürlükteki kanun, yönetmelik, tebli , talimatlar, genel artlar ile di er mevzuata,
irketin iç yönergeleri ile yönetim stratejisi ve politikalarına uygunlu unun sürekli
kontrol edilmesi, denetlenmesi ile hata, hile, usulsüzlüklerin önlenmesi ve tespiti
amacıyla olu turulan sistemi ifade eder.” Hazine ve Maliye Bakanlı ı Sigorta Genel
Müdürlü ü tarafından eklinde açıklanmı tır.
ç denetim birimi do rudan ve sorumlu bir

ekilde yönetim kuruluna

çalı maktadır. ç denetçiler, sadece irketin tüm birimlerinin faaliyetlerinin sigorta
kanunu ile ilgili kanun hükümlerine uyup uymadı ını de il aynı zamanda sigorta ve
reasürans irketinin ana sözle mesinin süreklili ini de yerine getirip getirmedi inin
kontrol ve denetiminden sorumludur.
ç denetim birimleri; Müdürlük, bölge müdürlükleri, ubeler ve ta ra te kilatları
için yılda en az bir kere rapor edilmelidir. Tüm temsilcilerine en az üç yılda bir rapor
vermesi gerekir. Ancak, sigorta ve reasürans irketinin toplam prim üretiminde yüksek
payı olan veya tahsilat oranı dü ük olan acenteler için yerinde denetim / denetimler yılda
en az bir kez yapılmalıdır. Öte yandan, acentelerde yapılacak inceleme, ilgili irketin
i leriyle ve i lemleriyle sınırlı olacak ve di er irketlerle yapılan i lem ve i lemlere
müdahale edilmeyecektir. Örne in; Ajans birden fazla irketin acentesiyse (Allianz,
Anadolu Sigorta, Maphre vb.), Anadolu Anonim Türk Sigorta irketi'nin iç denetim
birimi

denetime

gelmi se,

denetleyebilmektedir.

15

Oksay ve Acar, 2007: 156

yalnızca

Anadolu

Sigorta

satı

ve

i lemlerini
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Genelgenin 6’ncı maddesine göre, sigorta irketlerindeki iç denetleme kapsamı u
ekilde belirtilmi tir; ç denetleme kapsamında, Reasürans ve Sigorta irketlerinin içinde
yer alan tüm belge ve hesapların (yasaya uygun olacak ekilde) yerinde inceleme
yapılabilecektir. Yapılan bu incelemeler sonucunda, düzenlenmi olan raporlar be yıl
süre ile saklanması gerekmektedir (Güler,2013:394,95).
3.2.1. Nitelik Standartları Açısından ç Denetim
Nitelik standartları iç denetim planını takip edip inceleyen ki ilerin özelliklerine
yönelik olan standartlardır.
a) Amaç, Yetki ve Sorumluluklar:
IIA standartlarına göre denetimin iç etkinliklerinin amacı, yetkilerinin ve
standartlara uygunlu u denetleme birimleri tarafından onaylanan bir yönerge ile açıkça
tanımlanmaktadır. Tüzü ün 5. maddesi iç denetim ile ilgili stratejileri, politikaları ve
uygulama prosedürlerini yazılı olarak belirlemenin irket yönetim kurulunun görevi
oldu unu belirtmekle birlikte, 4. maddede bir veya daha fazla yönetim kurulu üyesinin
üye olarak atanabilece ini de belirtmektedir. 'Madde 14' Yönetim Kurulu denetçilerinin
firmada bütün birimlerinde inisiyatif kullanma hakkına sahiptir eklinde belirtilmektedir.
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Öte yandan, bu hükümler irketlerdeki iç denetim düzenlemesinin hazırlanmasına
rehberlik etmektedir (Teke, 2011: 63).
b) Ba ımsızlık ve Objektiflik:
IIA uluslararası standartlarına göre, sigorta irketlerinde denetleme yöneticileri,
denetim etkinliklerini yerine getiren ki ilerin denetleme yönetiminin kademesine ba lı
olarak çalı ması gereklidir. Çünkü, Uluslararası standartlar, öncelikle iç denetim
biriminin ba ımsızlı ını sa lama gere ini vurgulamaktadır. Daha sonra, iç denetçilerin,
iç ve dı nesnelli ini bozan faktörleri ve iç denetçilerin ba ımsız ve nesnel davranma
zorunlulu unu ve nihayetinde iç denetim faaliyetlerini iç denetim planlamasından
raporlamaya kadar detaylı olarak açıklamaktadır.

c) Yeterlilik, Azami Mesleki Özen ve Dikkat:
Uluslararası standartların iç denetçilerin vazifelerini ifa ederken suiistimal ve bilgi
teknolojileri konusunda yeterli bilgiye sahip olmaları gerekti ini söylüyor. Fakat konu
hakkında uzman olmaları gerekmedi ini belirtiyor. Her ne kadar düzenleme, iç
denetçilerin gerekli nitelikleri ile ilgili olarak 4. madde ç denetim düzenlemesinde; iç
denetçilerden beklenen e itim düzeyi, yetkinlik ve di er tüm aranan vasıflar
belirtilmektedir. Madde 13. ç denetim birimi ba kanının en az 4 yıllık üniversite
diplomasına, 5 yıllık sigorta ve / veya finans tecrübesine sahip olmasını ve 4. maddenin
üyeye sigorta veya finansman konusunda en az 7 yıllık tecrübesi olmasını gerektirir. ç
sistemlerden sorumlu olarak atanabilecek yönetim kurulu üyelerine sahip olmalıdır.
Görülece i gibi, düzenleme yöneticilerin yeterlili ini kapsamasına ra men, bu yeterlilik
sadece e itim ve i deneyimi olarak ifade edilir. Yönetmelikte gerekli hiçbir sertifikadan
söz edilmemektedir. (Teke, 2011: 65)
Uluslararası standartlar, iç denetçilerin görevlerini ifa ederken, yüksek ihtimam
ve dikkat göstermesini istemektedir. Herhangi bir iç denetim faaliyetinin bir sonucu
olarak, hatalar, yanlı davranı lar veya usulsüzlüklerle kar ıla ılmayabilir. Ancak iç
denetçi her zaman bunların olu ma ihtimaline kar ı dikkatli olmalıdır. Uluslararası
standartlar, son yıllarda denetim faaliyetlerinde öne çıkan bilgisayar destekli denetim
tekniklerinin kullanımını göz önünde bulundurması gerekti ini de ortaya koymaktadır.
Uluslararası standartlar, iç denetçilerin sürekli mesleki geli im yoluyla bilgi ve
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becerilerini arttırmaları gerekti ini vurgulamaktadır. Özellikle bu konuyu vurgulayan bir
makale bulunmamasına ra men, irketler tarafından hazırlanması gereken iç denetim
düzenlemesinde belirtilebilir. (Teke, 2011: 66)
d) Kalite, Güvence ve Geli tirme Programı:
Uluslararası standartlar, iç denetim yöneticisine bir takım sorumluluklar
yüklemektedir. Örne in; irket içinde uygulanan iç denetim faaliyetlerinin etkilili i bu
kapsamda hazırlanmı bir kalite güvence programına ba lanmı tır. Bu prosedür, iç
denetim faaliyetlerinin daha da de erli olmasına, kurulu un faaliyetlerini iyile tirmesine
ve iç denetim faaliyetinin etik kurallara ve standartlara uygun oldu una dair güvence
sa laması gerekmektedir. Bu program sürekli izlenmeli ve iç denetim de erlendirmeye
alınmalıdır. Bu de erlendirmeler ı ı ında, iç denetim uygulama ve standartları bu
standartlara a ina olan ki ilerce gözden geçirilmeli ve dı de erlendirmeler nitelikli ve
ba ımsız ki ilerce bir inceleme ekibi tarafından yılda en az bir kez yapılmalıdır. Bu
de erlendirmeler

irketlere uluslararası standartlara göre uygulanan önemli bir

yükümlülüktür (Teke, 2011: 67).
3.2.2. Performans Standartları Açısından De erlendirme
Performans, iç denetimin olması gerekti i gibi ba arılı olup olmadı ı konusunda
iç denetleme yapan ki ilere veya kurumlara yol gösteren kuralların tamamı olarak
nitelendirilmektedir.
3.2.2.1. ç Denetim Faaliyetinin Yönetimi
Standartlar, denetim etkinlikleri yöneticisinin kendi firmasına verim sa lanacak
etkin bir yöntemle sürdürülmesi icap etti ini belirtmi tir. Yönetmelik hükümlerince ise
denetleme biriminin yöneticisi iç denetim etkinliklerini, ba ta kanun ve yönetmelik
maddelerine göre sonrasında ise irket yönetimi tarafından belirtilmi esaslara göre
yürütmelidir.
a) Politika ve Prosedürler:
Uluslararası standartlarda, iç denetim yöneticisi için, iç denetim faaliyeti adına
siyasal yöntemleri belirleme ihtiyacını vurguladı ı görülmektedir. Bu ba lamda, iç
denetim birimi ba lı ı altında 13. madde ç Denetim Birimi Ba kanı’nın, iç denetim
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faaliyeti ile ilgili siyasal uygulama usullerini belirledi ini ve yönetim kurulunun onayı ile
uyguladı ını belirtir. Düzenlemeler ve standartlar bu konuda benzer bir bakı açısı
sergilemi tir.
b) Kaynak Yönetimi:
Uluslararası standartlar iç denetim yöneticisi için, bu denetim girdilerinin yeterli
olmasını ve etkili bir ekilde kullanılması için yön vermi tir. Bu yönetmeli in 16.
Maddesinde ise denetleme etkinlikleri için gereken kaynakların ve kaynak
kısıtlamalarının olası etkilerinin iç denetim planına dahil edilmesi gerekti ini ve iç
denetim birimi ba kanının görevlerinin iç denetim faaliyetlerinin izlenmesini

art

ko maktadır. Denetim politikalarını, programlarını, süreçlerini ve uygulamalarını
yönlendirmektedir. Tüzükteki maddeden de anla ılaca ı gibi, iç denetim birimi ba kanı,
denetim faaliyetini iç denetim planında belirtilen kaynaklar dahilinde i bu standartları
gerçekle tirmesi gerekmektedir.
c) Planlama:
Uluslararası iç denetim konularının etkili ve yeknesak bir biçimde takip
edilebilmesi için bir iç denetim planı gereklidir. Standartlar iç denetim yöneticisine,
kurumun hedefleri do rultusunda denetim etkinliklerinin esaslarını belirleyen risk bazlı
plan yapmalarını söylemektedir. Ayrıca, hazırlanan planların yılda belirli aralıklarla risk
analizi yapılması, denetim üst komitesi merciinin bu i lem prosedürüne alınması gerekti i
ve onaylanan danı manlık faaliyetlerinin planlara dahil edilmesi gerekti i vurgusu
yapılmaktadır.
d) Bildirim ve Onay:
Standartlar, denetleme yöneticisinin denetleme planlarının ve veri ihtiyaçlarını
gözden geçirmek üzere onay için üst yönetim kuruluna bildirmesi gerekmektedir (Teke,
2011: 67).

e) Raporlama:
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Raporlama, iç denetim bölümü sorumlusuna periyodik aralıklarla, denetleme
etkenliklerinin amacını, yetki, görev ve sorumluluklarını kar ı performansını bildirmek
için verilen standartlardır. Ayrıca raporlama, riskleri, kontrol konularını, kurumsal
yönetim konularından faydalanabilmesi için, raporlama tekni inin bu hususları içermesi
gerekmektedir. (Teke, 2011:67)
Uluslararası sigorta irketlerinde iç denetim raporları içerisinde bulunması gerekenler;
Tanımlanan sorunların ve sonuçların özeti,
Ayrıntılı denetim sonuçları
Konuyla ilgili öneriler,
htiyaç duyulan bilgilerin olması hususu belirtilmektedir.
Yani, hem uluslararası standartlarla uyum açısından hem de denetim raporunda olması
gereken veri ve bilgilerin olması açısından önemli noktaların altı çizilmi tir.
3.2.2.2. in Niteli i
Uluslararası standartlara göre, bu raporlarda belirtilen sorunların ve sonuçların
özeti, önerileri ve yararlarının dahil edilmesi gerekti i belirtilmi tir. Standartlara nazaran
risk yönetimi ve bunun kontrolü hususunda önemli sorumluluk vermesine ra men, bir
yönetim de erlendirmesi veya belirlemesi sigorta irketlerine sunulmamaktadır.
a) Risk Yönetimi:
Risk kavramı, tüm

irketler için önem arz etmektedir. Standartların risk

konusunda yardımcı olması beklenir. Önemli olan riskler belirlenip, kontrol ve risk
yönetimi sisteminin geli mesine fayda sa laması beklenir. irketin maruz kaldı ı riskleri
de erlendirerek irkete/kuruma destek olmalıdır.

b) Kontrol:
Standartların genel tanım ve i leyi ine göre de, kurum içindeki iç denetim
faaliyetinin etkilili inin de erlendirilmesine ve geli tirilmesine, kurumun etkin
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kontrollere haiz olmasını destek olmalıdır. Tüm i lemler sırasında risk bulgu ve
saptamaları ve yönetim kriterlerinin yeterlili i iç denetçiler nezdinde baz alınmalıdır.
Kanunlar sigorta irketlerinde tutulması gereken asgari kontrol unsurlarını açıkça
tanımlamaktadır. ç denetçiler de erlendirme esnasında bu noktaları dikkate almalıdırlar.
c)

Yöneti im:
Firma kapsamında genel ilkelerin geli tirilmesi,
Görülen risklerin, firmanın gereken birimlerine iletilmesi,
Yöneti im kavramı, firma kapsamında irketin amaçlarını gerçekle tirmek ve
irketin gelece i için iç denetleme etkinliklerinin iletilmesi görevlerini kapsadı ı
görevlerin bütünü olarak açıklanmaktadır (Teke,2011:65).
Yönetmelik kapsamında, iç denetim faaliyetleri için bire bir yöneti im

faaliyetlerine uyan bir i tanımı olu turulmamı tır. ç Denetim Raporları ba lıklı ilgili
kanunun 18. Maddesi gere i, önerilebilecek tavsiye ve faydaların iç denetim raporlarına
dahil edilmesi gerekti ini belirtmektedir. Bu kapsamda, raporunda tespit etti i
eksiklikleri belirten yöneti im faaliyetlerine ili kin iç denetim birimi ve bu konulara
ili kin önerileri de raporlarda yer almaktadır (Teke, 2011: 68).
3.2.2.3.Görevin Planlanması ve Yapılması
Standartlar, iç denetçilerin, kaynakların kapsamını, amaçlarını, zamanlamasını ve
tahsisini dikkate alan her bir iç denetim faaliyeti için bir plan hazırlayıp kaydetmeleri
gerekti ini belirtir.
ç denetim planı olan uluslararası sigorta irketlerinde iç denetim planlarının nasıl
olu turulaca ı konusu ele alınması gerekmektedir. Bu yüzden standartlara uygun bir yol
izlenmeli ve iç denetim planına dahil edilmesi gereken tüm konular ba lık olarak
tanımlanması gerekmektedir. (Teke, 2011: 71)
a) Görev Amaçları:
Standartlar, yansıtması gerekti i önemli risk hataların, usulsüzlüklerin ve di er
risklerin ortaya çıkma olasılı ını irketlerin göz önünde bulundurması gerekmektedir. Bu
ba lamda, risk bazlı de erlendirmeler sonucunda iç denetim planlarının önemi ve
önceli inin, dönem boyunca denetlenecek alanlara, denetimin amacına, özet risk

59
de erlendirmelerine dahil edilmesi gerekmektedir. Ayrıca, ön risk de erlendirmesi
sonucunda denetlenecek alanların aynı standartlara benzer

ekilde belirlenmesi

gerekmektedir (Teke, 2011: 71).
b) Görev Kapsamı:
Uluslararası standartlar görevin gerektirdi i ölçüde ve bu i e mensup çalı anların
ekonomik varlıklarının dikkate alınması gerekti ini belirtmektedir. Yönetmelik
standartlar ile benzer olmasına ra men 16. Maddede u ekilde ortaya konmu tur;
Güvenli i etkileyebilecek (Belge, para, hesapların) yerinde incelenmesi.
Denetleme etkinliklerini yapmak için, çe itli tüm ekipmanlar aracılı ıyla izleme
yapabilmek,
irket yapısına ve faaliyetlerinin niteli ine göre merkezden denetim ve denetim
faaliyetlerini yürütmek,
irket merkezi organizasyonundaki birimlerin, bölgelerin,

ubelerin ve

acentelerin sigorta mevzuatı, irket hedefleri ve politikaları ile irketin aldı ı
kararlar do rultusunda çalı ıp çalı madı ını belirlemek,
Yöneticilerin ve personelin verilen hedeflere uygunluk açısından ba arılı olup
olmadı ının belirlenmesi,
irket personeli veya acentelerinden izledikleri, denetledikleri, kontrol ettikleri
konular ile ilgili ek açıklamalar istenir, bilgi ve görü leri iletilir gerekli
görüldü ünde irketteki di er birimlere uyarılar yapılır (Teke, 2011: 72).
c) Görev Kaynaklarının Tahsisi:
ç denetçilerin görevlerinin amaçlarına ve bu amaç u runa ayrılacak kaynaklara,
personelin göreve haiz olup olmamasına gibi birçok farklı durum standartlar tarafından
belirtilir.
Denetim için gereken tüm veri kısıtlamasının olası etkilerine kar ılık denetim
planında yer verilmesi gerekmektedir. Sigorta irketleri yeteri kadar iç denetçi veya / ve
müfetti çalı tırmak durumundadırlar. Sigorta irketi bünyesinde çalı an iç denetçi veya
müfetti ler irketin faaliyet konusunda uzman olmaları sebebiyle ekstra bir uzman
kadrosu olu turulmasına lüzum yoktur.
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d) Görev

Programı:

Standartlar iç denetçilerin amaca uygun bir ekilde i programı hazırlaması
gerekti ini ve bu programların görev sırasında uygulanacak adımları içermesini, program
içinde olu acak tüm de i ikliklerin kayıt altına alınması gerekti i belirtilmi tir.
e) Görevin Yapılması:
Uluslararası standartlara göre, iç denetçiler tarafından elde ettikleri yeterli bilgiyi
tanımlamalı, analiz etmeli, kaydetmelidir. Bu yüzden, analiz edilen tüm bilgilerin yeteri
kadar olması, güven verir olması, alakalı ve yararlı olması gerekmektedir. ç denetçiler,
sonuçları iyi de erlendirmeli ve sonucu olu turan tüm doneleri kayıt altına almaları
gerekmektedir. Yani standartlar, tüm i kollarına göre iç denetim faaliyeti bakımından
yapılması gereken eyleri ortaya koymu tur. Sigorta irketleri açısından bakıldı ında bu
irketlerin çalı ma konuları ve kapsamları göz önünde bulundurularak, belirtilen asgari
artlar belirtilmi olup, irketler üzerinde denetim prosedürü uygulamamaları konusunda
herhangi bir kısıtlama yoktur. Uluslararası standartlarda ve tüm sigorta irketlerinde
güvenilir bilgilerin sa lanması ve saklanmasına ili kin bilgi sistemleri kurulması
gerekmektedir (Teke, 2011: 73).
f)

Görevin Gözetim ve Kontrolü:
Uluslararası standartlar, görevlerin hedeflere ula ılmasını, kalite güvencesini ve

personelin geli imini sa layacak ekilde gözlenmesi ve kontrol edilmesi gerekti ini
belirtmektedir.

3.3. Sigorta irketlerinde ç Denetim Birimi
ç denetim birimi, iç kontrol birimini kontrol etmek adına iç kontrolün yerinde
çalı ıp çalı madı ını kontrol etmek amacıyla ve yönetime bilgi vermek amacıyla yapılan
bir i lemdir. Sigorta irketlerinde iç kontrol sistemlerinin tasarımından sorumlu olan üst
düzey yönetim, raporların ula tı ı sonuçlara göre sistemde gerekli de i iklikleri
yapmaktadır. (Aslan, 2003: 16)
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ç denetim birimi, sorumluluk ve hesap verebilirlik, vekalet teorisi, yönetim
danı manlı ı ve yardımı, dolandırıcılık i lemlerine kar ı tasarruf ve koruma ihtiyacı
kapsamında geli tirilmi bir birimdir. ç denetim biriminin ilk hedefi, kurum içi yönetim
anlayı ını güçlendirmek ve desteklemektir. Ayrıca, kontrol ve risk yönetimi sisteminin
etkinli ini de erlendirmek ve iyile tirmektir. Yetkinlik ve etkinlik kavramlarının iç
denetçi açısından ne ifade etti i bakımdan önem te kil etmektedir. (Aksoy, 2008: 73). ç
kontrol uygulamalarının ise yeterli olup olmaması; iç kontrol sistemi tarafından
geli tirilen kontrol önleme mekanizmalarının risklere kar ı nicel ve nitel varlı ıdır. ç
denetçinin etkinli ini ölçmek için; operasyonel standartların yönetim tarafından tespit
edilip

edilmedi ini,

standartların

düzeltilmemesinden

ve

düzeltici

önlemlerin

alınmasından görevli bireylere iletilmesi ya da iletilmemesinden sorumludur. ç kontrol
sisteminin yeterlili ini incelemenin amacı, kurulu un amaçlarına ve hedeflerine ula mada
makul güvence sa layıp sa lamadı ını ara tırmaktadır. ç kontrol sisteminin etkinli i ile
kurumsal faaliyetlerin mevzuata, yönetim politikalarına, planlara ve programlara
uygunlu unun de erlendirilmesi amaçlanmaktadır. Performansın kalitesini incelemenin
amacı, kurulu un amaç ve planlarına ula ılması düzeyini belirlemektedir (Özeren ve
Elita ,2000:21; 2004:222).
3.3.1. Etkin Bir ç Denetim Sistemi
Etkili bir iç kontrol sistemi olası sorunları ve riskleri büyük ölçüde ortadan
kaldırabilir. Son yıllarda, iç kontrol sistemlerinin zayıf i leyi inden kaynaklanan banka
zararlarını önlemek ve bu olaylardan alınan derslerin sonuçları ile bunları ortadan
kaldırmak mümkündür. Bu, etkili bir iç kontrol sisteminin kurulmasına ba lıdır.
Geçmi te hataları, sahtekarlıkları ve suiistimalleri önlemek için iç kontrol sistemleri
kurulmu ve mevcut durumda bu çerçeve geni letilmi ve bankaların kar ı kar ıya kaldı ı
tüm risklerin iç kontrol sistemi yardımıyla en aza indirgendi i kabul görmü tür. Öyle ki,
iç kontrol süreci, bankalar tarafından belirlenen hedeflere ula mada ve finansal
sa lıklarının korunmasında kritik bir rol oynamaktadır.
Sigorta irketlerinde iç kontrol birimlerinin belirlenmesi ve kurulması, yönetim
kurulunun görevleri arasındadır. ç kontrol birimlerinin kurulmasının ve müteakip
ba ımsız denetimin temel nedenleri, sigorta irketlerinde kendi çıkarları ve yolsuzlu u
olan insanları saptamak de il, aslında, zayıf insanları kötü eyler yapmaya itmektedir.
(Marshall, 1986: 319).
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3.3.2. Dı arıdan Hizmet Alma Yolu
Dı arıdan hizmet alan sigorta

irketleri genellikle küçük ölçekli sigorta

irketleridir. Bu yardımı alan irketlerde, aldı ı yardım sonucunu tamamen irket sahibi
kendisi üstlenmektedir. Orta büyüklükteki sigorta irketlerinde ise, sorumluluk tamamen
personel bölümüne ba lı bir uzman tarafından sa lanmaktadır. Dı arıdan hizmet
alınmasının en önemli nedeni, sigorta irketleri imkanlarının ve kaynaklarının yetersiz
olmasından kaynaklanmaktadır. Dı arıdan hizmet veren özel irketler, sigorta irketi
hangi alanda yardım istiyorsa o alanda özel bir ekip göndermektedir. Bu yüzden,
irketlerin iç kontrol sistemlerinin yeti emedi i yerlerde, özel firmaların özel ekiplerince
dı arıdan hizmet alınması mümkündür.
3.3.3. Yeni Sigortacılık Yasası Kapsamında ç Denetim Sistemi
Sigorta

irketleri,

di er

i letmelerin

uygulamak

zorunda

oldu u

yasal

düzenlemeleri uygulamakla yükümlüdür. Bu konular Sigorta Kanunu ve Hazine ve
Maliye Bakanlı ı tarafından 2004 yılında sigorta ve reasürans irketlerinde iç denetim
sisteminin uygulanmasına ili kin olarak yayımlanan mevzuat kapsamında ele
alınmaktadır. Sigorta irketleri için iç denetim uygulama standartları, risk yönetimine,
sigorta irketlerinin yönetim fonksiyonlarına ve kurumsal yönetim sürecinin etkin ve
do ru uygulanmasının iyile tirilmesine yönelik bir sistem ve disiplin yakla ımı olarak
önemlidir. Özellikle, uluslararası arenada rekabet edecek olan sigorta irketlerimiz, iç
denetimde görevlerini yerine getirmeli ve iç denetim uygulama standartları kültürünü
i letmelerine entegre etmelidir. Ancak bu ekilde uluslararası alanda hayatta kalabilecek
ve rekabet edebileceklerdir.

3.3.3.1. Yasayla Getirilen Düzenlemeler
Sigorta irketleri ve reasürans irketlerinin mevzuata uygunlu unun mütemadiyen
kontrol edilebilmesi ve denetlenebilmesi için risk yönetim sistemleri de dahil olmak üzere
etkin bir iç denetim sistemi kurmak zorunda olmaları 5684 sayılı kanun ile getirilmi tir.
Denetleme esnasında, sigorta denetleme uzmanlarına yardımcı olmak gayesiyle iç
denetim biriminde çalı anların da görev alabilece i Kanun’da mevcuttur. Müste arlı ın,
iç denetim raporlarının yanı sıra mali ve mali olmayan tabloları isteme hakkını haiz
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oldu u yeni Kanun kapsamındadır. Kurulu lar tarafından, elektronik ortamda gönderilen
bilgi ve belgelerin güvenilirli inin, iç denetim sistemi kapsamında, yönetim kurulunun
sorumlulu unda olması yine i bu Kanun kapsamındadır. Kanun kapsamında, etkin bir iç
denetim sistemi kurmayan ve yeteri kadar iç denetim elemanı çalı tırmayan firmaların /
irketlerin idari para cezası yaptırımları (8000-10.000 TL) bulunmaktadır.
3.3.3.2. kincil Mevzuatla Yapılan Düzenleme
lgili 6327 sayılı kanunun /49’uncu maddesinde yer alan, 13/6/2012’ tarihli sigortacılık
mevzuatına göre, her firma irket stratejilerinin ve politikalarının iyi bir biçimde
i leyebilmesi için, iyi bir iç denetleme mekanizması kurmak zorundadır. E er, bir firma
kendi bünyesinde bir iç denetleme mekanizması olu turamıyorsa, firma dı ından özel bir
destek alabilmektedir. ç denetleme sistemlerinin esas ve usulleri Müste arlık tarafından
belirlenmektedir.
3.3.3.3.Sektörle lgili Yapısal Tespitler
Türkiye’de, AB kriterlerine uygun düzenlemeler kapsamında, sigorta ve reasürans
irketleri daha etkili risk analizi ve yönetimi yapabilmektedir. AB normlarına uyum
sa lama çalı maları kapsamında yeni muhasebe sistemi kurulmu tur. Sigorta ve reasürans
irketlerinde iç denetim ve iç kontrol sistemi kurulması zorunlu hale getirilmi tir.
Ba ımsız denetimin usul ve esasları ile denetim yapma yetkisi verilecek irketlerin
nitelikleri belirtilmi tir. Sigorta irketlerinin bilgi – i lem altyapılarının talep edilen
raporları üretebilir hale getirilmesi zorunlu kılınmı tır. Teknik kar ılıklarda standart
uygulamalara yer verilmi tir. Sigorta irketlerinin mali tablo ve i lemlerinde effaflık
zorunlu kılınmı tır.
3.4. Finansal Holding Kurulu u Bünyesinde Yer Alan Sigorta

irketlerinin ç

Denetim Sonuçları ve Hakim irketin Yönetim Anlayı ına Etkileri
Sigorta

irketlerinde raporlama i i, iç denetim faaliyetini sürdüren çalı an

tarafından, operasyonel faaliyetlerin oldu u bölümlerde, bölge müdürlüklerinde ve genel
müdürlüklere ba lı olarak yapılır.
ç denetim biriminde, raporlama faaliyetini yürüten personel, tüm

irketin

raporlama faaliyetini düzenli ve emniyetli bir ekilde yürütebilmesi için süreci izlemeli,
kontrol etmeli ve incelemesi için birimlerden raporlama esaslı bilgi talep etmesi

64
gerekmektedir. Bu bilgiler do rultusunda genel ve özel gözlemlere dayalı olarak çe itli
kontrol belgeleri üzerinden kontrol veya denetim yapmaktadır. Bu denetim sonucunda
bulgularını raporlar veya uyarı mesajlarını hazırlayarak bunları ilgili birimlere bildirir.
Raporlama faaliyetini yapan personel, takip etti i, gözden geçirdi i ve kontrol etti i
konular hakkında irket personelinden ek açıklamalar talep etme ve görü lerine danı ma
konusunda yetkilendirilmektedir.
Denetim komitesi, yönetim kurulu üyeleri arasından olu turulur ve

irket

performansıyla ilgili tüm iç ve dı denetimlerin kurumsal yönetim ilkelerine uygun bir
ekilde yapılmasını sa lamaları gerekmektedir.

ekil 3.1: Denetim Komitesi Hiyerar isi

Denetim komitesi; ortaklı ın muhasebe sistemini, finansal bilgilerin kamuya
açıklanmasını, ba ımsız denetim ve ortaklı ın iç kontrol sisteminin çalı masını ve
etkinli ini denetlemektedir.

Denetim komitesinin genel sorumluluklarının yanı sıra iç kontrol sistemi ve iç
denetimdeki önemi a a ıdaki ekilde özetlenebilir:
Denetleme komitesi iki ki iden fazla olmamalıdır.
Yönetim kurulu icra i levi üstlenmemi , ki ilerden olu ması gerekmektedir.
Yapmı oldukları tüm çalı maları, raporlamaları gereklidir.
Mali tablo ve verilerin uygunluk dereceleri hakkında üst yönetime bilgi vermeleri
gerekmektedir.
Denetimlerin hem iç açıdan hem de dı açıdan, denetleme standartlarına uygun bir
ekilde yapılmasının sa lanması gerekmektedir.
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Kanuna uygun olarak irket etkinliklerinin gözden geçirilmesi gerekmektedir.
irket denetçileri ve üst yönetim kurulu birlikte toplantılar yaparak aralarında
ileti im a ının olu ması sa lanmalıdır (Er akan,2019:2).
Denetim komitesinin önemi, iç denetim sisteminin i levini ve etkinli inin
devamlılı ı açısından irketlerde olması gereken önemli bir olgudur.
Gerek bir finansal holding bünyesinde kurulmu sigorta anonim irketleri gerekse
ba ımsız olarak Anonim

irket eklinde kurulmu sigorta irketlerinde iç denetim

faaliyeti Tefti Kurulu tarafından, Hazine ve Maliye Bakanlı ı’nın yayımladı ı “Sigorta
ve Reasürans le Emeklilik

irketlerinin ç Sistemlerine li kin Yönetmeli e” uygun

olarak ve Hazine ve Maliye Bakanlı ı denetiminde yapılır. Tefti Kurulları, idari açıdan
ba ımsız olarak örgütlenmi olup do rudan irketin yönetim kuruluna ba lı ve sorumlu
olarak çalı ır. Tefti Kurulu üyelerinin göreve atanma ve yükselmeleri yönetim kurulu
tarafından yapılır. Tefti kurulu, iç sistemler faaliyetleri kapsamında temel olarak iç
denetim (tefti ), izleme denetimi, ön inceleme, soru turma, inceleme ve danı manlık
faaliyetlerini yerine getirir.
Tefti kurulu, irketin genel müdürlük merkez te kilatında bulunan tüm birimler
dahil olmak üzere, bölge müdürlükleri ve ubeleri, ta ra te kilatı ve tüm acenteleri
denetler. Söz konusu denetimler, Tefti kurulu ba kanı tarafından hazırlanan ve yönetim
kurulu tarafından onaylanan “iç denetim planı” kapsamında yapılır. Yönetim kurulu
tarafından onaylanan iç denetim planına ba lı kalmak kaydıyla

irket içinde tüm

varlıklar, hesap ve kayıtlar, belgeler, çalı anlar ve irketin güvenli ini ekonomi ve
kanunlara uyum bakımından denetlenmektedir.
Hazırlanan raporlarda, tespit edilen sorunlar ve sonuçlara ili kin özete, denetimin
kapsam ve amaçlarına, detaylı denetim sonuçlarına, varsa tavsiyelere ve bunların
yararlarına, üst yönetim tarafından ihtiyaç olu abilecek di er bilgilere yer verilmektedir.
Kurul üyeleri, denetim faaliyeti sonuçlarını yazılı rapor olarak hazırlar. Hazırlanan
raporlar, tefti kurulu ba kanına sunulur. Tefti kurulu ba kanı, hazırlanan denetim
raporlarını inceleyerek, yönetim kuruluna sunar. ç sistemlerden sorumlu yönetim kurulu
üyesi tarafından de erlendirilen ve hakkında mütalaa olu turulan iç denetim raporları,
yönetim kurulunda gündeme alınır ve rapor sonuçlarına göre yapılacak i lemler karara
ba lanır. Yönetim kurulu, söz konusu denetim raporlarının idareye sevki konusunda tefti
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kurulu ba kanlı ını görevlendirir. Bu görevlendirme kapsamında, tefti kurulu ba kanlı ı
söz konusu raporları, genel müdüre ve buna ba lı olan bazı birimlere ve genel müdür
yardımcılarına gönderir. lgili birimler direkt veya ba lı oldu u genel müdür yardımcıları
yardımıyla yaptıkları i ve i lemlere dair tefti kurulu ba kanlı ına bilgi verirler.
3.4.1. Mevzuat Kapsamında ç Denetim Sonuçlarının Hakim

irketin Yönetim

Anlayı ına Etkileri
Finansal holding bünyesinde faaliyet gösteren sigorta

irketleri Bankacılık

Kanunu ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu mevzuatı kapsamında iç
denetime tabi tutulurken; bir finansal holdingden ba ımsız olarak kurulup sigortacılık
faaliyeti gösteren sigorta

irketlerinde iç denetim, TTK ile Hazine ve Maliye

Bakanlı ı’nca hazırlanan Sigortacılık Mevzuatına göre yapılır.

tirak irket eklinde

kurulmu sigorta irketleri ba lı bulundu u finansal holding tefti kurulu ba kanlı ı
tarafından denetlenir.
irketlerin iç denetim kapsamında gerçekle tirdikleri faaliyetlerin gözetim
sorumlulu unu üstlenen ve finansal raporlamanın kurumsal yönetim ilkeleri çerçevesinde
yapılmasına katkı sa layan denetim komiteleri, irketlerin süreklili i açısından büyük
öneme sahiptir. htiyaçlar neticesinde olu turulan denetim komitelerinin, beklentileri
kar ılayabilmesi için do ru yapılandırılması ve performans düzeyinin yüksek olması
gerekmektedir. Aksi takdirde, denetim komitesi olu turmak hisse senetleri borsada i lem
gören irketler için yasal zorunlulu u yerine getirmenin ötesine geçemeyecek bir
uygulama olacaktır. Denetim komitesinin en az iki üyeden olu ması gerekti i ve en az üç
ayda bir olmak üzere yılda en az dört kere toplantı düzenlemesi “Sermaye Piyasasında
Ba ımsız Denetim Standartları Hakkında Tebli ” ile düzenlenmi tir. Komite üyelerinin
tümünün ba ımsız yönetim kurulu üyeleri arasından seçilmesi ise Kurumsal Yönetim
lkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına li kin Tebli hükümleri gere idir. Ek
olarak, bazı

irketler denetim komitesinin olu umuna ili kin Denetim Komitesi

Yönetmeli i ile ilave düzenlemeler yapmaktadır. Bu düzenlemeler arasında, denetimden
sorumlu komite üyelerinden en az birinin denetim/muhasebe ve finans konusunda en az
be yıllık tecrübeye sahip olmasının tercih edilmesi yer alır. Yapılan tüm düzenlemelerin
temel amacı, denetim komitesinin etkinli ini arttırmaktır. Literatürde yer alan çalı malar
irketlerin genellikle denetim komitelerini iki ki iden olu turma ve yılda en az dört defa
toplantı yapma gibi asgari artları yerine getirme e iliminde olduklarını göstermektedir.
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Hisse senetleri borsada i lem gören sigorta irketlerinde, denetim komitelerinin iç
denetim performans düzeylerinin belirlenmeye çalı ıldı ı bu çalı mada, denetim
komitelerinin performansları; yapı ve nitelik, i lem ve süreçler, iç kontrol ve finansal
raporlama sürecinin gözetimi ve iç denetim fonksiyonlarının gözetimi olmak üzere dört
farklı açıdan de erlendirilmektedir. Çalı ma sonuçlarına göre; hisse senetleri borsada
i lem gören toplam yedi sigorta irketinde faaliyet gösteren denetim komiteleri mevcut
durum itibariyle (hem dört farklı açıdan hem de genel olarak) çok yüksek performans
düzeyine sahiptir. Sigorta irketlerindeki denetim komitelerinin yapı ve nitelik açısından
performans düzeyleri çok yüksek olmasına ra men, sürekli e itim programına katılma ve
komiteye yeni atanan üyelerin oryantasyon programına tabi tutulma düzeyleri dü üktür.
Denetim komitelerinin i lem ve süreçler açısından performans düzeyi di erlerine göre
daha yüksek bulunmu tur. Bu sonuç kapsamında denetim komitesi tarafından yöneticiler,
iç denetçiler ve ba ımsız denetçiler ile ayrı ayrı özel oturumlarda toplantılar
gerçekle tirme, toplantıların uygun sıklıkta, sürede ve etkili bir

ekilde yapılma

düzeylerinin çok yüksek oldu u söylenebilir.
ç kontrol ve finansal raporlama sürecinin gözetimi açısından denetim komitesinin
performans de erlendirme sonuçlarına göre; denetim komitesi tarafından

irketin

muhasebe ve finans çalı anlarının deneyim ve yeterlilikleri konusunda soru turulma
düzeyleri daha dü üktür. Denetim komitelerinin performanslarının de erlendirilmesi,
komitelerin ba arı ve ba arısızlıklarını ortaya çıkarmak ve etkinlik düzeylerini belirlemek
açısından mühimdir. Denetim komitesinin etkinli inin artırılabilmesi ve kurumsal
yönetim anlayı ı do rultusunda irketin effaf ve hesap verebilir olması açısından
denetim

komitesinin

performansının

düzenli

aralıklarla

objektif

bir

ekilde

de erlendirilmesinde yarar vardır. Di er komiteler (riskin erken saptanması komitesi,
kurumsal yönetim komitesi, aday gösterme komitesi, ücret komitesi) ile birlikte denetim
komitesinin faaliyetlerine ve performansına ili kin bilgilerin kamuya açıklanması
özellikle pay sahipleri açısından önemlidir.
Kurumsal Yönetim

lkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına

li kin

Tebli ’de hisse senetleri borsada i lem gören irketlerin yıllık faaliyet raporlarında
yönetim kurulu tarafından olu turulan komitelerin; üyeleri, toplanma sıklı ı, çalı ma
esasları ve komitenin etkinli ine ili kin yönetim kurulunun de erlendirmesi bilgilerinin
sunulması gerekmektedir (Md. 2.3.2/b). Hisse senetleri borsada i lem gören sigorta
irketlerinin 2016 yılı, yıllık faaliyet raporları incelendi inde; komite üyeleri, komitenin
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toplanma sıklı ı, faaliyetleri ve çalı ma esaslarına ili kin bilgilerin sunuldu u ancak
komitelerin etkinli ine ili kin gerekli ve yeterli açıklamalar yapılmadı ı görülmektedir.
Sadece bir irket, denetim komitesinin çok etkin bir biçimde çalı makta oldu unu tek
cümle ile belirtilmi tir. Komitelerin etkinli inin farklı de i kenler kullanılarak ölçülmesi
ve etkinli e ili kin de erlendirmenin, performans de erlendirme sonuçlarını da
kapsayacak

ekilde yapılması faaliyet raporlarında daha objektif bilgi verilerek

yapılabilir. Bu sebeple hisse senetleri borsada i lem gören tüm irketlere yılda en az bir
defa denetim komitelerinin ve di er komitelerin performanslarını de erlendirmeleri
önerilebilir. Performans de erlendirme programı çerçevesinde, irketlerde olu turulan
komitelerin etkin çalı ıp çalı madı ına ili kin sa lıklı veriler elde edilebilir ve
komitelerin güçlü yönleri peki tirilip, zayıf yönleri geli tirilebilir.

irket yönetimleri

tarafından, performans düzeyi yeterli olmayan komitelere yönelik birtakım önlemler
alınabilir. Özellikle bu çalı madan elde edilen sonuçlar, hisse senetleri borsada i lem
gören sigorta

irketlerinde faaliyet gösteren denetim komitelerinin performans

düzeylerinin çok yüksek olmasına ra men, irket içinde denetim komitesine yeni atanan
üyelere veya mevcut üyelere yönelik e itim programlarının düzenlenmesi hususunun çok
iyi düzeyde olmadı ını göstermektedir. Komite üyelerinin finansal raporlama, muhasebe
uygulamaları ve denetim ile ilgili konularda bilgi birikimlerini artırıcı e itimlerin
düzenlenmesi, denetim komitesinin performansına olumlu katkısı olacaktır. irketlerin
çok hızlı de i en piyasa

artlarında ya amlarını sürdürebilmeleri ve hedeflerine

ula abilmeleri için irket içinde olu turdukları komitelerin görev ve sorumluluklarını
yerine getirme düzeylerini kontrol etmeleri ve performans de erlendirme konusunda
yeterli bilgiye sahip olmaları gerekmektedir. Böylece

irketlerin yıllık faaliyet

raporlarında komitelerin etkinli ine ili kin daha ayrıntılı de erlendirme yapmaları da
mümkün olacaktır. Hisse senetleri borsada i lem gören sigorta irketlerinin ara tırmaya
dahil edilmesi, bu irketlerde olu turulan denetim komitelerinin sadece iç denetim
performans düzeyini belirlemeye yönelik olması ve sonuçların irket yöneticilerinin
görü lerini yansıtması çalı manın en önemli parçalarıdır. Gelecekte yapılacak
çalı malarda, Borsa stanbul’da di er sektörlerde faaliyet gösteren denetim komitelerinin
dı denetim performanslarının da de erlendirmeye alınacak ekilde ara tırma kapsamının
geni letilmesi literatüre önemli katkı sa layacaktır.
3.4.2. Uygulamalar Kapsamında ç Denetim Sonuçlarının Hakim irketin Yönetim
Anlayı ına Etkileri
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Finansal holding bünyesinde faaliyet gösteren sigorta

irketleri Bankacılık

Kanunu ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu mevzuatı kapsamında iç
denetime tabi tutulur. Örne in; Bir finansal holding i tiraki olarak sigortacılık faaliyeti
gösteren Anadolu Sigorta A. . nin Tefti Kurulu Ba kanlı ı da Türkiye

Bankası Tefti

Kurulu Ba kanlı ı tarafından denetlenmektedir. Bu bakımdan Anadolu Sigorta Tefti
Kurulu tarafından hazırlanan tefti raporları hem bir denetim konusu olu turmakta, hem
de Türkiye

Bankası A.

Tefti Kurulu Ba kanlı ı için irket içinde denetlenecek

birimler açısından denetim girdisi niteli i arz etmektedir.
Mevcut denetimler sonucunda, i tirak irketlerin effaf yönetim ve çalı ma esası
içerisinde olup olmadı ı, etkin, verimli bir iç kontrol süreci yönetip yönetmedi i, karlılık
durumu hem kamuoyuna hem de bahsi geçen finansal holdinge bilgi, belge ve kayıtlarla
sunulmaktadır. Bünyesindeki sigorta irketi hakkında iç denetim raporu alan finansal
holding tefti kurulu ba kanlı ı, raporu tetkik ettikten sonra kendi görü ve dü üncelerini
de katarak i bu finansal holdingin genel ve kapsamlı iç denetim raporunu olu turur.
Olumsuz görülen bulgular için sigorta irketine belirli bir süre dahilinde malum durumun
düzeltilmesi için yön verilir. Olumlu görülen bulgular için sigorta irketi tefti kurulu
personeli performans de erlendirmesi yapılır.

70

SONUÇ
Sigortacılı ın temel amacı ortak risk içinde bulunan ki ilerden aldıkları/
alacakları cüzi primler kar ılı ında, bunlardan birinin veya birkaçının maruz kalabilece i
risk nedeniyle u rayaca ı zararı tazmin etmeyi taahhüt etmektir. Sigorta irketlerinin
daha etkin, verimli, effaf ve güvenilir çalı masını sa lamak için yasal düzenlemeye
uygun bir iç sistemler kurulması sa lanmı tır.
Sigorta sektöründe irketlerin tüm i lemlerini yürürlükteki yasal düzenlemelere
ve yönetim stratejisi ve politikalarına uygunlu unu bakımından daima kontrol etmek için
iç denetim sistemi kurmaları önem arz etmektedir. ç denetim, sigorta irketlerinin mali
bünyelerinin güçlü tutulmasının sa lanmasında son derece büyük önem ta ımaktadır.
ç denetim, kurum içinde ki, iç denetim departmanı tarafından, rutin faaliyetleri
gözden geçirmek ve iyile tirmek için öneride bulunmak amacıyla yıl içerisinde sürekli
yapılan faaliyettir. ç denetim faaliyeti; yönetim kuruluna direkt ba lı olan tefti kurulu
tarafından iç denetim birimi personeli tarafından yapılır. ç denetim raporunu yönetim
kurulu inceler ve aksiyon alır. Dı denetim ise kurumdan ba ımsız bir kurulu tarafından
yılda bir kere irketin finansal tablolarını analiz etmek ve do rulamak için yapılan bir
faaliyettir. Dı denetim raporunu daha çok payda lar inceler ve aksiyon alır. ç kontrol ise
iç denetimi de kapsayan ve kurumun hedeflerine ula ması için makul güvence sa lamak
adına iç kontrol birimi tarafından veya tüm çalı anlar tarafından yürütülen i lemlerdir. ç
kontrolün kapsamı sadece mali i ler olmayıp mali olmayan i lemler de iç kontrol
kapsamındadır. ç kontrol idarenin tüm birimlerini ilgilendirmektedir. Ve tüm çalı anların
sorumlulu undadır.
Bir finansal holding bünyesinde faaliyet gösteren sigorta irketinin iç denetimi
ba lı bulundu u finansal holdingin tabi oldu u mevzuata göre yapılırken bir finansal
holdingden ba ımsız olarak kurulmu sigorta irketinin iç denetimi TTK ve Hazine ve
Maliye Bakanlı ı’nca yayımlanan Sigortacılık Mevzuatı hükümlerine göre yapılır.
Bir finansal holding bünyesinde i tirak irket olarak yer alan sigorta irketinin
iç denetim sonuçları, ilgili rapor ve bulguları ba lı bulundu u grup irketi tarafından yıl
içerisinde bir kez incelenir ve grup irket, resmi yayın organlarında i bu denetim
sonuçlarını kamuoyuna duyurur. Böylece açık, effaf ve güvenilir yapılanma içinde
olundu u kamuoyuyla payla ılır.
ç denetimin sigortacılık sektöründe yerle mesi ve benimsenmesi yasal bir
zorunluluk olmanın ötesinde zorunlu bir ihtiyaç olmaktadır. Bu artların yurt dı ı
piyasalarda olgunla tırıldı ı sigortacılık sektöründe faaliyet gösteren tüm i letmelerin
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mali bünyelerini ilgilendiren hususların saydam ve kamuoyu denetimine açık olması,
sigortalıların hak ve menfaatlerinin korunması açısından önem ta ımaktadır.
ç denetimin sigortacılıkta amaçları;

irket varlıklarının korunmasını,

faaliyetlerin etkin ve verimli bir ekilde kanuna ve ilgili di er mevzuata, irket içi
politikalar ile kurallara ve sigortacılık teamüllerine uygun olarak yürütülmesini,
muhasebe ve finansal raporlama sisteminin güvenilirli ini, bütünlü ünü ve bilgilerin
zamanında elde edilebilirli ini sa lamaktır. Ve risklerin tanımlanmasını, ölçülmesini,
izlenmesini ve kontrol edilmesini sa lamak olarak belirlenmektedir.
ç denetim sisteminin olması pay sahipleri, sigortalılar için önem ta ımakta,
sigortalılarca finanse edilen bir himaye sistemi olsa da geli mi ekonomilerde ula tı ı
fonların

boyutu

ve

ekonomide

gördü ü

i levlerin

fazlalı ıyla

sigortacılık,

küçümsenmemesi gereken bir finansal faaliyet olmaktadır.
Geli mi ülkelerde sigortacılık fonların büyüklü ü ile bankalara sermaye
yaratmı , iyi i leyen bir iç denetim ve kontrol sisteminin varlı ı tek ba ına yeterli olmasa
da sigortacılık sektörünün geli iminde fayda sa lamı tır. Sigortacılık sisteminde iyi bir iç
denetim sisteminin yoklu unun kabulü mümkün olmamaktadır.
Bireylerin sigorta yaptırma tercihini kullanmasında, yatırımcıların halka açık
sigorta irketlerine yatırım yapmalarının sa lanmasında, yabancı sigorta irketlerinin
yerli sigorta irketleri ile ortaklık kurmasında sigorta irketinin gerçek mali durumlarının
görülmesi büyük önem ta ımaktadır.
Sigortacılık alanı di er sektörlere kıyasla risklerle kar ı kar ıya olan ve bu
risklerin yönetilmesi gereken sektörlerin ba ında gelmekte, iç denetim sigortacılık
irketlerinde risklerin yönetilmesinde ve alınan kararlarda çok etkin olmaktadır.
Sigorta i letmelerindeki iç denetim faaliyetlerine ili kin yükümlükler
güncellenerek, i letmelerin faaliyetleri, pazar payları ve bunlara ili kin risklerin
seviyelerini dikkate alacak ekilde düzenlenmesi ve iç denetim yapı ve faaliyetlerine
ili kin yükümlülüklerin de arttırılması iç denetimin etkinli inin sa lanmasında çok büyük
fayda sa layabilmektedir.
ç denetim faaliyetlerinin yapılabilmesi için planlama, icra, raporlama
konularında belirli standartların mevzuata konulması etkinli in arttırılmasına yönelik
katkı sa layabilmektedir.

ç denetim personeline yönelik istihdam esaslarının

belirlenmesi ve performans ölçümlerinin yapılması ve kalite standartlarının sa lanmasına
yönelik güvence programlarının uygulanması konusunda yükümlülüklerin mevzuatta
ayrıntılı

ekilde yer alması denetim faaliyetlerinin ve iç denetçilerin etkinli i,

ba ımsızlı ı ve tarafsızlı ının sa lanmasında yararlı olmaktadır.
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Bu tezin yazılma hedefi, Türkiye’nin yerle ik sigorta irketlerinde iç denetim
sistemi ve uygulamaların Uluslararası

ç Denetim Standartlarına uyum düzeyini

açıklamak amacıyla yazılmı tır. Çalı mada temel ara tırma yöntemi olarak nitel ara tırma
yöntemi; veri toplama teknikleri olarak da literatür taraması ve kaynakların incelenmesi
tekni i kullanılmı tır. Bu çalı mada, sigorta irketlerinde iç denetim uygulamalarının ve
standartlarının süreçlerinin incelemesi yapılmaktadır.
Türkiye’nin sigorta irketlerinin iç denetim sistemi ve bu kapsamda bir sigorta
irketinde iç kontrol sisteminin sürecindeki i leyi i, yönetim kurulu, ilgili dokümanlar,
resmi dokümanlar ve planlama raporları çalı mamızda incelenmi tir.
Bu çalı ma, sonuç olarak, Türkiye'de sigorta irketlerinin kurulmasından bu yana,
iç denetimin kurumsalla tırılmasında gösterilen ve çe itli kurumlarda çalı an iç
denetçilerin gösterdi i çabalar, güvence ve danı manlık hizmeti veren kurumların
çalı malarına önemli katkılarda bulunmu tur. Ayrıca bu tezde, sigorta irketlerindeki iç
denetçilerin uluslararası standartlarla kilit bir rol oynayabilece i anla ılmı tır. Bu yüzden
tez çalı mamızda, Türkiye'deki sigorta irketlerinin iç denetim i levi, Uluslararası ç
Denetim Standartlarına uyumu beklenen seviyenin altında oldu u gözlemlenmi tir ve bu
irketlerin Uluslararası ç Denetim Standartları için hazırlık çalı malarının yetersiz
oldu u sonucuna varılmı tır.
Tez çalı masının sonucunda, Finansal Holdinglerde iç denetim sonuçlarından
olumlu ve olumsuz yönde etkilenmektedir. Herhangi bir Holding bünyesinde kurulan
denetim birimlerinin iç yapısı, örgütsel yapıda yürüttü ü denetimin iç etkinlikleri bu tez
çalı masında incelenmi tir. Bu inceleme sonucunda, iç denetim departmanının,
te ebbüsün organizasyon yapısı içindeki iç denetim raporlarına yeterli dikkat
gösterilmesini sa lamak için yeterli yetkiye sahip bir ki iye ba lı oldu u ve sonuç olarak
verilen önerilere göre uygun tedbirlerin alındı ı söylenebilir.
Bunun yanı sıra, i letmenin örgüt yapısı içinde denetim komitesinin iç kısmı
kurulması, iç denetçilerin ba ımsızlı ını daha da artıraca ı söylemek mümkündür. Bu
komitenin iç denetim bölümünün amaçları, yetki ve sorumluluklarını belirten üst yönetim
tarafından onaylanan yazılı bir iç denetim düzenlemesi bulunmaktadır. Bu düzenlemeye
göre, iç denetim yöneticisinin ve departmanda çalı an iç denetçilerin uluslararası
uzmanlık belgesi, mesleki yeterliliklerini kanıtlayan bir belge bulunmaktadır. Bu belgeye
sahip olan ki iler çalı tıkları holdinglerde iç denetim departmanında, iç denetim
faaliyetlerinin güvenilirli ini arttırmaktadır.
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letmelerde iç denetim planları yönetici tarafından üç aylık süre ile yapılır.
Yöneticiler tarafından yapılan, bu planlamaya göre, iç denetçiler denetim etkinliklerine
geçmeden önce yazılı denetim planları ve programları hazırlarlar. Buda, iç denetim
bölümünün faaliyetlerini sistematik ve disiplinli bir yakla ımla yürüttü ünü
göstermektedir. Bu yakla ım sistematik ve disiplinli bir ekilde i ledi i takdirde, iç
denetim faaliyetleri olumlu yönde etkilenecektir. Böylece firmaların ba arıları ve uzun
dönemli olarak gerçekle tirdikleri planlamalar, iç denetim etkinlikleri sayesinde ba arıya
ula acaktır.
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