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Merhaba

T
ürkiye İç Denetim Enstitüsü olarak geleceği tasarlarken, genç meslektaşlarımızı bu süre-
cin gerisinde bırakmayı hiçbir zaman düşünmedik. Çünkü biliyoruz ki, mesleğimiz genç 
nesillerle gelişecek ve güçlenecek. Gençlerle birlikte yeni projeler geliştirmeye, Enstitü-
müzün kurumsal yapısını daha da güçlendirmeye devam ediyoruz.

Bu yıl üçüncüsünü düzenlediğimiz İç Denetim Farkındalık Ödül Töreni’nde, İç Denetime Genç Ba-
kış Yarışması’nın da sonuçlarını açıkladık. Üniversite öğrencileri arasında gerçekleşen yarışmayla, 
genç neslin, yazılı ve görsel araçlar kullanarak mesleğimize bakışını değerlendirdik. Yarışmada 
dereceye giren öğrencilerimizin çalışmalarını dergimizin Yansıma sayfalarında yer verdik. Beğe-
niyle okumanızı diliyoruz. Aynı zamanda üniversitelerin Denetim Kulüpleri öğrencileriyle bir araya 
gelerek, Gelecek Okulu çalıştayları düzenledik. Geleceğin meslektaşları için oluşturduğumuz bu 
çalışmaya, Türkiye İç Denetim Enstitüsü Gelecek Okulu (TİDE GO) adını verdik. Yaptığımız ça-
lışmalarla, mesleğimizi gençlere tanıtmaya ve donanımlı meslek mensupları yetişmesine katkı 
sağlamaya devam ediyoruz.

Dergimizin her sayısını hazırlarken, dergi içeriğinden meslektaşlarımızın yararlanmasını, bilgilen-
dirilmesini ve mesleğe katkı sağlamasını amaçlıyoruz. Aysberg dosyamızı bu sayımızda, Kamu İç 
Denetim Fonksiyonunun Güçlendirilmesi Projesi kapsamında düzenlenen konferansa ayırdık. Pro-
jenin amacı, kapsamı, dış kalite değerlendirme sonuçları ve iyi uygulama önerilerinin paylaşıldığı 
konferansla ilgili detaylı bilgilere yer verdik.

Yeşil Kalem sayfalarımızda ülkemizde önemli yer tutan aile şirketleri ve bu şirketlerdeki iç denetim 
fonksiyonuna değinildi. Makale Günkut Gürşen tarafından kaleme alındı. Yeşil Kalem sayfasında 
yer alan diğer bir makale de, ‘BASEL III: Risk Yönetim Persfektifi’ başlığıyla Sait Yılmazer tarafın-
dan hazırlandı. Zülfikar Şahin Mühür sayfamızda, İç Denetimin Felsefesi’ne değinirken, Çizgi Ötesi 
sayfamızda Salim Kadıbeşegil, Gezi Parkı olaylarına itibar ve kurumsal yönetim penceresinden 
bakıyor. A. Murathan Bayrı Ayraç sayfalarımızda Aizanoi’yi bizlere tanıtırken, Prof. Dr. Ömer Lalik 
Meslek İnsanı olmak üzerine, güzel örneklerde bulunuyor. Ataç sayfasında yer alan yazıyı keyifle 
okuyacağınızı düşünüyoruz.   

Enstitü olarak sadece düzenlediğimiz konferanslarla, seminerlerle meslektaşlarımızın gelişimine 
katkı sağlamıyoruz. Enstitümüz yayınları arasında çıkardığımız kitaplarla da mesleğin ve meslek-
taşlarımızın gelişimine katkı sunuyoruz. Enstitümüz eski başkanlarından Çetin Özbek tarafından 
yazılan ve iç denetim faaliyetinin bir kurumda nasıl uygulanacağını ele alan, ülkemizdeki ilk kaynak 
çalışma niteliği taşıyan, ‘İç Denetim, Kurumsal Yönetim, Risk Yönetimi, İç Kontrol’ kitabı hakkında 
Çetin Özbek ile yapılan röportajı Yakın Plan sayfalarında bulabilirsiniz. Yine Yakın Plan sayfamızda, 
2009 yılında faaliyetine başlayan ve çok önemli projelere imza atan, Türkiye İç Denetim Enstitüsü 
Mesleki Gelişim Akademisi (TİDE Akademi)’ni tanıtmaya çalıştık. 

Ceyda Bursalı ve Tanıl Durkaya’nın birlikte hazırladığı Biri Bizi Kaydediyor başlıklı makaleyi Parmak 
İzi sayfasında, Gülay Toptaş’ın kaleme aldığı İç Denetim ve Çatışma başlıklı makaleyi Perçin say-
falarımızda okuyabilirsiniz. 

Bir sonraki sayımızda görüşmek dileklerimizle,
Keyifli okumalar…

Yayın Kurulu
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“Yaptıkları işin doğruluğuna inanan insanlar
çalışmalarının denetlenmesinden, karşı fikirlerin
ortaya atılmasından ve tercihleri üzerinden
münakaşa yapmaktan zevk alırlar”

                                                  Mustafa Kemal Atatürk
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Şehircilik Bakanlığı ile Devlet Su İşleri Genel 
Müdürlüğü’nde yürütülen dış kalite değerlen-
dirmeleri, 9 Nisan 2013 tarihinde Ankara’da 
düzenlenen bir konferansla, diğer idarelerin 
iç denetim birimlerine tanıtıldı. Konferansa 
Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in yanı sıra İç 
Denetim Koordinasyon Kurulu (İDKK) Başkanı 
İ. İlhan Hatipoğlu da konuşmacı olarak katıldı. 
Konferans’ta, ‘‘Kamu İç Denetim Fonksiyo-

nunun Güçlendirilmesi Projesi’’ kapsamında 
projenin amacı, kapsamı ve sonuçları, iyi uygu-
lama önerileriyle birlikte İDKK ve Deloitte Tür-
kiye yöneticileri tarafından Kamu İç Denetim 
Birimi Başkanları ve dış kalite değerlendirme 
çalışmasıyla görevlendirilen kamu iç denetçile-
riyle paylaşıldı.

İDKK ile birlikte danışman firma olarak seçilen 
Deloitte Türkiye tarafından yürütülen proje kap-

samında; pilot olarak seçilen Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığı ile Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 
bünyesinde dış kalite değerlendirme çalışması 
gerçekleştiriliyor. İDKK Kalite Güvence Progra-
mı gözden geçirilerek, iyileştirme önerileri ra-
porlanıyor ve yaygınlaştırma konferansı ile söz 
konusu çalışma sonuçları ve en iyi uygulama 
örnekleri paylaşılıyor. 
 
Dış Kalite Değerlendirme çalışması; Çevre ve 
Şehircilik Bakanlığı ve Devlet Su İşleri Genel 
Müdürlüğü İç Denetim Birimi Başkanlıklarının 
faaliyetlerinin, iç denetimin tanımına, Kamu İç 
Denetim Standartları’na, Kamu İç Denetçileri 
Meslek Ahlak Kuralları’na, Kamu İç Denetimi 
Strateji Belgesi’ne, iyi uygulama örneklerine, 
mevzuat ve düzenlemelere uyumunun değer-
lendirilmesi amacıyla gerçekleştiriliyor. 

Dış kalite değerlendirme çalışması sırasında 
en iyi uygulamalar ve metodoloji transferi ama-
cıyla danışman firma Türkiye danışmanları ve 
Dış Kalite Değerlendirme çalışması ile görev-
lendirilen Kamu İç Denetçileri birlikte çalışıyor. 
İç Denetim Birimi Yöneticileri ile organizasyon 
yapısının, risk değerlendirme metodolojisinin, 
iç denetim fonksiyonunun ve performans de-
ğerlendirme sürecinin işleyişinin anlaşılmasına 
yönelik görüşmeler gerçekleştiriliyor. İç Dene-
tim Birimi Başkanlığı’nın yönergesi, iç denetim 
rehberi, kalite güvence ve geliştirme programı, 
iç denetim plan ve programları, raporlama ve 
iletişim kuralları ile formatları ve izleme prose-
dürleri incelenerek, mevcut faaliyetlerin kap-
samı, performans değerlendirme süreci ve 
eğitim politikaları değerlendiriliyor. İç Denetim 
Birimi Başkanlığı’nın ana faaliyetlerine yönelik 
olarak yıllık denetim planına baz oluşturan risk 
değerlendirmesi, çalışma programlarının ha-
zırlanması, dokümantasyon (çalışma kağıtları), 
raporlama, aksiyonların izlenmesi ve öz değer-
lendirme faaliyetleri analiz ediliyor. İç Denetim 
Birimi Başkanlığı’nda görev yapan iç denetçiler 
ve örnek olarak incelenen denetim çalışmala-
rının gerçekleştirildiği birim yöneticileriyle bi-
rebir görüşmeler gerçekleştirilerek, görüşme 
sonuçları iyi uygulamalarla karşılaştırılıyor ve 
iyileştirmeye açık alanların belirlenmesi sırasın-
da girdi olarak değerlendiriliyor. Ayrıca, 2011 

ile 2012 yıllarında gerçekleştirilen denetim 
çalışmalarından, tüm denetçilerin çalışmaları-
nı temsil edecek bir örneklem oluşturularak, 
örnek raporlar ve ilgili çalışma kağıtları detaylı 
olarak inceleniyor. Tüm bu değerlendirmelerin 
sonucunda güçlü ve iyileştirmeye açık noktalar 
belirlenerek, mevcut durum ile Kamu İç Dene-
tim Standartları (Standartlar) arasındaki farklar 
ortaya çıkarılıyor.

“İDKK Kalite Güvence Programı” gözden ge-
çirme çalışması sonucunda, dış değerlendirme 
çalışma programına, çalışma kağıtlarına ve ra-
por formatına ilişkin olarak geliştirilen önerileri 
ve iyi uygulama örneklerini içeren bir rapor ha-
zırlanarak, İDKK’ya sunuluyor. 

İDKK tarafından 9 Nisan 2013 tarihinde 
Ankara’da düzenlenen yaygınlaştırma konfe-
ransında, ‘‘Kamu İç Denetim Fonksiyonunun 
Güçlendirilmesi Projesi’’ kapsamında projenin 
amacı, kapsamı ve sonuçları, iyi uygulama 
önerileriyle birlikte İDKK ve danışman firma 
yöneticileri tarafından Kamu İç Denetim Birimi 
Başkanları ve dış kalite değerlendirme çalış-
masıyla görevlendirilen kamu iç denetçileriyle 
paylaşılıyor.

“İDKK tarafından yürütülen dış 
kalite değerlendirmeleri çok 
önemli”
Konferansta bir konuşma yapan T.C. Maliye 
Bakanı Mehmet Şimşek, iç denetim standartla-
rına uygunluğun ve etkinliğin değerlendirilme-
sinin önemli olduğunu ifade ederek sözlerine 
başladı. Şimşek; “Öncelikle, kamu yönetimimiz 
için bir ilk olan ve benim de çok önemsediğim 
iç denetim faaliyetlerinin standartlara uygunlu-
ğunun ve etkinliğinin değerlendirilmesi faaliye-
ti kapsamında; başta süreci başlatan İDKK’yı, 
hibe sağlayan Dünya Bankası’nı, dış kalite de-
ğerlendirmesi çalışmalarına danışmanlık veren 
Deloitte Türkiye firmasını ve dış değerlendirme 
uzmanı olarak görev yapan bütün iç denetçileri 
tebrik ediyorum. İç denetim faaliyetlerinin ku-
rum faaliyetlerine değer katması ve kurumun 
amaç ve hedeflerine ulaşmasına yardımcı ol-
ması için öncelikle, bu faaliyetlerin güvenilirli-
ğinin ve kalitesinin sağlanması gerekmektedir. 

Dünya Bankası tarafından desteklenen ‘‘Kamu İç Denetim Fonksiyonunun Güçlendirilmesi 
Projesi’’ kapsamında, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü’nde 
Deloitte Türkiye’nin danışmanlığıyla yürütülen dış kalite değerlendirmeleri, 9 Nisan 2013 tarihinde 
Ankara’da düzenlenen bir konferansla, diğer idarelerin iç denetim birimlerine tanıtıldı. Konferansa 
Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in yanı sıra İç Denetim Koordinasyon Kurulu (İDKK) Başkanı İ. 
İlhan Hatipoğlu da konuşmacı olarak katıldı. Konferans’ta, ‘‘Kamu İç Denetim Fonksiyonunun 
Güçlendirilmesi Projesi’’ çerçevesinde projenin amacı, kapsamı, dış kalite değerlendirme 
sonuçları ve iyi uygulama önerileri, Kamu İç Denetim Birimi Başkanları ve kamu iç denetçileriyle 
paylaşıldı.

Kamuda Dış Kalite 
Değerlendirmeleri ve Kamu 
İç Denetim Fonksiyonunun 
Güçlendirilmesi
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Bundan dolayı, İDKK tarafından yürütülen dış 
kalite değerlendirmelerinin büyük öneme haiz 
olduğunu düşünüyorum.

Sadece birim yöneticilerinin değil, aynı zaman-
da denetim birimlerini yönetenlerin de hesap 
verme sorumluluklarının olması gerekir. Ulusla-
rarası standartlara göre, iç denetim faaliyetleri-
nin en az beş yılda bir dış değerlendirmeye tabi 
tutulması bir zorunluluktur. 

Bu zorunluluğun gereklerinin ülkelerde çeşitli 
kurum ve kuruluşlar aracılığıyla yerine getiril-
diğini görüyoruz; ABD’de en az üç yılda bir dış 
değerlendirme yapılıyor ve bir kamu idaresi 
iç denetim faaliyetleri, bir başka kamu idare-
si tarafından dış değerlendirmeye tabi tutulu-
yor. Örneğin Savunma Bakanlığı iç denetim 
faaliyetleri Çalışma Bakanlığı İç Denetim Bi-
rimi tarafından; Çalışma Bakanlığı iç denetim 
faaliyetleri de Gelir İdaresi İç Denetim Birimi 
tarafından değerlendiriliyor. Kanada’da ise, 
kamu idareleri iç denetim faaliyetlerinin dış 
değerlendirmeleri kalite değerlendirmesi ko-
nusunda uzmanlaşmış özel sektör kuruluşları 
eliyle yapılmakta ve sonuçları federal meclise 
raporlanmakta.

Kurul Başkanı İlhan Bey’den aldığım bilgiye 
göre, şimdiye kadar 18 idaremizin iç denetim 
faaliyetlerinin dış kalite değerlendirmesi ta-
mamlanmış ve raporlar ilgili idarelere gönderil-
miş. “Ülkemizin bu konuda geldiği seviyenin, 
AB komisyonu ile OECD’nin dikkatini çektiğini 
ve bu durumu iyi uygulama olarak değerlendir-
diklerini öğrendim.” dedi.

“İç denetim faaliyetlerine güven 
artacak”
Bakan Şimşek, iç denetim birimlerinin dış de-
ğerlendirmeye tabi tutulması ve yeterli oldukla-
rının ortaya konulması durumunda kazanımları 
ise şöyle sıraladı: “Her şeyden önce iç denetim 
faaliyetlerine güven artacak, buna paralel olarak 
da denetim faaliyetlerine olan bazı önyargılar 
azalacak ve sonuçta da denetim önerilerinin uy-
gulanabilirliği artacaktır. Standartlara uygun faa-
liyet yürüttüğü belirlenen iç denetim birimleri, 
o idarede kamu kaynaklarının etkin kullanıldığı 

yönünde vatandaşlarımıza da güven verecektir. 
Yine akredite edilmiş iç denetim faaliyetleri, dış 
denetim kurumu olan Sayıştay’ın da işini kolay-
laştıracak ve mevcut denetim kaynaklarını daha 
etkin kullanmasına imkân sağlayacaktır.”

Bakanlık olarak, 5018 sayılı kanunun getirdi-
ği modern yönetim ve denetim unsurlarının 
hayata geçirilmesi sürecini güçlü bir şekilde 
desteklediklerini belirten Bakan Şimşek, hem 
İDKK hem de iç kontrol merkezi uyumlaştır-
ma birimi olan Bütçe ve Mali Kontrol Genel 
Müdürlüğü’nün bu süreçte kolaylaştırıcı bir rol 
görmeye devam ettiğini sözlerine ekledi. 

Bakan Şimşek sözlerine şöyle devam etti: “İda-
relerimizde iç kontrol sistemlerinin kurulması 
ve yeterli seviyede örgütlenmiş iç denetim 
birimlerinin varlığının, yeni yönetim anlayışı-
nın güçlü bir şekilde uygulanması kapsamında 
önemli bir husus olduğuna inanıyorum. Ayrı-
ca idarelerimizde, kayıp ve kaçağın azalması, 
israfın önlenmesi, kamu kaynaklarının verimli 
bir şekilde kullanılması ancak etkin iç kontrol 
ve iç denetim sistemlerin varlığı ile mümkün 
olabilecektir. Böylelikle, idarelerimiz kendileri-
ne verilen bütçeleri daha verimli ve disiplinli bir 
şekilde kullanabileceklerdir.

5018 sayılı kanunla kurgulanan iç kontrol siste-
mi ve iç denetim faaliyetlerinin, uygulamadan 
elde ettiğimiz tecrübelerin göz önünde bu-
lundurulması ve Avrupa Birliği gerekliliklerini 

karşılamayan yönlerinin yeniden ele alınması 
ihtiyacı ortaya çıkmıştır. İDKK’nın iç denetim 
faaliyetlerinin tasarımına ilişkin önerilerini, 
geçen yıl bakanlığımızca hazırlanan “Kanun 
Tasarı Taslağı”na dahil etmiş ve başbakanlığa 
sevk etmiştik. Fakat yasama yılının son gün-
lerindeki meclis gündeminin yoğunluğundan 
dolayı sadece acil olan bütçe kanunlarından 
taşınması gereken hususları yasalaştırabilmiş 
idik. Bu kapsamda söz konusu “Kanun Tasa-
rı Taslağı”nı yakında yeniden başbakanlığa 
sevk edip, bu yasama döneminde yasalaştır-
mayı planlıyoruz. Bahsettiğim “Kanun Tasarı 
Taslağı”nda, 5018 sayılı kanunun hem iç kont-
rol sistemine ilişkin maddeleri hem de iç dene-
tim sistemine ilişkin maddeleri önemli bir yer 
teşkil etmektedir.”

“İdarelerimize ilave 480 iç denetçi 
kadrosu daha vereceğiz”
Bakan Şimşek, kanun taslağıyla, iç kontrol ve 
iç denetime ilişkin olarak özetle şunları söyle-
di: “Kanunun iç kontrol ve iç denetime ilişkin 
maddeleri, yeniden ele alınmaktadır. İç kont-
rol sistemine ilişkin görev, yetki ve sorum-
luluklar, uygulamayı yönlendirecek şekilde 
yeniden belirlenmektedir. Üç ve üzerinde iç 
denetçi kadrosu bulunan idarelerde iç dene-
tim birimleri kurulmaktadır. İç denetim birim-
lerinin görevleri açık bir şekilde belirlenmek-

te ve bir idarede diğer denetim birimlerinin 
aynı amaçla denetim faaliyeti yürütmemesi 
öngörülmektedir. İç denetimin insan kaynağı 
sorununun çözülmesine yönelik, iç denetçi 
yardımcılığı gibi alternatif imkânlar getirilmek-
tedir. Özellikli alanlarla sınırlı olarak, iç dene-
tim hizmetlerinin dışarıdan hizmet alımı veya 
başka idare iç denetçileri eliyle yürütülmesi 
öngörülmektedir.

Taslağın kanunlaşmasıyla inanıyorum ki, iç de-
netim sisteminin aksayan yönleri ortadan kal-
kacak ve arzu ettiğimiz sonuçları alabileceğiz. 
Kamu idarelerimizin iç denetçi kadrosu taleple-
rini karşılamaya yönelik iç denetim koordinas-
yon kurulunun teklifi üzerine bakanlık olarak 
kadro kararnamesi hazırladık ve bakanlar kurulu 
kararı alınması için başbakanlığa sevk ettik, söz 
konusu kararnameyle idarelerimize ilave 480 iç 
denetçi kadrosu daha vereceğiz.

Yine geçen yıl hazırlanan kanun taslağında 
da bulunan ve iç denetimin insan kayna-
ğı ihtiyacının kısa vadede karşılanması için 
hazırlanan geçici maddeyi aciliyetine bina-
en, kamu finansmanı ve borç yönetiminin 
düzenlenmesi hakkında kanunda değişiklik 
yapan kanun tasarısına ekledik ve meclisten 
3 Nisan 2013 tarihinde geçerek yasalaştı 
ve yakında yürürlüğe girmesini bekliyoruz. 

Mehmet Şimşek
T.C. Maliye Bakanı

Dış Değerlendirme Sonuçları (İyi Uygulamalar)

•	 İç denetçilerin bireysel tarafsızlıklarının bozulduğuna dair herhangi bir tespit 
bulunmamaktadır.

•	 Denetlenen birim yöneticileri, denetim raporlarının açık ve anlaşılır olduğunu ifade 
etmişlerdir.

•	 Risk esaslı denetim yaklaşımının genel olarak benimsendiği görülmüştür.
•	 Sürekli mesleki gelişime yönelik çok ciddi bir gayret (eğitimler alınması gibi) gösterildiği 

tespit edilmiştir.
•	 Getirilen önerilerle kamu idarelerine önemli katkılar sağlanmıştır.
•	 Üst yöneticilerin, İDB’lerin fonksiyonları hakkındaki farkındalıklarının üst düzeyde olduğu 

ve bundan dolayı da İDB’lere iç denetim faaliyetleri dışında (soruşturma, ön inceleme 
gibi) başka görev vermedikleri tespit edilmiştir.

•	 İDB başkanlarının, üst yöneticilerle doğrudan iletişim kurma ve sürdürme noktasında 
ciddi gayret gösterdikleri görülmüştür.

•	 Bireysel denetim görevlerinin yürütülmesi ve raporlanması süreçlerinde Standartlara 
uyumsuz olarak değerlendirilen İDB bulunmadığı görülmüştür.
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En son yapılan valiler toplantısına katılarak, 
5018 sayılı kanunun getirdiği yeni yönetim 
ve denetim anlayışının önemi konusunda va-
lilerimize uyarılarda bulundum ve iç kontrol 
ve iç denetim faaliyetlerine önem verme-
lerini söyledim. Bu duygu ve düşüncelerle 
sözlerime son veriyor, kamu mali yönetim 
ve denetim sistemine önemli bir katkısı olan 
bu konferansın organizasyonu dolayısıyla iç 
denetim koordinasyon kurulunu bir kez daha 
tebrik ediyorum.”

Konferansta İDKK Başkanı İ.İlhan Hatipoğlu da 
söz aldı. Hatipoğlu “Kamu İç Denetim Fonksi-
yonunun Güçlendirilmesi Projesi” adıyla, daha 
önce kullanılan hibenin devamı olarak Dünya 
Bankası’ndan yeni bir hibe daha aldıklarını ve 
projeyle hem İDKK’nın hem de iç denetim bi-
rimlerinin teknik ve pratik kapasitelerinin güç-
lendirilmesi amaçlandığını söyledi. 

Hatipoğlu projeyle, Kalite Güvence ve Geliş-
tirme Programı kapsamında iki idarede dış 
değerlendirmelerinin yapılması, iki idarede 
pilot bilgi teknolojileri denetimi yapılması ve 
bunların sonuçlarından da yararlanarak, kamu 
iç denetimi için bilgi teknolojileri rehberinin 
hazırlanması, üç idarede pilot performans de-
netimlerinin yapılması ve bu bileşenlerin so-
nuçlarının üç ayrı seminerle diğer iç denetim 
birimlerine yaygınlaştırılmasını amaçladıkla-
rını ifade etti. Ayrıca Deloitte Türkiye firması 
danışmanlığında yapılan dış değerlendirme 
sonuçlarının, “Dış Değerlendirme Uzmanları 
El Kitabı”nın hazırlanmasında yol gösterdiğini 
sözlerine ekledi.

Hatipoğlu, İç Denetim Kalite Güvence ve 
Geliştirme Programı’nın 15 Ekim 2011 tarihli 
Resmi Gazete’de yayımlandığını belirterek, 
2012 yılı Şubat ve Mart aylarında altı kamu 
idaresinde ilk dış değerlendirmeler yapıldığını 
ve 2012 yılı Kasım ve Aralık aylarında ise 12 
kamu idaresi daha dış değerlendirmeden ge-
çirildiğini ve 2013 yılında 25 kamu idaresinde 
dış değerlendirmenin yapılacağını söyledi. Ha-
tipoğlu, sözlerine şöyle devam etti: “En az üç 
yıllık iç denetçilik tecrübesine sahip ve ulus-
lararası sertifika sahibi 32 farklı idareden top-

lam 50 iç denetçiyi, iki ayrı dönemde eğitime 
aldık ve sonucunda bunları dış değerlendirme 
uzmanı olarak yetkilendirdik. Dış değerlen-
dirme uzmanlarına yönelik el kitabı hazırlandı 
ve kullanılmaya başlandı. Şimdiye kadar dış 
değerlendirme yapılan kamu idarelerinde top-
lam 185 iç denetçi görev yapıyor ve bu sayı, 
toplam iç denetçi sayısının % 25’ine tekabül 
ediyor. Dış değerlendirme yapılan kamu ida-
relerinde üst yönetici ziyaretlerine Kurul üye-
lerimizden de katılım sağlandı. İlk altı idarenin 
eylem planları geldi ve Kurulumuz tarafından 
izleniyor. Sonraki 12 kamu idaresinin ön ra-
porları ilgili idarelere gönderildi, eylem planları 
bekleniyor. Dış değerlendirmelerde gözetim 
sorumluluğu mekanizması da etkin bir şekilde 
işletilmektedir.”

İ. İlhan Hatipoğlu
İDKK Başkanı

Dış Değerlendirme Sonuçları (Gelişime Açık Ortak Alanlar)

•	 Denetim faaliyetlerinin yönetimi 
konusunda İDB başkanlarının eğitim 
ihtiyacı olduğu tespit edilmiştir.

ü İDB başkanlarına yönelik özel eğitim programları 
öngörülmektedir. 

•	 İDB başkanının, statü olarak iç 
denetçilerden farklı olmamasının, 
denetim faaliyetlerinin yönetiminde 
önemli sorunlara yol açtığı görülmüştür.

•	 Denetim faaliyetinin etkin bir şekilde 
yönetilmesini sağlayacak şekilde 
İDB başkanlarının hiyerarşik statüye 
kavuşturulması gerekmektedir.

•	 Sistem ve uygunluk denetimlerine 
ağırlık verildiği görülmüştür. 
(performans ve mali denetimler 
yapılmamaktadır)

ü Eğitimler planlanmaktadır. 
üKamu İç Denetim Rehberi güncellenecek ve 
Otomasyon projesi hayata geçirilecektir.

•	 Bulguların izlenmesi noktasında 
standart bir prosedür olmadığı ve etkin 
izleme yapılmadığı tespit edilmiştir.

ü Kamu İç Denetim Rehberi güncellenecek ve 
Otomasyon projesi hayata geçirilecektir.

•	 Bilgi teknolojileri denetimi alanında iç 
denetçilerin yetkinliklerinin bulunmadığı 
görülmüştür.

ü Dünya Bankası hibesiyle iki pilot idarede BT 
Denetimleri yapılacak sonuçlarına göre BT Denetimi 
Rehberi hazırlanacaktır.
ü Yönetmelik Değişikliğiyle uzman çalıştırılması 
imkanı getirilmiştir.

ü CISA sertifikasına yönelik eğitimler planlanmaktadır.

•	 İDB’lerin, kurumsal risk yönetimi ve 
yönetişim süreçlerinin iyileştirilmesine 
yönelik katkılarının sınırlı düzeyde 
kaldığı görülmüştür.

ü Kamu İç Denetim Rehberi güncellenecektir. Ancak, 
kamu idarelerinin Kamu İç Kontrol Standartları’na 
uyum düzeyi arttıkça, İDB’lerin sağlayacağı katkı da 
artacaktır.

•	 Görevin gözetiminin şekilsel boyutta 
kaldığı görülmüştür.

ü Yönetmelik Değişikliğiyle, denetim gözetim 
sorumluluğu açıkça tanımlanmıştır. 
ü Otomasyon projesiyle sistem iyileştirilecektir. 
ü Eğitimler planlanmaktadır. 
ü İç denetçiler arasındaki kıdem farkı arttıkça, 
gözetimin yapılması kolaylaşacaktır. 

•	 İDB’lerin insan kaynağı ihtiyacı analiz 
edilmemiş ve ne kadar iç denetçiye 
ihtiyaç duyulduğu objektif olarak 
belirlenmemiştir.

ü Otomasyonun hayata geçmesiyle, belirlenen 
denetim stratejileri doğrultusunda insan kaynağı 
ihtiyacı da doğru bir şekilde tespit edilebilecektir.

•	 İDB’lere bağımsız bütçe tahsis 
edilmemiş olması nedeniyle, İDB’lerin 
kurum içindeki itibarının olumsuz 
etkilendiği ve ödeneklerin kullanımında 
özel kalem müdürlükleriyle çatışmalar 
yaşandığı görülmüştür.

ü İDB’lere kurumsal düzeyde bütçe tahsis edilmesi, 
İDB’lerin kurum içerisindeki itibarını olumlu yönde 
etkileyecektir.

“2012 yılı Şubat ve Mart 
aylarında altı kamu idaresinde 
ilk dış değerlendirmeler 
yapılırken, 2012 yılı Kasım 
ve Aralık aylarında, 12 
kamu idaresi daha dış 
değerlendirmeden geçirildi. 
2013 yılındaysa, 25 kamu 
idaresinde dış değerlendirme 
yapılacak.”
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Günkut Gürşen

Türkiye Cumhuriyeti’nin ekonomik altyapısını 
ve bu altyapıyı oluşturan temel yapı taşlarını 
incelediğimizde aile şirketlerinin çok büyük bir 
yer tuttuğunu görmekteyiz. Yapılan araştırma-
lar ışığında, Türkiye’de faaliyet göstermekte 
olan şirketlerin % 95’inin aile şirketi olduğu 
tespit edilmiştir. Dolayısıyla, ülkemizin eko-
nomik başarısında aile şirketleri çok büyük bir 
öneme sahiptirler.

Ülkemizin ekonomik refahında bu kadar önem 
sahibi olan aile şirketlerimizin yıllar içerisinde 
nasıl bir yol izlediklerini incelediğimizde, üç 
aşağı beş yukarı benzer bir hikaye ile karşılaş-
maktayız. Hikayenin giriş bölümünde aile büyü-
ğünün dişinden tırnağından artırdıkları ile yeri 
geldiğinde “ailesine” bile ayıramadığı zamanını 
sermaye olarak koyup, aile şirketini kurduğunu 
görmekteyiz. Bu safhada şirket ölçek olarak kü-
çük olduğu için işin her alanında kurucu rahat-
lıkla sorunları ve problemleri takip edebilmekte 
ve anlık olarak müdahale edebilmektedir. Ge-
lişme bölümünde ise, kuruluş aşamasındaki 
zorluklar geride kalmakta ancak yeni ve daha 
farklı problemler doğmaya başlamaktadır. İşler 
gün geçtikçe artmakta, büyüyen ölçekle birlik-
te problemler de karmaşıklaşmakta ve büyü-
mektedir. Farklı olan husus ise, şirket sahibi, 
küçük ölçekte kolaylıkla konunun kalbinde yer 
alabilmekte ve vakit ayırabilmekte iken, artan 
ölçek ile sorunlara yeterli vakti ayıramamakta, 
sorunların çok daha sonra farkında olabilmekte 
ya da iş işten geçtikten sonra öğrenebilmek-
tedir. Hatta yeri geldiğinde ilgili sıkıntı şirket 
sahibinin mevcut tecrübesinin ötesinde ola-

bilmektedir. Dolayısıyla gelişme bölümünde 
gündemde farklı soru başlıkları belirmektedir, 
bunları şirket yönetimlerinden dinlediğimizde:
•	 “…Hızlı büyüme sürecinden sonra aile 

şirketimizi eskisi gibi nasıl kontrol edece-
ğiz?…”

•	 “…Hızlı büyüme sürecinde, dönüp arka-
mıza baktığımızda suistimaller ile karşılaşır 
mıyız?... 

•	 “…Acaba aile sermayesini ve çıkarlarını 
koruyabildik mi?...”

•	 “…Aile Şirketini nasıl sürdürülebilir kılabi-
lirim?…”

•	 “…Aile Şirketim potansiyelini tam olarak 
kullanabiliyor mu?...” sorularını sıklıkla 
duymaktayız.

Hikayenin üçüncü bölümü olan sonuç kısmı 
ise tamamen bu iki kısmın nasıl şekillendirildiği 
ile ilintili olmaktadır. Kurumsal yönetim ilkeleri 
doğrultusunda ilerleyen aile şirketleri için hi-
kaye mutlu ve kuşaklar boyu sürdürülebilir bir 
şekilde devam etmekte iken, kurumsal yapıya 
geçemeyen şirketler için bayrak bir sonraki ku-
şağa devredilememekte ve dolayısıyla hikaye 
hazin bir sonla bitmektedir.

Son yirmi yılda hacmini yirmi katın üzerinde art-
tırmış olan çözüm ortağı olduğumuz köklü bir 
aile şirketinin yönetim kurulu başkanı bir top-
lantımızda tüm içtenliği ile bir paylaşımda bu-
lunmuştu: “…Keşke benden birkaç tane daha 
olsaydı, kendi klonlarım ile tüm şirketimin gö-
zetimini yerine getirebilseydim, artık her şeye 
yetişemiyorum…” Kısaca gözetim konusunda-
ki ihtiyacını, kendi adına gözü ve kulağı olabile-

cek, kurum değerlerini koruyup geliştirebilecek 
bir fonksiyonu dile getirmişti. Sorumluluklar 
doğrultusunda, adil, hesap verilebilir ve şeffaf 
bir yönetim gösterilebilmesi adına Kurumsal 
Yönetim ilkeleri çerçevesinde, yukarıda payla-
şılmış olan soruların temeline inildiğinde ise iki 
temel husus ortaya çıkmaktadır:
•	 Değer yaratılması
•	 Yaratılan değerlerin korunması
Bu temel hususların ortak çözüm paydasına 
odaklanıldığında ise oklar iç denetim fonksiyo-
nunu göstermektedir. Bu bağlamda iç denetim 
fonksiyonu; risk yönetimi, kontrol ve kurumsal 
yönetim süreçlerine dair bağımsız ve objektif 
güvence ve danışmanlık faaliyeti ile katma de-
ğer yaratmakta ve aile bireyleri arasındaki çıkar 
farklılıkları, işletme sahipliği ve yönetim, yöne-
ticiler arası dengenin sağlanması, pay ve men-
faat sahiplerinin hak ve çıkarlarının korunması 
açısından güvence sağlamaktadır.

Dolayısıyla aile şirketlerinde kurumsallaşma ve 
kurumsal yönetimin oluşumunda iç denetim 
faaliyetlerinden yararlanılması kaçınılmazdır. 
Aile şirketleri yöneticilerinin iç denetim fonksi-
yonunun kurulması aşamasında üç temel yön-
tem arasında bir tercih yaptıklarını görmekte-
yiz. Bu yöntemler:
•	 İç denetimin dış kaynak kullanımı ile sağ-

lanması (danışman kullanımı vasıtasıyla): 
Aile şirketi içinde bir ekip oluşturmadan 
profesyonel hizmet alımı ile iç denetim 
fonksiyonun gerçekleştirilmesi yöntemi-
dir.

•	 İç denetimin eş kaynak kullanımı ile sağ-
lanması: Mevcut bir iç denetim ekibi bu-
lunması durumunda, bu ekibin teknik 
kabiliyetini arttırmak ya da eksik kalan yet-
kinliklerini (bilgi teknolojileri denetimi vb.) 
tamamlamak amacı ile profesyonel hizmet 
alınması yöntemidir.

•	 İç denetim biriminin kurulması: Tamamen 
iç denetim faaliyetlerinin, kurum içerisin-
de bir ekip tarafından gerçekleştirilmesi 
yöntemidir. Bu yöntemde de aile şirketi 
yöneticileri; öncelikli olarak iç denetim biri-
minin hangi amaçlara yönelik olarak, hangi 
prosedürler doğrultusunda çalışması ge-
rektiğini, örnek denetim çalışmaları da ya-
pılmasını sağlayacak şekilde, anahtar tes-
limi olmak üzere profesyonel hizmet alımı 
doğrultusunda şekillendirmektedir.

Aile şirketleri iç denetim birimlerini amaçları 
doğrultusunda konumlandırmaktadırlar. Kimi 

aile şirketi yöneticileri suistimale yönelik ça-
lışmalar arzu ederken, kimi yöneticiler ise 
denetçilerinin daha ziyade danışmanlık şapka-
sını takmasını arzu etmektedirler. Optimum 
konumlandırma çözümünü özetlemek adına bir 
örnek verelim. Hayat futbola benzer deyişin-
den yola çıkacak olursak ve örneğimizi futbol 
ile bağdaştırırsak iç denetçiyi penaltı atışlarını 
kurtarmaya çalışan bir kaleci olarak görebiliriz. 
Kurum değerlerini korumayı ve geliştirmeyi ise 
kalemiz olarak tanımlayacak olursak, amacımız 
gol yememek olacaktır. Kalecinin tüm penaltı 
atışlarında aynı köşeye atladığını, yani sadece 
suistimalleri incelediğini ya da sadece danış-
manlık desteği verdiğini düşünelim, dolayısıyla 
atlanılan hususların olabileceğini, diğer bir de-
yişle ise gol yiyeceğimizi düşünmemek müm-
kün olmayacaktır. O yüzden optimum çözüm, 
yeri geldiğinde kurum menfaatleri doğrultu-
sunda bir uçta değerlendirebileceğimiz suisti-
mal incelemesi yapmak, yeri geldiğinde süreç 
denetimlerini yapmak, yeri geldiğinde ise tam 
diğer uçta konumlandıracağımız danışmanlık 
hizmetlerini vermek, kısaca özetleyecek olur-
sak kale çizgisi üzerinde atışın geleceği yere 
göre kendimizi konumlandırmak olmalıdır.

Kurumların ekonomik hayatlarını düzenleyen 
yeni Türk Ticaret Kanunu’nu (Kanun) da göz 
önünde bulundurduğumuzda iç denetim fonk-
siyonunun sürecin yadsınamaz bir parçası oldu-
ğu bir kez daha ortaya çıkmaktadır. Kanun’un 
özü irdelendiğinde kurumsal yönetimin ve ku-
rumsal yönetim ilkelerinin temel alındığı aşikar-
dır. Sadece eşgüdüm ile bağımsız denetime 
hazırlık imkanı tanıması ya da risklerin erken 
teşhisinde kilit rol oynaması değil, iç denetim; 
kurumsal yönetimin dört taşıyıcı kolonu olan 
hesap verilebilir, sorumlulukları gözeten, adil 
ve şeffaf bir şirket yönetiminin tesis edilmesi 
açısından da önem teşkil etmektedir. Bu çerçe-
vede aile şirketinizde kurumsal yönetime giden 
yolda emin adımlar ile yol almak, kaybolmamak 
ve varmak istediğiniz noktaya ulaşmak adına, iç 
denetim bulabileceğiniz en iyi rehber olacaktır.

Günkut Gürşen, CIA, CCSA, CRMA, CISA, 
CRISC, CGAP, SMMM

PwC Türkiye Denetim Hizmetleri,  
TİDE Mesleki Düzenlemeler Komitesi Üyesi

PwC Türkiye İzmir Ofisi Aile 
Şirketleri Hizmetleri 

Risk, Süreç ve Teknoloji Hizmetleri Müdürü

Aile Şirketlerinde 
Kurumsal Yönetime Giden 

Yolda İç Denetim
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Eylül 2008’de başlayan global krizin, ABD fi-
nansal sistemini ve Avrupa bankacılık sistemini 
kökten değiştirmesi ve etkilerinin ciddi boyut-
larda olması risk yönetiminin öneminin daha 
belirgin bir şekilde ortaya çıkmasına neden ol-
muştur. Karşılaşılabilecek riskin boyutunun ne 
olacağı ve etkisini en az seviyeye indirilmesi 
yeni yönetim perspektifinin gelişmesini sağla-
mıştır. 

Bankacılık sektörünün ve finansal sistemin za-
yıflamasına neden olarak;

•	 Birçok ülkede bankaların, kaldıraçlı bilanço 
içi ve dışı pozisyonlar taşıması,

•	 Sermaye tabanının kalitesinde ve seviye-
sinde kademeli erimesi,

•	 Birçok bankanın yetersiz likidite tamponla-
rı tutması,

•	 Bankacılık sisteminin sistemik alım satım 
ve kredi zararlarını kavrayamaması,

•	 Bankacılık sisteminin, gölge bankacılık sis-
temi üzerinde yaratılan bilanço dışı zararlar 
ile başa çıkamaması,

•	 Döngüsel düşük kaldıraçlama süreç ve 
birbirine bağlantılı olan sistemik kuruluşlar 
tarafından yapılan kompleks işlemler ne-
deniyle krizin güçlendirilmesi,

•	 Kriz döneminde, birçok bankacılık kuruluş-
larının likidite sorunları ve ödeme güçlüğü 
nedeniyle piyasada güven ortamının orta-
dan kalması gösterilebilir.

Yukarıda bahsi geçen bütün nedenler Basel III 
altyapısının oluşturulmasına neden olmuştur. 
Dolayısla, her yaşanan kriz ile birlikte edinilen 
tecrübeler ışığında, finansal sistemin etkinliğini 
arttırmak adına Basel II düzenlemelerinin ye-
tersizliğini gündeme getirmiş ve yeni arayışlar 
ile birlikte Basel Komitesi’nce Basel III uzlaşısı 
hazırlanmıştır. 

Eylül 2010’da yayımlanan kural setleriyle bir-
likte Basel III, Basel II’nin sermaye yeterliliği 
hesaplamalarını tamamıyla değiştiren yönde 
değil, son yaşanan finansal krizin etkilerini de 
kapsayacak nitelikte geliştirilen ilave düzen-
lemeleri içermektedir. Yeni düzenlemeler, 

sermayenin kalitesinin arttırılmasına yönelik 
standartlar, risk odaklı yaklaşımların ve likidite 
yeterliliğinin gündeme alınmasını sağlamıştır.

Getirilmeye çalışılan standartlar;

•	 Bankacılık sisteminin ve finansal sistemin 
güçlendirilmesi,

•	 Kurumsal Yönetim ilkelerinin geliştirilme-
si,

•	 Risk Yönetim uygulamalarına ağırlık veril-
mesi,

•	 Şeffaflığın ve hesap verilebilirliğin arttırıl-
ması amaçlanmaktadır.

Basel III ile getirilen değişiklikleri üç ana başlık-
ta toplamak mümkün;

Basel III ile birlikte sermaye tanımı dikkate alın-
dığında;

•	 Katkı sermayenin ana sermayenin % 
100’ünü geçemez hükmü ve üçüncü ku-
şak katkı sermayesi (Tier 3) kaldırılmıştır.

•	 Sermaye koruma tamponu çekirdek ser-
mayeye, birinci kuşak sermayeye ve top-
lam sermayeye kademeli olarak eklene-
cektir.

•	 % 0 ilâ % 2,5 arasında değişen döngüsel 
sermaye tamponu uygulaması getirilmiştir.

•	 Birinci kuşak sermayenin belirli dönüşüm 
oranlarıyla dikkate alınmış bilanço dışı ka-
lemler ve aktifler toplamına bölünmesi su-
retiyle bulunan kaldıraç oranı eklenmiştir.

Risk ağırlıklı varlıklar açısından; karşı taraf ris-
kinin, alım satım hesaplarının ve menkul kıy-

metleştirmenin sermaye gereksinimi üzerinde 
devam eden çalışmalar ile sermaye tabanının 
güçlendirilmesi hedeflenmektedir.

Likidite düzenlemelerine ilişkin olarak,

•	 Likidite Karşılama Oranı ile, bankanın kısa 
vadede (bir ay) likiditesinin yeterliliğini ve 
sağlamlılığının tesis edilmesi, ayrıca mev-
cut likit kaynaklarla, bankada yaşanabile-
cek likidite çıkışlarının karşılanması hedef-
lenmektedir.

•	 Net İstikrarlı Fonlama Oranı ile bankanın 
daha uzun vadede (bir yıl) likiditesinin ye-
terliliğini ve sağlamlılığının tesis edilmesi 
amaçlanmaktadır. Bankanın aktif ve pasif 
vade ve likidite uyumsuzluklarının sınır-
landırılması, likidite karşılama oranının 
desteklenmesi gözetilerek daha sağlam 
ve tutarlı bir yapının oluşturulması hedef-
lenmektedir.

Birinci Kuşak Sermaye (Tier 1):
•	 ödenmiş sermaye
•	 sermaye yedekleri
•	 hisse senedi ihraç primleri
•	 dağıtılmamış karlar
•	 yedekler
•	 iştiraklerdeki azınlık payları,
•	 birinci kuşak sermayeden indirilen ve ya-

sal sermaye hesaplama farkları

İlave Birinci Kuşak Katkı Sermaye (Tier 1):
•	 Çekirdek sermayeye eklenmeyen ve ilave 

birinci kuşak katkı sermayeye eklenmek 
üzere belirli kriterleri karşılayan enstrü-
manlar

•	 İlave birinci kuşak katkı sermayesine ekle-

BASEL III:
Risk Yönetim Perspektifi

Sait Yılmazer, APRM
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nen enstrümanların ihracından doğan his-
se senedi ihraç primleri

•	 Bağlı ortaklıklarca ihraç edilen ve üçüncü 
şahıslarca tutulan ve çekirdek sermayeye 
eklenmeyen ve ilave birinci kuşak katkı 
sermayeye eklenmek üzere belirli kriterle-
ri karşılayan enstrümanlar

•	 İlave birinci kuşak katkı sermayeden indi-
rilen ve yasal sermaye hesaplama farkları

İkinci Kuşak Sermaye (Tier 2):

•	 Birinci kuşak sermayeye eklenmeyen ve 
ikinci kuşak sermayeye eklenmek üzere 
belirli kriterleri karşılayan enstrümanlar

•	 İlave ikinci kuşak katkı sermayesine ekle-
nen enstrümanların ihracından doğan his-
se senedi ihraç primleri

•	 Bağlı ortaklıklarca ihraç edilen ve üçüncü 
şahıslarca tutulan ve birinci kuşak serma-
yeye eklenmeyen ve ikinci kuşak serma-
yeye eklenmek üzere belirli kriterleri karşı-
layan enstrümanlar

•	 Karşılıklar
•	 İkinci kuşak sermayeden indirilen ve yasal 

Tablo 1: Basel III Hedeflenen Sermaye Rasyoları

Tablo 2: Basel III Uygulama Takvimi

sermaye hesaplama farkları
Bankacılık ve finansal sistemin daha sağlıklı 
işleyebilmesine ve regülasyonuna yönelik ge-
tirilen sermaye yeterlilik ve likidite standartları, 
risklerin daha tutarlı, ihtiyatlı, kapsayıcı ve şef-
faf sunumunu zorunlu hale getirmektedir. Glo-
bal ekonomik krizlerden edinilen tecrübeler, 
denetim otoritelerince hedeflenen uygulama 
takvimine mümkün olduğunca sadık kalınarak 
süreçlerin uygulamaya alınmasının, işlevselliği-
nin ve gözden geçirme mekanizmalarının dev-
reye alınmasını son derece önemli kılmaktadır.

Kaynakça
•	 Gürel, E. (2012). Basel III Kriterleri, Ban-

kacılık ve Sigortacılık Araştırmaları Dergisi, 
Cilt 1,Sayı:3-4, Ocak 2012, s.16-28.

•	 BIS (2010), Basel III: International frame-
work for liquidity risk measurement, stan-
dards and monitoring, s.3-31.

•	 BDDK, (2010), Sorularla Basel III, s.1-17.

Sait Yılmazer, APRM
Tekstilbank, Piyasa Riski Yönetmeni

sait.yilmazer@tekstilbank.com.tr

İç Denetimin Felsefesi
Zülfikar Şahin

Kurumsal yapı olarak düşünüldüğünde, he-
pimiz aynı gemideyiz. Çıkarlarımız ortak, he-
deflerimiz ve stratejilerimiz paralel. Kurumsal 
yapılarda her birimin kendi içyapısı gereği bir 
felsefesi vardır. Bu içyapı ve ruhtur kurumları 
ayakta tutan. İşte bu doğrultuda iç denetimin 
felsefesi de disiplin ve sistematikliktir.

Yönetim ve icra kurulları, kurumlara dair birim-
leri oluştururken yönetsel yapı gereği birimle-
rinde birbirleri ile yarışma güdüsünü içselleş-
tirirler. Bu yapılanma ile hem iç dinamiklerin 
ahengi hem de kurum kültürü ve iş süreçlerinin 
gelişmesi, sağlamlaşması sağlanır.

Bu yapıda iç denetim felsefesi gereği tüm ku-
rumsal yapının uygunluğunu, performansını, 
faaliyetlerini ve riskini (fırsatlar ve endişeleri) 
analiz eder. İç denetimin bu yapısı, her ne kadar 
bu mesleğe öngörülü yaklaşılmasına sebebiyet 
verse de, iç denetim; paylaşmak ve kurumsal 
yapının olması gereken istikrar düzeyine ulaş-
masını sağlamak için çalışır. Bu çalışma mode-
linde iç denetimin beklentisi, tüm birimlerle or-
ganik bir yapı kurarak uyum içerisinde kurumun 
hedeflediği sonuçlara ulaşmaktır. Tüm meslek 
çalışanlarının amacı; kurumun başarmak iste-
diği olguya ulaşmasını sağlamaktır. Mesleğin 
felsefesinde yer alan cesaret ve kararlılık bu 
yolda ışık gösterecek ana özelliklerin başında 
gelmektedir.

İç denetim, kurumun yapısında yer alan diğer 

tüm birimlerle uyum ve güven içinde çalışma-
lıdır. İç denetimin özünde sadece aksaklıkları 
tespit etmek ve bu aksaklıkların iyileştirilmesini 
sağlamak yoktur. İç denetim var olan kaynak-
ların etkinliğinin arttırılması, kurum yapısının 
yasalara uygun hale getirilmesi, suiistimallere 
sebebiyet verecek sistemsel açıkların kapa-
tılmasını ve verimliliğin artmasını sağlamakla 
mükelleftir. Bu amaç ile düşünüldüğünde tüm 
birimlerin ve kurumların aslında iç denetim fel-
sefesine ne kadar da gerek duyduğu aşikârdır. 
Çünkü kurumların ve kurumlara ait tüm birim-
lerin isteği, iş süreçlerinin hem kurum hem de 
yasal içtihatlara uygun olması değil midir?

Bütünlük, birliktelik ve tek amaca hizmet çatı-
sı altında, denetim içten yapılmalıdır. Tüm ku-
rumsal yapılar iç denetimin önemi ile olaylara 
yaklaşmalı ve istenilene ulaşmalıdırlar. İç dene-
timin, kurumun yapı taşlarından birinin olduğu 
farkındalığı ile hareket edilmelidir. “İç deneti-
min felsefesi” özümsenmeli ve içselleştiril-
melidir. Tüm birimlerle iş ortağı olduğu kanaati 
kurum yapısına aşılanmalıdır. 

Sonuç olarak, kurum kültürü kabiliyeti içerisin-
de, başarılı bir yapı oluşturmak felsefesi ile yola 
çıkan iç denetim faaliyetleri, koordinasyon ile 
kurumların uzun vadeli planları doğrultusunda 
tüm birimlerin sentezi olarak hedefleri destek-
leyecektir. 

Zülfikar Şahin, CPA
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Bu dergide daha önce yayımlanmış olan yazıla-
rımı okumuş olan değerli okuyucular hangi ko-
nuyu işlersek işleyelim “değerler” konusunun 
etrafında dolaştığımızı anımsarlar.

İtibarın yönetilmesi, sürdürülebilirlik, etik, çalı-
şan markası, liderlik iletişimi, kriz iletişimi yö-
netimi, sosyal sorumluluk, sosyal raporlamalar 
ve benzeri başlıklarda değerlendirebileceğimiz 
çağdaş yönetim anlayışı ve rekabetin bu anla-
yış çerçevesinde şekillendirilmesinin özünde 
“değerler” olarak tanımladığımız “tılsımlı” bir 
sözcük var. Yani, değer olarak ne tanımlıyorsak 
bunlara saygı gösteriyoruz ve etkileniyoruz.

Aslında Türkiye’de ve dünyada olan biten her 
şeye yukarıdan baktığımızda hiç de yabancısı 
olmadığımız bir kavramın temel beklenti ha-
line dönüştüğünü görüyoruz. “Kurumsal Yö-
netim”… Türkiye’de ve dünyada sokaklardan 
yankılanan seslerin tınısında ortak değerler 

üzerine biçimlenmiş; “adillik, şeffaflık, sorum-
luluk ve hesap verebilirlik” duygularına cevap 
aranıyor.

Katılımcı demokrasi kurgusunun özünü oluştur-
ması gereken bu kavramların “şeklen” varlığını 
koruması ama fiziken günlük yaşamın içinde 
dışlanması sokakların sesini yükseltiyor!

Son yapılan araştırmalar Türkiye’de adalet ve 
onu temsil eden kurumlara olan güvenin % 
60’lara düştüğünü gösteriyor. Çevremizdeki 
her on kişiden dördünün adalete güveninin 
olmadığı bir toplumda demokrasiden, insan 
haklarından, yaşam kalitesinden nasıl söz edi-
lemezse, eksik adaletin açacağı diğer toplum-
sal yaralar doğaldır ki o toplumda tedavisi uzun 
yıllar alacak başka hasarların oluşmasını kaçınıl-
maz kılacaktır.

Gezi, her ne kadar kamusal alan olarak tanımla-

nan bir yeşil alanda kesilmek istenen 3-5 ağaca 
karşı bir başkaldırı ve direniş olarak gündemi 
belirlediyse de aslında arka planında on yılları 
bulan ve toplumsal dinamiklerin ruhunu zede-
leyen başka oluşumların ortaya çıkmasını sim-
geleyen bir olay olarak tarihe geçti. Söz konusu 
“başka oluşumlar” bizim, yazının girişinde ta-
nımladığımız temel kavramların birer “değer” 
olarak içimize işlemiş şeklinden başka bir şey 
değil.

Kamu yönetimi, sivil toplum, iş dünyası veya 
her hangi bir vatandaş kimliği ile bu gezegen-
deki varlığın sürdürülebilir olmasının temel ku-
ralları 20-30-50 yıl öncesinden oldukça farklı! 
Enformasyon teknolojileri ile birlikte gelen fikir 
ve düşüncelerin özgür dolaşımı ortamı karar 
vericilerin “Ben yaptım oldu” anlayışını sür-
düremeyeceklerini çok net bir şekilde ortaya 
koydu. 1999 yılında Seattle’da Dünya Ticaret 
Örgütü toplantısına katılanlara karşı bir sokak 
başkaldırışı ile başlayan gelişmeler bunun en 
güzel kanıtı. Nitekim, geçtiğimiz haftalarda top-
lanan G8 liderler toplantısına karşı düzenlenen 
gösteriler 1999’dan bu yana devam etmekte 
olan hareketin hala ne kadar canlı olduğunun 
da bir göstergesi.

60 trilyon dolara ulaşan dünya ticaret hacmi-
nin zenginleri daha zengin, fakirleri daha fakir 
yaptığı gerçeği ortada iken bunu görmezden 
gelerek dünya siyasetine yön verme çabaları 
doğal olarak sokakların sesini susturmayacak, 
tersine artıracaktır. Çünkü ortada bir “adaletsiz-
lik” vardır. Bu duyguyu paylaşan insanlar dünya 
liderlerinin bir araya geldikleri kentlerin sokak-
larında yürümektedirler. Şeffaflığın olmaması, 
liderlerin sorumluluk duygusundan uzak gö-
rüntü sergilemeleri devletleri yönetenlere karşı 
güvenin yok olmasına kadar varan bir durumu 
ortaya çıkartmaktadır. Ama en önemlisi “he-
sap verilebilirlik”… Yakın geleceğin en önemli 
değeri haline dönüşecek olan bu kavram aslın-
da katılımcı demokrasilerin “sigortası” olması 
gerekirken, kavram görmezlikten gelinmekte 
ve doğal olarak idareciler “hesap vermeye” ya-
naşmamaktadırlar.

Sorun temelde “güven” sorunudur. Özünde 

adaletle ve insan hakları ile ilgili ana beklentiler 
vardır. Doğa ve çevre sanayi devriminden bu 
yana elimize tutuşturulan yanlış bir iş modeli 
seçimin sonuçları olarak geleceğimizi kararttı-
ğımız bir olgudur. Sokaklardaki insanlar gelinen 
bu noktada sadece kendi ülkelerinde değil ge-
zegenin bütününde tüm canlıların yaşam hakkı-
nın yok olmasına yönelik bir gidişata dikkat çe-
kerlerken biber gazı bulutları içinde bu gerçeğin 
örtbas edilmesi söz konusu olamaz. 

Sivil toplum bu gerçeklerin ortaya çıkması için 
vardır. Sivil toplumun dinamikleri ile parlamen-
toların erki bir arada çalıştırıldığında sadece o 
ülkede yaşayanlar için değil tüm insanlık için 
olumlu getirileri olabilecek işler ortaya çıkabi-
lecektir. İskandinav ülkelerindeki tılsım bu dur!

Bu nedenle sivil toplumun sesini kısmak, sus-
turmak, baskı altına almak, sindirmek bume-
rang etkisi olan yanlış bir siyasettir. Katılımcı 
demokrasinin kalitesi sivil toplumun ayak ses-
lerinde saklıdır. Bu sesler ne kadar çıkarsa ve 
yönetenler bu sesleri ne kadar dikkate alırlarsa 
toplumsal refah o oranda kök salar.

Gezi bir “olay”, bir “direniş” olmaktan çıkmış 
ve bir “kültüre” dönüşmüştür. 1990 kuşağının 
toplumsal refah ve yaşamla ilgili beklentileri-
nin statükocu yönetim anlayışının karşısındaki 
“kavşak” haline dönmüştür. “Değerlerin” ye-
niden sorgulandığı ve sadece bu topraklarla il-
gili değil evrensel anlamda geçerliliğini koruya-
cak olan barış ve sevginin reçetesi vardır orada. 
İş dünyasının, sivil toplumun, sade vatandaşın 
kendi değerlerini temsil ettiği için gelir düzeyi, 
konumu, cinsiyeti, yaşı ne olursa olsun gönüllü 
olarak Gezi hareketine katılımının arkasındaki 
neden bu dur! Bu kültür, katılımcı demokrasi-
nin simgesidir. Özgüven yansımasıdır. Bizim 
iş dünyasında yıllardır “sürdürülebilirlik” adı 
altında tanımlamaya çalıştığımız temel ilkelerin 
renklere, sloganlara, mizaha, yürüyüşe dönüş-
müş şeklidir. İçinde; etik, adillik, sorumluluk, 
şeffaflık, hesap verebilirlik barındırmaktadır. Bu 
kavramlar herkes için iyidir!

Salim Kadıbeşegil
Kurum İtibarı Danışmanı

“Gezi” ve sonrası…
Salim Kadıbeşegil
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Yazının başlığı, modern çağları yaşadığını sa-
nan biz insanoğluna, bir mesaj vermek için, bi-
lerek konuldu. Yazının esas amacı; “Bilmeyen 
duymayan kalmasın ‘Aizanoi’yi” dercesine bir 
farkındalık yaratabilme arayışıdır.

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi’nin davetlisi 
olarak katıldığım Finans Zirvesi’nden hemen 
sonra Ankara’ya geçmek için planlar yapmış-
ken, sempozyum sonrası Antik Aizanoi Kenti’ne 
ve bu tarihi mirası barındıran Çavdarhisar’a bir 
gezi düzenleneceği bildirildiğinde hiç düşün-
meden seyahatimi erteledim. Adını birkaç kez 
işittiğim Azionai, mutlaka görülmeyi hak eden 
bir yerdi, benim için. Hiç pişmanlık duymamış 
bir insan olarak, Kütahya’ya kadar gelmişken 
Aizanoi’yi görmemek gerçek bir kayıp olurdu. 
Çavdarhisar Kaymakamlığı’ndaki yarım saatlik 
ziyaretimiz ve içten misafirperverlik geride kalır-
ken, bir büyü önümüzde; güneşin son ışıkları ile 

açılmayı bekliyordu. Zamanın durduğu, güneşin 
batmasını hiç istemeyeceğimiz bir akşamüzeri 
esintisiydi, bu…

Bir gün önce kendi aracımla, Bilecik’e giden 
yolda devam eden yapım çalışmalarından sı-
kılıp, ilk gördüğüm levhadan İznik’e doğru 
yönümü çevirip, yolu bir hayli uzatırken kendi 
açımdan gizemli bir yolculuğa çıkmış olduğu-
mu düşünüyordum. Yanılmadığımı görmek için 
saatlerin geçmesine gerek olmadığını az sonra 
anlayacaktım. Doğanın baharla canlanan tüm 
tazeliği, İznik ve İznik Gölü’nü Pamukova’ya 
bağlayan yolda beni karşılıyordu (İznik ve İznik 
Gölü, daha sonra ayrı bir gezi yazısına konu ola-
cak şekilde geçtiğimiz baharda tazelenen ve 
resmedilen bir rota oldu).

Yenişehir, Oylat Kaplıcaları ve İnegöl üzerinden 
tekrar esas rotama yöneldiğimde, çoktan ak-

şamüzeri olmuştu. Bozüyük Kavşağından son-
ra adım attığım İnönü, adeta “tarihteki yer ve 
önemimi unutma” derken, beni Frig Vadisi’ne 
doğru uğurluyordu. Anadolu’nun, bereketiyle 
yüzyıllar boyu hayal ve vaatlere konu olmuş ve 
fazlasını vermiş bir coğrafya olduğunu düşü-
nüp, bir gün hak ettiği detayda gezmeyi ümit 
ederek, Frigya’nın büyüleyici doğasını aşarak, 
Kütahya’ya yöneliyordum. 

Kütahya yaklaşık 200 bin kişilik nüfusa sahip 
şirin bir ilimiz. Pek çoğumuz tarafından çinileri 
ile tanınmasına karşın, görülesi birçok güzelli-
ği barındırıyor. 1992 yılında açılan Dumlupınar 
Üniversitesi’nin şehre kattığı değerler oldukça 
yüksek. Her geçen gün gelişen üniversite, bu-
gün birçok üniversite ile kıyaslanabilecek seviye-
ye gelmiş. Tavşanlı yolu üzerinde, şehre 10 km 
mesafede bulunan üniversite merkez kampü-
sündeki binaların mimari yapısı ve yerleşim biçi-
mi ile binalarda kullanılan renklerin özenli seçimi, 
bu üniversite ile ilk kez tanışanlar için etkileyici. 
Hocalarımızın biz misafirlerini konuk ettikleri, 
eski bir öğrencisi tarafından satın alınarak Dum-
lupınar Üniversitesi’ne bağışlanan Kütahya şehir 

merkezindeki (Germiyan Sokak) Ispartalılar Ko-
nağı, tarihi biraz daha fazla kucaklamamıza vesile 
olurken; ertesi sabah icra edilecek sempozyum 
ve antik Aizanoi Kenti gezisi öncesinde soluklan-
mamıza ve barınmamıza mekan oldu. 

Ertesi sabah, finans ve sermaye piyasalarının 
önemli aktör ve düzenleyici kurumlarının tem-
silcilerini ağırlayan Dumlupınar Üniversitesi ve 
gözlerinde ışıklar çakan heyecanlı öğrencileri, 
Kütahya’ya olan merakımızı biraz daha hayran-
lığa dönüştürüyordu. Aizanoi Antik Kenti’ne 
doğru yola çıktığımızda saatlerimiz çoktan 
15:00’i geçmişti. Kütahya ile Çavdarhisar arası 
yaklaşık 60 km. Bir saate yakın yolculuk içinde, 
Kütahya ile Afyon’u bağlayan ana yolda kısa bir 
süre gittikten sonra, Çavdarhisar, Aslanapa, 
Gediz yönüne doğru hareket ederek ana yol-
dan ayrılmanız gerekiyor. Konuk olduğumuz 
Çavdarhisar Kaymakamlığı’ndan grubumuza 
tahsis olunan rehber arkadaşımızla ulaştığımız 
Aizanoi’de batmaya yüz tutan güneşin son ışık-
ları eşliğinde büyüleyici bir geziye başladığımız-
da ise saatlerimiz artık 17:00’diydi. Daha önce 
neden bu önemli tarihi alanla ilgili doğru dürüst 

Aizanoi’yi Hala Görmediniz mi?

A. Murathan Bayrı
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bilgi sahibi olmadığımı sorgulamaya fırsat bu-
lamadan, Zeus Tapınağı’nın pek çok depreme 
rağmen ayakta kalmış ana kaidesinin önünde 
bulduk kendimizi. Bir taraftan yitip gitmekte 
olan güneşin, tapınakla aramızdaki ışık oyun-
ları başlamış, öte yandan artan şaşkınlığımızla 
dinlemeye kısmen fırsat bulabildiğimiz bir bilgi 
bombardımanı başlamıştı.

Efes, Bergama ve Side gibi kentlerle çağdaş 
olan Aizanoi Kenti, Koca Çay (eski adıyla Pen-
kalas) Irmağı’nın iki yakasına kurulmuş ve geniş 
bir alana yayılmış bir antik yerleşim birimi. An-
tik kentte yapılan kazılar sonucunda açığa çıka-
rılan en önemli eser, M.S. 2. yüzyılda İmparator 
Hadrian döneminde yaptırılmış olan Zeus Tapı-
nağı. Atina’daki Akrepol’e benzer bir mimari ya-
pıya sahip olan Zeus Tapınağı, ana gövdesi ve 
bu gövdeyi taşıyan kolonları itibariyle tamamen 
ayakta. 2006 yılında Rodos Adası’ndaki Antik 
Lindos Kenti’nde rehberimizin önünde bilgi-
ler verdiği ve tüm Ege depremleri ile Yunan 
adalarında ayakta kalmayı başarabilmiş bir tek 
sütuna verilen önemi anımsayıp, susuyorum 
utancımdan. Tapınağın altında tonozlarla örtülü 
bir mekan yer almakta olup, burası halihazırda 
kazı çalışmaları sonucu çıkarılan bazı kalıntıları 
muhafaza etmek için depo olarak kullanılıyor.

Tapınağın hemen ön tarafında, yılan saçlı kadın 
Medusa’nın heykeli bu sessiz ve yalnız mekan-
da sevgilisini bekliyor gibi, ayakta… Medusa 
heykelinin hemen birkaç adım ilerisinde ise 
mezar taşları ile farklı form ve büyüklükteki 
taş kapılar yer alıyor. Bu kapıların, bu dünya ile 
ölüm arasındaki yolu ayıran anıtsal mezar taş-
ları olduğunu biliyoruz. 2011 yılında Ankara’da 
Maliye Bakanlığı tarafından düzenlenen kamu 
iç denetçi adaylarının eğitimine, TİDE Mesleki 
Gelişim Akademisi’ni temsilen eğitmen sıfatıy-
la katıldığım ilk eğitimde, sınıftaki öğrenci mes-
lektaşlarımdan birisi Kütahya Belediyesi’nde 

iç denetçi olarak görev yapan Hüseyin Kır’dı. 
Sevgili Hüseyin, eğitimin ilk günü yaptığımız 
genel tanışma sırasında, Kütahya’dan geldiğini 
paylaştığında, bu eşsiz gezinin hemen canla-
nan anılarıyla “Aizanoi’yi biliyor musun?” diye 
sorduğumda, yüzüme manalı manalı bakıp, 
“Bilmez miyim!” demişti. Beş gün süren eği-
timde, ona söz verip, yarım saatlik bir molada 
Aizanoi ile ilgili genel bir bilgi paylaşımı yapma-
sını da sağlamıştık. Bu aslında hepimizin bu 
topraklara bir borcu olmalı; itina ve bilinç ile ol-
masa da muhafaza ve emanetimiz altındaki bu 
değerleri insanlara anlatmamız ve tanıtmamız 
gerekiyor. Artan bir bilinçle muhafaza ve gün 
ışığına çıkarma anlamında hepimizin görevleri 
var. Ama önce varlığından haberdar olmalıyız…

Aizanoi Antik Kenti’nin adı, “Su Perisi Erato” 
ile efsanevi kral Arkas’ın birleşmesinden ortaya 
çıkan mitoloji kahramanı “Azan”dan geliyor. Ai-
zanoi, Frigya’ya bağlı Aizanitislerin ana yerleşim 
merkezlerinden biri diye nitelenirken, kent ala-
nının M.Ö. 3000’li yıllardan itibaren kullanıldığı 
tahmin ediliyor. Helenistik dönemde Bergama 
Krallığı ile Bithinya arasında el değiştirdiği bilinen 
Aizanoi’nin M.Ö. 133’de Roma egemenliğine 
girdiği tarihi kaynaklarda yer alırken, bir pisko-
posluk merkezi kentin erken Bizans döneminde 
önemini yitirdiği belirtiliyor. 13. yüzyılda Çavdar 
Tatarlarının üssü olduğu, sonraları Çavdarhisar 
ismini aldığı kaydedilen kent, Avrupalı gezgin-
lerce 1824 yılında keşfedilmiş. Dünyanın bilinen 
ilk borsasının bu antik kentte kurulmuş olması 
ise bir başka önemli özelliği. Zeus Tapınağı’na 
daha yakın olduğu için izleyen durağımız yapıldı-
ğı dönemde tahıl pazarı olarak kullanılan borsaya 
geçiyoruz. Anadolu işte böylesine sırlarla dolu 
bir zenginlikler coğrafyası… M.S. 3. yüzyıl başla-
rında İmparator Diocletianus’un 304 yılında fiyat 
istikrarını sağlamak ve enflasyonla mücadele et-
mek için yaptığı ücret tespitlerinin bir kopyası, 
borsaya ait kalıntılardaki taş duvarlar üzerinde 

yer alıyor. Borsanın hemen 5-10 metre ilerisin-
de ise Sütunlu Yol yer almakta. Eski dönemde 
sağlı sollu sıralanmış dükkanların bulunduğu Sü-
tunlu Yol üzerinde, dükkan kapılarının sürgülü 
olduğunu gösteren izler mevcut.

Aizanoi Antik Kenti’ni gezimiz öncesinde kendi-
lerini ziyaret ettiğimiz Çavdarhisar İlçesi Kayma-
kamı, Aizonia Antik Kenti’nin tanıtımı ve daha 
fazla gün yüzüne çıkarılması için yoğun çaba 
gösterdiklerini, 2008 yılında burayı 11 bin kişi-
nin gezdiğini, bölgedeki tüm kazı çalışmalarının 
Alman arkeologlar tarafından yürütüldüğü bilgi-
sini veriyordu. Yöreye ilişkin Kaymakam Bey’in 
verdiği bir başka bilgi de, her yıl Haziran ayında 
dünyanın dört bir yanından buraya gelen Çavdar 
Tatarları’nın yaşadığı bir köy olan Sabantuyu’nda 
toplanarak şenlikler düzenlediği, şeklinde.

Aizonia Antik Kenti kazısı ile ilgili güncel bilgile-
rimiz, Alman Arkeoloji Enstitüsü’nün (DAI) kazı 
ile ilgili lisansının 2012 yılı başında iptal edilmiş 
olduğu yönünde. Uzun zamandır twitter üze-
rindeki özel hesabından (@AizanoiKazisi) takip 
edebildiğim kadarıyla, kazı çalışmalarını artık, 
Pamukkale Üniversitesi Edebiyat Fakültesi 
Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Elif 
Özer başkanlığında bir ekip yürütmekte. Aizanoi 
Antik Kenti’nin en ilgi çekici mekanlarından bir 
diğeri ise kentin kuzeyinde konuşlanmış olan 
antik stadyum ve tiyatro. Kısmi olarak açığa çı-
kartılmış olan 13 bin kişilik stadyum ile yer yer 
çöküntüye uğramış, basamaklarının sadece 
dörtte biri ayakta kalmış bulunan antik tiyatro bu 
hali ile bile görülmeye değer. Bir kitabe üzerin-
de yer alan ve olimpiyat oyunlarında kazanılmış 
olan başarıları simgeleyen madalyonlar, akşam 
karanlığında bile görülebiliyor. Günün yitip giden 
ışıkları ve donanımsız biz gezginlerin sadece 
cep telefonları ile görüntülenebilen fotoğrafların 
çoğu ne yazık ki, karanlık birer suretten ibaret. 
Gün geceye dönerken, Anadolu’ya emanet 

edilen bu tarihi mirası herkese anlatmak, tanıt-
mak borcunu hissediyordum kendimde. Gelin 
görün ki, bir gün sonra tekrar üzerine çıktığım 
ana yolların hızıyla anımsadığım, sorumlulukla-
rın fazlalığı bir süreliğine bu antik şehri unut-
mama yol açtı. Bu yazı ile birlikte, günün aydın-
lığı ile daha fazla şey görmek ve resmetmek 
üzere tekrar gitmem gerektiğini düşündüğüm 
Aizanoi’ye kendi çapımda borcumu ödemek 
istiyorum, şimdi. Ertesi gün sabah saatlerinde 
Kütahya Şehir Merkezi’ndeki Çini Eserleri Mü-
zesi’ndeki nadide eserler ile Aizanoi Antik Ken-
ti Kazı alanından çıkarılan inanılmaz değerdeki 
eserleri gördüğümüz Kütahya Arkeoloji Eserleri 
Müzesi, Ulu Cami ve Macar Evi Gezilerimizi ise 
bu yazımda kısaltmak istemiyorum. Ama Aiza-
noi Antik Şehri’nin Çavdarhisar ilçemizde, bura-
dan çıkarılan pek çok eserin ise Kütahya Şehir 
Merkezindeki Arkeoloji Müzesi’nde sizleri bek-
lediğini unutmayın, olur mu? Ege ve Akdeniz’e 
inen yolların hemen yanı başında. Bu güzel gezi 
için Kütahya Dumlupınar Üniversitesi öğretim 
üyeleri Doç. Dr. Hakan Çelikkol ile Doç Dr. So-
ner Akkoç’a gerek tüm organizasyon gerekse 
Aizanoi ve ertesi gün Kütahya’daki misafirper-
verlikleri için teşekkür ediyorum.

Son söz: Hızla gelip geçtiğiniz Anadolu yolla-
rında biraz yavaşlayın, diyorum sizlere… Biraz 
daha yavaşlayın ve ara yollara girin. O ara yol-
larda ise önünüzdeki arabanın veya kamyonun 
arkasına sokulup da onu geçeceğiniz anı bek-
leyip egonuza zirve yaptırmak yerine, ayağını-
zı iyice gazdan çekin ve seyredin, ovayı, dağı, 
taşı, toprağı… Camlarını açın arabanızın, kokla-
yın havadaki tarihi, içeri arılar, böcekler ve en 
önemlisi havayı doldurun. Zenginliğinizi hisse-
din, Anadolu’dasınız…

A. Murathan Bayrı
TİDE Denetleme ve 

Akademik İlişkiler Komitesi Üyesi
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İç Denetim, Kurumsal Yönetim, Risk Yöneti-
mi, İç Kontrol Kitabı’nı kaleme alırken neyi 
hedeflediniz?
İç denetim ülkemizde en hızlı değişim geçiren 
mesleklerden bir tanesi. Mesleğe ilk başladı-
ğımız yıllardaki müfettişlik uygulamalarımızla, 
bugünkü iç denetim mesleğinin kapsam ve 
uygulamaları arasında çok büyük farklılıklar söz 
konusu. Yıllar önce COSO’yu ilk okuduğumda 
orada belirtilen iç kontrol prensipleriyle, bizim o 
tarihte anladığımız iç kontrol kavramı arasında 
hiçbir benzerlik görmediğimi ve bu prensiplerin 
hiçbirisinin ülkemizde uygulanma imkanının ol-
madığını düşünmüştüm. Aynı tereddüt sadece 
ben de yoktu. O yıllarda birçok meslektaşımız 
aynı fikirdeydi. Hiçbirimiz söz konusu kavram-
larla, ülkemizdeki kendi uygulamalarımız ara-
sında nasıl uyum sağlayacağımızı bilmiyorduk. 
Söz konusu kavramları uluslararası anlamlarıyla 
anlamak çok uzun yıllarımı aldı. Sonraki yıllarda 
ülkemizin en büyük kurumlarında iç denetim 
faaliyetlerinin kurulması konusunda görevler 
üstlendim. Kamu kesiminde iç denetim mev-
zuatının hazırlanması, ilk iç denetçilerin eğitil-
mesi süreçlerinde bulundum. Tüm bu süreçte 

“Kitabımın iç denetim 
mesleğinin gelişimine 
ışık tutmasını diliyorum”

Çetin Özbek:

gördüğüm en büyük zorluk kurumsal yönetim, 
risk yönetimi, iç kontrol ve risk odaklı iç dene-
tim kavramlarının ilgili tüm taraflarca net olarak 
anlaşılamaması ve bu kavram kargaşasının ya-
rattığı zorluklar olmuştu.

Ülkemizin uzun yıllarda oluşturduğu denetim 
kültürüyle, uluslararası kavramlar birbiriyle ör-
tüşmediği gibi söz konusu kavramların farklı 
kesimler tarafından farklı içeriklerle anlaşılması 
bu kavramların anlaşılmasını ve uygulanmasını 
daha da zorlaştırıyordu. Diğer yandan ülkemiz 
uygulamalarını hiç dikkate almadan bu kavram-
ları olduğu gibi Türkçeye çevirip uygulamaya 
kalkmak ise haklı olarak ciddi uygulama so-
runlarına yol açıyordu. Başvurulan kaynaklar 
ya sadece ülkemiz uygulamalarına yönelik 
kaynaklar ya da tamamen uluslararası kaynak-
lardı. İlgili tüm tarafların en büyük sıkıntısının, 
uluslararası standartlarla, ülkemiz uygulamala-
rını bir arada değerlendiren bir kaynak eksikliği 
olduğunu sürekli gördüm, yaşadım. Bu sıkın-
tıyı uzun yıllar yaşayan biri olarak, uluslararası 
standartları aslına sadık kalarak ama ülkemiz 
uygulamaları ışığında inceleyen ve iç denetim 

sürecinde yer alan yönetici, denetçi, çalışanlar 
ve tüm ilgili taraflara modern iç denetim mes-
leğinin bileşenleri ve uygulamaları konusunda 
fikir sağlayan bir kaynak yazma fikri zaman içe-
risinde oluştu.

Bu kitabı bir iç denetim rehberi yazma veya 
iç denetim mesleğini yönlendirme amacıyla 
yazmadım. En büyük amacım, iç denetim ve 
iç denetim mesleğinin kapsamını oluşturan 
kurumsal yönetim, risk yönetimi, iç kontrol 
kavramlarının, uluslararası anlamlarına sadık 
kalarak ancak ülkemiz uygulamaları ışığı altın-
da incelemekti. Ayrıca söz konusu kavramlar 
üzerinde düzenleyici ve denetleyici otoriteler, 
uygulayıcılar, kurumlarda iç denetime muha-
tap tüm taraflar ve akademisyenler nezdinde 
bir fikir birliği sağlanması sürecine kendi nez-
dimde bir katkı sağlamaktı. İç denetim konu-
sundaki tartışmaları belli bir yöne sevk etmek 
değil aksine söz konusu kavramların net olarak 
anlaşılmasının sağlanması ve mesleğin değişi-
mi ve geleceğine ilişkin tüm tartışmaların doğ-
ru tanımlar üzerinden yapılmasını sağlamak 
istedim. 

“Kitabın yayımlanmasında 
TİDE’den çok büyük destek aldım”

Kitabın yazım ve yayın süreci ne kadar sür-
dü? Bu süreçte neler yaşadınız?
Yaklaşık 10 yıldır kitabı yazmayı planlıyordum. 
Ancak gerek konuyu olgunlaştırmanın uzun 
sürmesi gerekse mesleki öncelikler nedeniy-
le istediğim kadar zaman ayıramadım. Yöneti-
cilerimin anlayışı ve iş yükümün izin vermesi 
nedeniyle son yıllarda daha fazla zaman ayıra-
bilme imkanı buldum. Son beş yılsa, oldukça 
yoğun bir konsantrasyon ve çalışma dönemiyle 
geçti. Yazım öncesinde yaklaşık üç yıl süren bir 
kaynak tarama süresi oldu. Günümüzde iç de-
netim mesleğinin gelişimi büyük ölçüde IIA ta-
rafından sağlanıyor. IIA’in tüm standart, kaynak 
eser, el kitabı ve diğer kitaplarıyla, rehberlerinin 
taranması en uzun zamanı aldı. IIA kaynaklarına 
ilave olarak; AB, IMF, OECD, Dünya Bankası 
gibi kurumların konuyla ilgili mevzuatlarının 
değerlendirilmesi, ABD’de SOX Yasası, ABD 
kurumlarının gerek kurumsal yönetim, risk yö-
netimi, iç kontrol gerekse iç denetim konula-
rındaki detaylı düzenlemeleriyle BIS, INTOSAI, 

Günümüz iç denetim mesleğini her yönüyle inceleyen, kurumsal yönetim, risk 
yönetimi, iç kontrol kavramlarının içeriği ile uluslararası standartlara uygun 
bir iç denetim faaliyetinin söz konusu kavramlar ışığında bir kurumda nasıl 
uygulanabileceğini ele alan ülkemizdeki ilk kaynak çalışma niteliği taşıyan “İç Denetim, 
Kurumsal Yönetim, Risk Yönetimi, İç Kontrol” kitabı Türkiye İç Denetim Enstitüsü 
Yayınları arasında yayımlandı. Türkiye İç Denetim Enstitüsü eski başkanlarından Çetin 
Özbek tarafından yazılan, iki cilt halinde 15 bölüm ve 1.080 sayfadan oluşan kitabın 
meslektaşlarımıza ihtiyaç duydukları kavram ve uygulama örnekleri bakımından 
önemli bir fayda sağlayacağına inanıyoruz. Kitabın yazarı Çetin Özbek, kitap hakkındaki 
sorularımızı cevapladı. 
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COSO gibi uluslararası kurumların standart ve 
düzenlemeleri ve diğer standart ve kaynakları 
inceledim. Bu da beklediğimden oldukça uzun 
zaman alan bir çalışma oldu. Bunlara ilave ola-
rak söz konusu konulara ilişkin ülkemiz mev-
zuatını incelemek ve mevcut mevzuatı ulusla-
rarası standartlar ışığında değerlendirmek yine 
ayrıca zaman alan hususlardı. Kitabımın yazım 
aşamasıysa, tam iki yıl sürdü. Editörlük ve bas-
kı işlemlerinin de altı ay aldığını düşünürsek, 
2,5 yıla yakın yoğun bir yazma dönemi oldu. 
Bazı bölümleri yeniden yazmak gerekti. Baskı 
öncesinde, kitabı sürekli değişen mevzuata 
karşı güncel tutmaya çalışmak ise ayrı bir çaba 
gerektirdi. Tüm bu süreçlerde tüm çevrem-
den çok büyük yardım gördüğümü söylemem 
lazım. Kurumum kitabıma zaman ayırmam ko-
nusunda anlayışlı davrandı. Kitabın kamu kesi-
mindeki uygulamalarının aktarıldığı bölümlere 
Sn. Cüneyt Güler ve Sn. Ekrem Candan büyük 
destek sağladı. TİDE’nin çok büyük desteğini 
gördüm. TİDE Başkanı Sn. Özlem Aykaç İğde-
lipınar ihtiyaç duyduğum tüm IIA kaynaklarına 
erişmem için sınırsız destek verdi ve kitabın bir 
TİDE yayını olarak yayımlanması için süreci ti-
tizlikle takip etti. Başta Sn. Mehtap Okay olmak 
üzere tüm TİDE yetkilileri çok önemli destek 
sağladılar. Çok sayıda meslektaşım, üstadım, 
hocalarım kitabımı okudu değerlendirdi görüş-
lerini aktardı. En büyük desteklerden birisini 
Sn. Ali Kamil Uzun üstadımdan gördüm. Kita-
bın ilk taslağını bitirdiğimde açıkçası bana da 
biraz fazla teorik gelmişti. Örnek olaylarla kitabı 
zenginleştirmenin yollarını ararken, kitabın ya-
zım sürecini yakından takip eden Sn. Ali Kamil 
üstadım büyük bir nezaketle kurumuma kadar 
ziyaret ederek örnek olay geliştirmek konusun-
da tüm desteği sağlayacağını ifade etti ve onun 
desteği ve Deloitte danışmanlık firmasının kat-
kılarıyla kitabın örnek olaylarla daha iyi anlaşılır 
hale gelmesini sağladık. Çok yoğun ama bir o 
kadar da keyifli bir süreç oldu. 

Kitabın içeriği hakkında neler söyleyeceksi-
niz?
Kitap, 15 bölüm halinde iki ciltten oluşuyor. İlk 
ciltte kavram, ikinci ciltte uygulama kısımları 
yer alıyor. İlk ciltte iç denetim mesleğinin ta-
rihsel gelişimiyle, ağırlıklı olarak IIA tarafından 

geliştirilen iç denetim standartları kapsamında 
günümüz iç denetim uygulamalarının teorik 
çerçevesi ve kapsamı inceleniyor. Günümüzde 
iç denetim faaliyetlerinin üç önemli kapsamını, 
kurumsal yönetim, risk yönetimi ve iç kontrol 
sistemleri oluşturuyor. Söz konusu kavramlar 
uluslararası tanım ve muhtelif kurumların stan-
dart, düzenleme ve uygulamaları çerçevesin-
de birer bölüm halinde inceleniyor. Özellikle 
kurumsal yönetim, risk yönetimi ve iç kontrol 
bölümlerinde konuyla ilgili ülkemiz düzenleme-
leri de detaylı olarak incelendi. İkinci ciltteyse, 
bir kurumda iç denetim birim ve faaliyetlerinin 
nasıl kurulabileceği ve nasıl gerçekleştirilebile-
ceğini oldukça sistematik ve IIA standartlarıyla 
uyumlu bir şekilde incelemektedir. Örnek olay-
larsa, teorik olarak anlatılan hususların gerçek 
hayatta kurumlarımızda nasıl uygulanabileceği-
ne dair bir fikir vermeyi hedefliyor. 

“Ülkemiz çok hızlı değişim 
sürecinden geçiyor”

Kitabın hedef kitlesi kimlerdir?
Kitabın oldukça geniş bir hedef kitlesinin ol-
duğunu düşünüyorum. Şüphesiz iç denetim 
profesyonellerine, iç denetçilere ve iç denetim 
yöneticilerine destek olmasını bekliyorum. İç 
denetim sadece iç denetçilerin çalışmalarıyla 
gerçekleştirilebilecek bir görev değil. İç dene-
timden beklenen faydanın sağlanması, iç dene-
tim sürecinde yer alan tüm aktörlerin iç dene-
timin ve ilgili kavramların ne olduğunu ve ne 
olmadığını anlamaları, iç denetim sürecindeki 
kendi rol ve sorumluluklarını net olarak anlama-
larıyla mümkündür. Bu nedenle yönetim kuru-
lu ve denetim komitesi üyelerinin, üst düzey 
yöneticilerin, orta kademe çalışanların ve tüm 
denetlenenlerin iç denetim sürecindeki rol ve 
sorumluluklarını anlamalarında kitabımın katkı 
sağlamasını ümit ediyorum. Ülkemiz çok hızlı 
bir değişim sürecinden geçmektedir. Mesleği-
mize yönelik son yıllarda çok sayıda düzenleme 
gerçekleştiriliyor. Türk Ticaret Kanunu iş yaşa-
mında birçok hususun yanı sıra kurumların ku-
rumsal yönetim yapılarını da etkileyecek yeni 
düzenlemeler içeriyor. Halka açık şirketlerin 
‘Risklerin Erken Saptanması’ komitesi kurma 
yükümlülükleri bulunuyor. Ancak bunun nasıl 

uygulanacağı konusunda doyurucu bir düzen-
leme veya kaynak söz konusu değil. Kitabın 
‘Risk Yönetimi’ bölümünde risk yönetimi kav-
ramı, konuyla ilgili standart ve uluslararası uy-
gulamaların yanı sıra bir kurumda risk yönetimi 
sisteminin nasıl oluşturulabileceği hususları 
örnek olaylar eşliğinde detaylı olarak incelen-
mekte. Bu bölümün halka açık şirketlerde risk 
yönetimi faaliyeti oluşturmak isteyen tüm ta-
raflara bir fikir sağlamasını ümit ediyorum. Ko-
nuyla ilgili düzenleme yapan tüm düzenleyici 
ve denetleyici kurumlara derli toplu bir kaynak 
sunabilirsem büyük mutluluk duyacağım. Son 
olarak kitapta yer alan tüm hususlarla ilgili aka-
demik araştırma yapan akademisyenlere bir 
fikir vermek ve kavramların ve uygulamaların 
geliştirilmesi konusundaki çalışmalarına katkı 
sağlamayı da hedeflemekteyim. 

Almak isteyenler kitabı nasıl temin edebilir?
Kitap TİDE yayını olarak yayımlandı. TİDE tara-
fından satış ve dağıtımı gerçekleştiriliyor. 

İlave etmek istediğiniz başka hususlar var 
mı?
Bu kitabı yazmak uzun yıllar boyunca bir ha-
yalimdi. Gerçekleştirebildiğim için mutluyum. 
Gerek yazarken gerekse araştırmalarımı yapar-

ken çok keyif aldım. Eşim ve kızımın anlayışlı 
tutumları, başta kendi kurumumun yöneticile-
rinin hoşgörüleri tüm çalışmaların keyifle ger-
çekleştirilmesini sağladı. Ancak kitabımın gerek 
kaynak araştırması gerekse yazımı aşamasında 
katkı sağlayan, destek ve yardımcı olan yöne-
ticilerim, üstatlarım, büyüklerim, hocalarım, 
meslektaşlarım olmasaydı bu kitap ortaya çı-
kamazdı. Kitabımın yazmaktan en keyif aldığım 
sayfası ise teşekkür sayfası oldu. Başta TİDE 
Kurucu ve Onursal Başkanı Ali Kamil Uzun ve 
TİDE Yönetim Kurulu Başkanı Özlem Aykaç 
İğdelipınar ve TİDE Yönetim Kurulu Üyesi Gür-
doğan Yurtsever olmak üzere tüm TİDE yetki-
lilerine verdikleri tüm destek ve yardımlar için 
burada tekrar teşekkür etme fırsatı bulduğum 
için ayrıca mutluyum. İç denetimle ilgili öğren-
diğim pek çok bilgiyi TİDE’den öğrendim. Bu 
kitabı TİDE yayını olarak yayımlamak ise kariye-
rimde çok önemli bir yere sahip. TİDE’ye olan 
vefa borcumu bir nebze de olsa yerine getirme-
me vesile oldu. Kitabımın ülkemiz iç denetim 
mesleğinin gelişimine bir ışık tutması dileğiyle 
tüm meslektaşlarıma saygılarımı sunuyorum. 
Konuyla ilgili kaynak geliştirme çalışması yap-
mak isteyen tüm arkadaşlarıma da başarılar 
diliyorum ve ihtiyaç duymaları halinde sonsuz 
desteğe hazır olduğumu belirtmek istiyorum.
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Türkiye İç Denetim Enstitüsü’nün eğitim fa-
aliyetlerine kurumsal bir kimlik ve disiplin ka-
zandırmak, eğitim faaliyetlerinin sürekliliği ve 
sürdürülebilirliğini sağlamak, eğitim ve eğit-
men kalitesine ilişkin standartları oluşturmak, 
Enstitü’nün mesleki eğitim ve gelişim misyonu 
ile hizmet kapasitesini güçlendirmek, eğitim 
hizmet sürecini objektif esaslarla yönetmek, 
şeffaf ve hesap verilebilir bir hizmet kanalı 
oluşturmak, iç denetim mesleğinin gelişme-
sine ve devamına katkıda bulunmak, denetim 
mesleğinin niteliğini yükseltmek için mes-

leğin nitelikli meslek mensupları tarafından 
yürütülmesini sağlamak üzere yetiştirilmeleri 
ve mesleki gelişimleriyle ilgili olarak ulusal ve 
uluslararası nitelikte kurslar, seminerler, sem-
pozyumlar, çalıştaylar ve eğitim programları 
düzenlemek amacıyla, TİDE Mesleki Gelişim 
Akademisi (TİDE Akademi), 2010 yılından beri 
faaliyette bulunuyor.

Türkiye İç Denetim Enstitüsü, sertifikasyon 
ve mesleki gelişim eğitimleri başlığında, iki 
temel kategoride üyelerimiz ve meslektaşları-

mızın mesleki bilgilerine ve gelişimlerine katkı 
sağlamak amacıyla eğitim hizmetleri sunuyor. 
Enstitü’nün ilk kuruluş yıllarından itibaren eği-
tim konusu, en fazla önem verilen hizmetler-
den biri oldu. Bu çalışmalar, mesleğimiz ve 
meslektaşlarımıza önemli katkılar sağladı. Bu 
çerçevede, IIA tarafından hazırlanan bazı eği-
timler, Türkçe’ye kazandırıldı. Enstitü eğitim 
hizmetlerinin etkin yürütülmesi konusunda 
araştırmalar yaparak, profesyonel eğitim kuru-
luşlarının eğitim programları, hizmetleri üzerine 
çalışmalar gerçekleştirdi ve destek alınarak et-
kin programların oluşturulmasını sağladı. 

Bunların yanı sıra eğitimci kadroları için zaman 
zaman üyelere duyuru yapılarak, zengin bir 
eğitimci kadrosu oluşturuldu. Eğitimciler için 
“Eğitimcinin Eğitimi” programları uygulanarak, 
eğitimcilerin yetkinlikleri artırılmaya çalışıldı.

TİDE Seminerleri
TİDE eğitimleri, gerek genel katılıma açık ge-
rek kurumlara özel olarak aşağıdaki başlıklarda 
düzenleniyor. 

Türkiye İç Denetim 
Enstitüsü Mesleki Gelişim 
Akademisi Mesleğin 
Gelişimine Katkı Sağlıyor

Türkiye İç Denetim Enstitüsü Mesleki Gelişim Akademisi (TİDE Akademi) 2010 yılında 
faaliyetine başladı. Geçen üç yılda pek çok başarılı projelere imza atan TİDE Akademi, 
meslektaşlarımıza da önemli katkılar sağladı. Düzenlenen eğitim programlarıyla 
mesleğin gelişimine katkı sağlayan TİDE Akademi, IIA tarafından hazırlanan bazı 
eğitimleri de Türkçe’ye kazandırdı.

Mesleki Gelişim Seminerleri:
•	 İç Denetim İçin Araç ve Teknikler
•	 Kıdemli Denetçiler İçin Araç ve Teknikler
•	 Katma Değerli İş Kontrolleri
•	 Denetim Raporu Yazımı
•	 Denetim Raporu Yazımı – İngilizce
•	 İç Kontrollerin Değerlendirilmesi: COSO 

Merkezli Bir Yaklaşım
•	 Bilgi Sistemleri Denetimi
•	 Usulsüzlük Denetimi ve Soruşturma
•	 Kurumsal Risk Yönetimi
•	 Denetçiler İçin Sunum Becerileri
•	 Denetçiler İçin Mülakat ve Müzakere Be-

cerileri
•	 Kıdemli Denetçiler İçin Liderlik ve Koçluk 

Becerileri

Sertifika Sınavına Hazırlık Seminerleri:
•	 CIA (Sertifikalı İç Denetçi)
•	 CFSA (Sertifikalı Mali Hizmetler Denet-

çisi)
•	 CCSA (Sertifikalı Kontrol Özdeğerlendirme 

Uzmanı)
•	 CGAP (Sertifikalı Kamu Denetçisi)
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Son dönemlere kadar yapılan her bir işleme 
ait en detay bileşenin analiz edildiği, her müş-
teri etkileşiminin yeni bir aktiviteye girdi sağ-
ladığı bir iş dünyası hayal edildiğinde, aylar 
boyunca çıktıların elde edilmesini beklemek-
tense, projelerden uzaklaşılır; çoğunlukla bu 
deneylere “elveda” denirdi. Bugünlerde ise 
sadece “bilgi”nin bulunduğu bir ortamı son 
derece donanımlı tam zamanlı bir laboratu-
var olarak ifade etmek doğru olabilir. Büyük 
Veri analizi ve Veri Bilimi kavramları ile “bir 
şekilde” önümüze gelen bu laboratuarda, 

geleneksel veri madenciliği yöntemlerinden 
farklı olduğu tartışılan birçok metot ile ha-
yal edilen çıktıları gerçek zamanlı alabilmek 
mümkün. 

Türkiye’de ve dünyada birçok farklı sektör-
de faaliyet gösteren şirketlerin gündemini 
en çok meşgul eden innovasyon fırsatlarının 
başında yer alan Büyük Veri’den Büyük De-
ğerler elde etme isteği, yeni yönetimsel yak-
laşımların tanımlanmasını sağlıyor. Gerçek 
zamanlı karar mekanizmalarını destekleyen 

bu dev verinin varlığını kabul eden şirketler, 
Büyük Veri analizlerini gerçekleştirmek için 
kendi veri ambarlarına data akışının hızını 
arttırmayı hedefler hale geldi. Büyük Veri, 
birkaç sene öncesine kadar kurumların karar 
verme mekanizmalarında oldukça etkili olan 
ilişkisel veri tabanlarında saklanan yapısal 
veri analizine ek olarak; veri depolama, veri 
analiz ve veri transfer teknolojilerinde önemli 
altyapısal değişimleri de beraberinde getiri-
yor. Şirketler artık ellerinde bulunan yapısal 
verinin yanında çok büyük değer taşıyan ve 
son dönemlere kadar fazla kullanılmayan ve 
hatta yapısal bile olmayan yüksek hacimli ve-
riyi fark ediyorlar. 
 
Facebook, Twitter gibi sosyal ağlarda, kame-
ra, fotoğraf makinesi, akıllı evlerde bulunan 
sensörler, enerji sektöründe kullanılan akıllı 
şebeke ve sayaçlar gibi sayısal ortamlarda 
ve akıllı telefonlarda dönen küresel verinin 
büyüklüğü nedeniyle bugün eriştiğimiz ya da 
erişemediğimiz tüm bilgi, “Big Data/Büyük 
Veri” olarak tanımlanıyor. İşte tam bu nok-
tada sosyal medya oluşumu ve teknolojik 
olanaklar sayesinde bilgi üretme ve bilgi sa-
hibi olma süreci çok ciddi bir evrim geçiriyor 
diyebiliyoruz. Günlük yaşamda aldığımız hiz-
metlerin internet üzerinden taşınan uygula-
malar yolu ile kolayca erişilebilir olması veya 
hizmet sektöründe faaliyet gösteren her 
firma için satış sonrası memnuniyetin sağ-
lanması ihtiyacına yönelik olarak müşterinin 
her türlü bilgisinin şirketlerce alınıp saklan-
ması gibi. Bu özelliğe sahip ayrıntılı bilgiler, 
müşterilerin daha iyi tanınmasını sağlayarak 
bireyselleştirilmiş ve kişiye özel hizmet su-
numunun firma tarafında sağlanabilmesine 
olanak sunuyor. Tabi bu da, her sektör için 
ayrı bir anlam ifade ediyor.

Örneğin internet üzerinden tüketim dav-
ranışları izlenerek bir kullanıcının hamile ol-
duğu tespitini yapmak ve kendisine yönelik 
oldukça özel bir hizmet sunmak mümkün 
gözüküyor. Bankalar da, sakladıkları bilgiler 
yoluyla, kullanıcısını tanıyan, internet şubesi-
ne o gün ne için girdiğini tahmin edebilen ve 
buna göre menüyü en etkin hale getirebilen, 

Ceyda Bursalı - Tanıl Durkaya

müşterisine hatırlatmalar yapan, özelleştirile-
bilir ara yüzler sunan, zengin içerikli, hızlı ve 
kullanışlı bir 7/24 bireysel şube haline geldi. 
Bu kapsamda sayısal ortamda saklanan dev 
veri “zettabyte”lar seviyesinde ölçülebiliyor.

Toplumsal eğilimleri araştırırken başvurulan 
örnekleme yönteminin yerini, hızla oluşan 
Büyük Veri yığınlarında “veri bilimciliği” ko-
nuşturularak salt korelasyon ve benzeri ista-
tiksel ilişkiler üzerinden, ekonomik ve siyasi 
alanlarda kullanılabilen çok değerli bilgilere 
ulaşılabiliyor.

Kısacası düşünülebilen her sektöre ait her 
şirket bir adım öne geçebilmek için bugün-
lerde bir fark yaratmak zorundalar, teknolojik 
eğilimler ışığında bakıldığında ise çok değil 
belki 7 sene sonra hizmet verebilmek için 
buna mecbur hale geliyor olacaklar.

Dijital ortamlarda sağlanan iletişimin yarattığı 
olanaklardan biri elbette bu iletişime ve etki-
leşime ait verilerin somut bir biçimde ölçüle-
bilir olmasıdır. Ancak hayatımızın hemen her 
an anında bir parçası olduğumuz bu Büyük 
Planlara ilişkin kimin hangi bilgiyi ne amaç-
la depolayıp “ne elde etmek için” kullandığı 
belirsizliği bizleri kuşkulandırmayacak mı? 

Türkiye’de özellikle son kullanıcı farkındalı-
ğını ön plana çıkaran düzenlemelerin BTK 
ve BDDK tarafından yapıldığını görüyoruz. 
Bankalarda geleneksel yöntemler harici ger-
çekleştirdiğiniz hemen her işlem için ısrarla 
uyarıldığınızı hatırlatmak gerekir. 

Bu kadar iç içe geçmiş sektör ve değişken 
ışığında Büyük Veri konusunda bizleri kimin 
uyaracağı ise merak konusu olarak güncelli-
ğini koruyor. Bu konuda hem kendimiz, hem 
de şirketlerimiz için sormamız gereken en 
önemli soru şu: Kimlere Büyük Veri sağlı-
yorum? Kimlerden Büyük Veri topluyorum? 
Büyük Verilerim güvende mi? 

Ceyda Bursalı - Tanıl Durkaya 
KPMG Türkiye, BT Risk Danışmanlığı 

Biri Bizi Kaydediyor!
“Büyük Veri” = Büyük Değer & 

Büyük Farklılık
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Ocak ayının son günlerinden birinde e-posta 
kutuma düşen Sevgili Onursal Başkan (Ali Ka-
mil Uzun) TİDE İç Denetim Dergisi’nin yeni sa-
yısı için düğmeye bastıklarını ve ‘Meslek İnsanı 
Olmak’ temalı bir yazıyı benden beklediklerini 
bildiriyordu. Ismarlama yazı yazmak gibi bir 
alışkanlık ve yeteneğim olmamasına karşın, 
“Tamam, yazarım.” dedim. Kendi kendime 
“Meslek Etiği’nin eteğine yapışır ve bir şeyler 
karalarım.” derken; tereciye tere satmanın iyi 
bir fikir olmadığını anladım. Enstitünün yayın-
larını izleyen mesleğin değerli mensupları ya-
zacaklarımı okuduklarında, bu karalamamı ne 
özgün, ne de ilginç bulacaklardı. Kaldı ki, Onur-
sal Başkan bu konuda sesini, tüm yetkinliği ile; 

“Her meslek insanı kendi alanında verdiği hiz-
met ile birey olarak kendi gelişimine, ailesi ve 
ait olduğu toplumun, ülke ve devletin, tüm in-
sanlığın refah ve mutluluğuna çalışmalı. Bu çok 
yönlü değer yaratan özellikler, meslek insanla-
rını, şeffaf, dürüst ve güvenilir bir iş hayatının 
güvencesi yapıyor. Her mesleğin etik kuralları 
arasında dürüstlük, tarafsızlık ve yetkinlik yer 
alıyor. Her meslek insanı, çalışmalarını doğru-
luk, dikkat ve sorumluluk anlayışı ile yapmalı, 
hukukun ve mesleğin gereklerinin yerine geti-

rilmesine azami dikkat ve özen göstermeli. Ku-
raldışı eylemlere bilerek ve isteyerek taraf ol-
mayan meslek insanı, tarafsızlığını zayıflatacak 
ilişki ve faaliyetler içinde yer almamalı. Bilgi ve 
becerilerini sürekli geliştirerek hizmetlerinin et-
kinlik ve kalitesini artırmalı...” (bkz. internet Ali 
Kamil Uzun, makaleler, söyleşiler, konuşma-
lar…) diyerek, benden önce size duyurmuştu.

Meslek İnsanı Olmak üstüne söylenecek sö-
zün bittiği yerde yapabileceğim tek şey hikaye 
anlatmaktır. Siz de kıssalardan bir hisse çıkarır-
sanız; ben de ev ödevimi yapmış olurum. 

“Ben bir deniz feneriyim”
“Deniz Kuvvetlerinin eğitim filosuna yeni ka-
tılmış iki savaş gemisi kötü hava koşullarında 
kendilerine verilmiş görevler doğrultusunda 
kimi zaman yavaş kimi zaman hızlı seyirlerle 
birbirlerine yaklaşıp uzaklaşıyor, çeşitli manev-
ralarla tornistan yaparak bordalarını neredeyse 
birbirlerine sürtünecek kadar yaklaştırıyorlardı. 
Bu arada iki gemi arasında kurulan halat köp-
rü üzerinden personele bir gemiden diğerine 
geçme talimi yaptırılıyordu. Hava kararmaya ve 
dalga boyu yükselmeye başladığında, iki gemi 
arasındaki halat çözüldü ve gemiler birbirinden 

uzaklaştırıldı. Gece tatbikatı başladı. Geminin iç 
ışıkları karartıldı. Elektronik navigasyon cihaz-
ları devre dışı bırakıldı ve yön bulmada klasik 
tekniklerin uygulanacağı bildirildi. Borda seyir 
fenerleri söndürüldü. Tatbikatın gece savaşı 
senaryosuna geçildi. Artan rüzgar, sertleşen 
deniz ve artan sis görüş mesafesini iyice azalt-
tı. Güverte ve köprü nöbetçilerine özel uyarılar 
yapıldı. Gemi komutanı da bütün faaliyetleri 
denetlemek için köprüdeki yerini aldı. Kısa bir 
süre sonra köprünün gözetleme yerinde iskele 
tarafındaki nöbetçi haber verdi: “Işık. Sancak 
tarafında ışık...”

Komutan seslendi: “Dümdüz mü ilerliyor, yok-
sa kıça doğru mu gidiyor?”

Nöbetçi, “Dümdüz ilerliyor, Komutanım” diye 
cevap verdi. Bu cevap o gemiyle tehlikeli bir 
çatışma rotası üzerinde olunduğu anlamına ge-
liyordu.

Komutan sadece ön direkdeki silyon fenerinin 
yakılmasını istedi ve nöbetçiye emir verdi: “Üs-
tümüze gelen gemiye el feneriyle mesaj gön-
der: Çatışma rotasındayız. Rotanızı 20 derece 
değiştirmenizi öneriyoruz.”

Karşıdan, “Biz değil siz geminizin rotasını 20 
derece değiştirmelisiniz.” cevabı hemen geldi.

Komutan, “Mesaj gönder” dedi. “Ben gemi 
komutanıyım. Rotanızı hemen 20 derece de-
ğiştirin.”

Karşıdaki, “Ben de askerliğimi deniz onbaşısı 
olarak tamamladım. Rotanızı 20 derece değiş-
tirseniz sizin için çok iyi olur.” diye yanıtladı.

Komutan iyice öfkelendi. Hırsla emretti: “Me-
saj gönder! Ben bir savaş gemisiyim. Rotanızı 
hemen 20 derece değiştirin. ”

Karşıdaki ışıklarla işaret verdi: “Ben bir deniz 
feneriyim, siz bilirsiniz...”

İlkeler, deniz fenerleri gibidir. Onlar, karşı ko-
nulamayacak doğal yasalardır. İlkeler, uygula-
malar değildir. Uygulama belirli bir etkinlik ya 

da eylemdir. Bir durumda işe yarayan bir uy-
gulamanın bir başka olayda etkili olacağı kesin 
değildir. Uygulamalar duruma göre belirlenir. 
Buna karşılık ilkeler, evrensel kapsamı olan de-
rin ve temel doğrulardır. Ben hikayeyi anlattım. 
Meslek İnsanları benim çıkaramadığım hisseyi 
çıkardılarsa ne ala... 

Herhangi bir mesleğin insanı mesleğinin bilgi 
birikiminin yanında entelektüel birikim sahi-
bi bir insan olmalıdır. Denetim işi yapacaklara 
önerim, yaşamlarını renklendirecek hobilere 
sahip olmalarıdır. Salt denetçilik aşık olunacak, 
aşkı yaratacak bir meslek değildir. Onlar işlerini 
iyi yaparak geçimlerini sağlayabilirler. Ekono-
mik olarak tatmin edici paralar kazanabilirler. 
Ben ruhunu zenginleştiremeyen bir denetçinin 
yaratıcı olacağına inanmam. Bir meslek insanı 
mesleki bilgisi yanında entelektüel zenginliğin 
de sahibiyse; bu özellikleri nedeniyle meslek-
taşları tarafından takdir edilebilir. Bu takdir tek 
başına meslek insanının “iyi bir insan” olduğu-
nun göstergesi olabilir mi? 

“Böyle olağanüstü bir sanatçıyı 
kaybedemezdik”
Üç tenoru tanımayanınız yoktur. Onlar birlikte 
verdikleri konserler ve gerçekleştirdikleri sos-
yal sorumluluk projeleriyle milyonların sevgilisi 
oldular.

Luciano Pavarotti (12 Ekim 1935, Modena - 6 
Eylül 2007, Modena), İtalyan Tenor; Placido 
Domingo (21 Ocak 1941, Madrid ), İspanyol 
Tenor; José Carreras (5 Kasım 1946, Barcelo-
na), Katalan/İspanyol Tenor.

Pavarotti beş yıl önce kalbine yenildi. Toprağı 
bol olsun. Anlatacağım kıssa, bir ölçüde şehir 
efsanesi de olsa, gerçek bir hayat hikayesin-
den örülmüştür. Hikayenin başrol oyuncuları 
Carreras ve Domingo’dur.

Katalanlarla İspanyollar arasındaki politik, eko-
nomik ve sosyal çekişmeyi çoğumuz biliriz. 
Bir Katalan’a, “Sen İspanyolsun” dendiğinde, 
alacağı cevabı buraya neden yazamadığımı 
düşünebilirsiniz. Fransızca/İtalyanca/İspanyol-

Prof. Dr. Ömer Lalik

Meslek İnsanı 
Olmak Üzerine…
Meslek İnsanı 
Olmak Üzerine…
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ca karması ayrı bir dili konuşurlar ve bayrakları 
özeldir. Çekişmenin spora ve özellikle futbola 
nasıl yansıdığını da futboldan keyif alanlar an-
latabilir.

Bir Katalonya kulübü olan Barcelona, Katalonya 
Milli Takımı olarak da algılanır. Real Madrid ise, 
“Real=Kraliyet” unvanını kullanma ve logosun-
da kraliyet tacını taşıma yetkisini kraldan alan 
ender kulüplerden biridir. İspanya Kralı’nın ekibi 
Real Madrid’le Barcelona arasındaki ezeli reka-
bet (düşmanlık da diyebiliriz) yıllardır sürmekte 
ve futbolun sadece futbol olmadığını da gös-
termektedir. Benzer bir çekişme sahnelere-sa-
nata yansıdı. Dünyanın hayranlıkla dinlediği iki 
tenor; Madridli Placido Domingo ve Barcelonalı 
José Carreras arasında yaşandı. Birlikte kon-
serler veren sanatçılar, 1984 yılında İspanya iç 
politikasında yaşanan  nedenlerden etkilenerek 
ilişkilerini kestiler ve neredeyse düşman oldu-
lar. Karşılıklı ithamlarda ve ağır açıklamalarda 
bulundular. Dünyanın dört bir yanından gelen 
konser tekliflerini diğerinin olmaması şartı ile 
kabul edeceklerini duyurdular.
 
José Carreras Puccini’nin La Bohéme opera-
sını filmleştirme projesi için 1987’de Paris’e 
gitti. Filmin çekim günlerinde kendisini çok 

halsiz hissederek kontrol için doktorlara baş-
vurdu. 48 saat sonra açıklanan tetkik sonuçla-
rıyla şok yaşadı. Teşhis lösemi leukaemia’ydi. 
Ölümcüldü... Tedavisi çok çileli ve masraflıydı. 
Neredeyse her ay ABD’ye gidiyordu. Çalış-
ması da söz konusu değildi. Bir süre sonra, 
yüksek tedavi ve seyahat masraflarından do-
layı maddi sıkıntıya düştü. Artık hiçbir masrafı 
karşılayamayacak duruma geldiğinde; ailesi, 
yakın dostları, bilim insanları ve iş adamları bir 
araya gelerek lösemi araştırmaları yapacak ve 
sosyal fayda yaratacak bir vakıf kurdular: José 
Carreras International Foundation (1988). Bu 
arada merkezi Madrid’te bulunan bir vakfın 
lösemi hastalarının tedavi masraflarını karşıla-
dığını da öğrendiler. Adı Hermosa olan bu va-
kıf Carreras’ın tedavi masraflarının önemli bir 
bölümünü karşıladı. Kan ve ilik nakli ile süren 
tedavi başarılı oldu ve Carreras iyileşti. 

Artık şarkılarını söylüyor ve bir Verdi ustası 
olarak yeni sözleşmeler imzalıyordu. Maddi 
durumu düzeldi. Kazancı yerindeydi. Zaman, 
vefa borcunu ödeme zamanıydı. Kendi adına 
kurulan vakfa ilk yardım elini uzatan Hermo-
sa Vakfı’na şükran doluydu. Yaptığı araştırma 
bir sırrı açığa çıkardı. Vakfın kurucusunun, en 
büyük destekçisinin ve hatta başkanının Pla-

cido Domingo olduğunu öğrendi. Domingo 
bu vakfı onu desteklemek için kurmuş, fakat 
kendi adının gizli tutulmasına istemişti. İnsanca 
bir yaklaşımdı bu… Domingo rakibi Carreras’a 
herkesin duyabileceği bir yardımı teklif etmeyi 
aklından geçirmemiş ve bir eski dostun gururu-
nu kırmaktan sakınmıştı. 

Bir Madrid konserinde Domingo beklemediği 
bir sürprizle karşılaştı. Domingo sahnedeyken 
izleyiciler arasında bulunan Carreras sahneye 
çıktı, gösteriyi kesti ve alçak gönüllü bir şekilde 
Domingo’nun önünde dizleri üzerine çöktü, on-
dan özür diledi ve teşekkür etti. Sahnede çok 
anlamlı ve duygusal bir buluşma gerçekleşti. 
Domingo onu ayağa kaldırdı ve kucakladı. İşte 
o anda temelleri eski güzel günlere ve anılara 
dayanan dostluk yeniden doğdu.

Konser sonunda Placido Domingo’yla bir rö-
portaj yapan bir gazeteci sordu; “Sizi düşman 
sayan, çok kırgın olduğunuz ve dünyada size 
rakip olabilecek bir kişiye yardım etmek için ne-
den bir vakıf kurdunuz?”

Domingo’nun cevabı çok kısa ve çok anlamlı-
dır: “Böyle olağanüstü bir sesi ve üstün bir sa-
natçıyı kaybedemezdik.”

Kıssalardan hisse almak
Bu kıssadan bir meslek insanı olarak çok hisse 
alınıp zengin olunabilir.
Hisse 1: Sahip olduğun değerin kıymetini bil. 
Onu harcama! Onu yok etme.
Hisse 2: Sevmesen bile meslektaşlarına saygı 
duy. 
Hisse 3: Sevgi ve umut ikiz kardeştir. Kardeş-
leri ayırma.
Hisse 4: Kötülükleri hiç anma. İyilikleri hep ha-
tırla.
Hisse 5: Düşmanınla dost, dostunla düşman 
olabileceğini düşünerek davran.
Hisse 6: Meslektaşlarını küçük düşürmeden 
yardım elini uzat.
Sevgili İç Denetçi Dostlarım,

Irwin Yalom: “Gözden geçirilmemiş bir hayat, 
yaşamaya değmez.” demiş. Kimi kesitleriyle 
yaşamımı gözden geçirmemi sağlayan bu ev 
ödevimde yaptığım hataların sorumluluğunu 
taşıdığımı bilmenizi isterim.

İyilikler sizin olsun.

Prof. Dr. Ömer Lalik
MÖDAV Başkanı

Placido Domingo

José Carreras
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Türkiye’deki iç denetim uygulamalarının ulus-
lararası standartlara kavuşması, mesleğin mü-
kemmelliğe taşınması ve iç denetim mesleği 
ile ilgili farkındalığı artırmak amacıyla, Türkiye 
İç Denetim Enstitüsü tarafından Farkındalık 
Ödülleri veriliyor. Enstitü, 2011 yılından bu 
yana mesleğinin gelişimine katkıda bulunan ve 
bu alanda yatırım yapan kurumları, akademis-
yenleri, iç denetçileri “İç Denetim Farkındalık 
Ödülleri” ile ödüllendiriyor. Bu yıl üçüncüsü 
gerçekleşen ödül töreni, “İç Denetim Farkında-
lık Ayı” olan Mayıs ayında gerçekleştirildi. 

21 Mayıs 2013 tarihinde gerçekleşen törenle, 
“İç Denetim Farkındalık Ödülleri”; Toplumsal 

Farkındalık, Kurumsal Farkındalık, Bireysel Far-
kındalık, Akademik Farkındalık ve Gönüllü Ku-
ruluşlar olmak üzere beş kategoride verildi ve 
toplam 20 ödül sahiplerini buldu.

Tören TİDE Yönetim Kurulu Başkanı Özlem Ay-
kaç İğdelipınar’ın açılış konuşmasıyla başladı. 
Başkan İğdelipınar törende yaptığı konuşmada, 
Mayıs ayını tüm dünyadaki iç denetçilerle bir-
likte “İç Denetim Farkındalık Ayı” olarak çeşitli 
etkinliklerle kutladıklarını belirtti. Türkiye’de ve 
dünyada risk yönetimi, kurumların faaliyetleri-
nin etkinlik ve verimliliği, finansal bilgilerin gü-
venilirliği ve yasalara uygunluğun sağlanması-
na ilişkin hedeflerin önem kazandığını söyleyen 

İğdelipınar, bu hedeflere ulaşmada iç deneti-
min rolünün giderek arttığını vurguladı. 

“İç denetçilere daha çok iş 
düşecek”
TİDE Yönetim Kurulu Başkanı Özlem İğdelipı-
nar Kurumsal Yönetim alanında, Türk Ticaret 
Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanununda ya-
pılan yeni düzenlemelerin, iç denetim için de 
yeni ufuklar açtığını ve iç denetimden beklen-
tileri artırdığını hatırlattı. İğdelipınar ayrıca, Ku-
rumsal Risk Yönetimi, Etik ve İtibarın Yönetimi, 
uyum konularında hissedarların yönetim kurul-
larından talepleri artacağını ve bu alanlarda iç 
denetimin donanımlı olmasının, yönetim kuru-
luna güvence ve danışmanlık verebilmesinin, iç 
denetimin değerini artırma konusunda bir fırsat 
olacağını belirtti.

“TİDE değer ve farkındalık yarattı”
Daha sonra sözü TİDE Kurucu ve Onursal Baş-
kanı Ali Kamil Uzun aldı. Enstitünün her faaliye-
ti gibi ‘Farkındalık Ödül Töreni’nin de kurumsal-
laştığını söyleyerek sözlerine başlayan Uzun, 
bu vesileyle Enstitünün Başkanı ve kurullarında 
görev alan meslektaşlarıyla, ödül töreninin dü-
zenlenmesinde emeği geçen TİDE Akademik 

İlişkiler Komitesi’ne teşekkür etti. Ayrıca Ma-
yıs ayının uluslararası farkındalık ayı olması 
sebebiyle, tüm meslektaşlarının da Farkındalık 
Ayı’nı kutladı. 

Uzun, TİDE’nin mesleğin akademik gelişimi, 
sivil ve mesleki kuruluşlarla iletişimi, kamu, 
finans ve reel sektörde uluslararası standartlar-
da uygulaması, sertifikalı profesyonelliğin için 
köprü oluşturduğunu vurgulayarak, TİDE’nin 
mesleğe değer ve farkındalık yarattığını ifade 
etti.

Türkiye İç Denetim Enstitüsü 
Gelecek Okulu açılıyor
Uzun ödül töreninde yaptığı konuşmasında 
şunlara değindi: “Ödüle layık olan çalışmalara 
baktığımda, ülkemizdeki iç denetim çalışmala-
rının küresel olarak iyi örnek olabilecek seviye-
lere geldiğini ve her yıl gittikçe artan kurumun 
iç denetim faaliyetini bünyesine kattığını görü-
yoruz. Bu gelişme ülkemiz kurumsal yönetim 
kalitesinin ileriye taşınmasında büyük önem ta-
şımaktadır. İç denetimin sağladığı bu katma de-
ğerin kurumlarda somutlaşmasına katkıları olan 
yöneticilerimize, meslektaşlarımıza ve birlikte 
mesai harcadığımız çalışma arkadaşlarımıza ay-

Türkiye İç Denetim Enstitüsü (TİDE), Türkiye’deki iç denetim uygulamalarının 
uluslararası standartlara kavuşması, mesleğin mükemmelliğe taşınması ve iç denetim 
mesleği ile ilgili farkındalığı artırmak amacıyla, her yıl İç Denetim Farkındalık Ödülü 
veriyor. Bu yıl üçüncüsü düzenlenen ödül töreninde, beş kategoride 20 ödül verildi. 

İç Denetim Farkındalık 
Ödülleri Dağıtıldı
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rıca teşekkür ediyorum. Bu süreçte gösterdik-
leri anlayış ve sabırla, esirgemedikleri destekle 
de hep yanımızda olan eş ve çocuklarımıza da 
şükranlarımı sunuyorum. Onlar bu sürecin gizli 
birer kahramanıdır. 

Bugün gerçekleştirmekte olduğumuz ödül tö-
reni, bireysel ve kurumsal farkındalığın, top-
lumsal farkındalığa taşınmasında da ayrı bir 
anlam taşıyor. İlk defa bu yıl üniversiteli genç-
ler arasında düzenlediğimiz iç denetime genç 
bakış yarışmasının ödülleri de bu akşam veri-
lecek. Mesleğimizin geleceği ve mesleğimi-
zin gelecek meslektaşları olarak gördüğümüz 
gençlerimiz için tasarladığımız ve yakın zaman-
da faaliyete geçecek olan Türkiye İç Denetim 
Enstitüsü Gelecek Okulu’nun da müjdesini siz-
lerle paylaşmanın mutluğunu yaşıyorum.

Enstitümüz ortak bir hayalin gönüllü emek ve 
fedakarlıkla yoğrulmuş öyküsünün kurumsal 
ifadesidir. Enstitümüz ve mesleğimizin gele-
ceği için hayallerimizin gerçekleştirilmesi için 
yolumuz açık olsun.”

Ödül töreninde Türkiye İç Denetim Enstitü-
sü tarafından üniversite öğrencileri arasın-

dan düzenlenen “İç Denetime Genç Bakış 
Yarışması”nı kazanan eserler de sergilendi.

Ödül Alan Kurumlar
1. Toplumsal Farkındalık kategorisinde; 
•	 İç Denetim Farkındalık Ödülü; iç denetim 

mesleği ve TİDE adına bir referans kay-
nağı olarak toplumsal farkındalık yaratma-
sından dolayı “KOBİ’lerde İç Denetim İçin 
Pratik Bilgiler” kitabını yayınlayan İstanbul 
Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler 
Odası (İSMMMO)’na verildi.

2. Kurumsal Farkındalık kategorisinde; 
•	 Kalite Güvence Değerlemesi sürecini ba-

şarı ile tamamlayarak, iç denetim fonksiyo-
nu ve mesleğini uluslararası standartlarda 
gerçekleştirdiklerini belgeleyen kurumlar 
olarak; Borusan Holding, Çimsa, Enerjisa, 
Türkiye Finans Katılım Bankası, Koç Finan-
sal Hizmetler 

•	 En fazla TİDE üyesine sahip kurum olarak; 
Bank Asya

•	 En fazla sertifikalı iç denetçiyi istihdam 
eden kurum olarak; Türkiye İş Bankası

•	 TİDE Akademi’den en fazla eğitimi alarak, 
mesleki eğitime verdikleri önemden dola-

yı; Albaraka Türk ve Türkiye İş Bankası
•	 İç Denetim mesleğinin paydaşlar nezdin-

de tanıtımı ve farkındalık yaratma adına 
yaptıkları başarılı çalışmaları için; Sabancı 
Holding ve Avea “İç Denetim Farkındalık 
Ödülü”nü aldı.

3. Bireysel Farkındalık kategorisinde;
•	 İç Denetim Mesleği ve TİDE’nin gelişi-

mine yaptığı değerli katkılarından dolayı, 
TİDE Kurucusu ve Onursal Başkanı Ali Ka-
mil Uzun,

•	 Türkiye İç Denetim Enstitüsü’nün kurum-
sal tarihi ile iç denetim mesleğinin yakın 
tarihini ortaya koymayı amaçlayan “Mes-
lekte Mükemmelliğin Küresel Paydaşı: 
TÜRKİYE İÇ DENETİM ENSTİTÜSÜ” ki-
tabı ile mesleğe ve TİDE’ye değer katan, 
TİDE Yönetim Kurulu Üyesi Gürdoğan 
Yurtsever,

•	 İç Denetim, kurumsal yönetim, risk yöne-
timi, iç kontrol kavramlarına ilişkin ilk Türk-
çe kaynak çalışma niteliği taşıyan ve TİDE 
tarafından yayına hazırlanan “İç Denetim, 
Kurumsal Yönetim, Risk Yönetimi ve İç 
Kontrol” kitabı ile mesleğe ve TİDE’ye 
değer katan TİDE Eski Başkanı Çetin Öz-

bek 2013 Bireysel Farkındalık Ödülü’nün 
sahipleri oldular.

4. Akademik Farkındalık kategorisinde;
•	 Mesleki konularda tez danışmanlığı sayısı 

en yüksek akademisyenler olarak, Prof. 
Dr. Cemal İbiş ve Prof. Dr. Nuran Cömert,

•	 Mesleğe ilgi ve destekleri, Denetim Okulu 
Projesi, 2014 Akademik Forum ev sahip-
liği ve üniversitede aktif olan iç denetim 
faaliyetlerinden dolayı, Galatasaray Üni-
versitesi,

•	 Akademik Forum 2012 ev sahipliği, 
Türkiye’nin akademik programında de-
netim dersi yer alan ilk kurumu, denetim 
üzerine ilk akademisyenlerin olduğu ve 
yetiştiği kurum olması nedeniyle İ.Ü. İşlet-
me Fakültesi 2013 Akademik Farkındalık 
Ödülü’nü aldılar.

5. Gönüllü Kuruluşlar kategorisinde;
•	 Kurumsal Yönetim Endeksi’ne giren ilk si-

vil toplum kuruluşu, risk esaslı iç denetim 
yaklaşımı ile iç denetim yapılanmasını sağ-
laması, iç denetçi istihdam edilmesinden 
dolayı, 2013 Gönüllü Kuruluşlar Farkındalık 
Ödülü’nün sahibi Darüşşafaka Cemiyeti oldu.

Prof. Dr. Nuran Cömert, Marmara Üniversitesi Prof. Dr. Cemal İbiş, Marmara Üniversitesi Talha Çamaş, DarüşşafakaProf. Dr. İdil Kaya, Galatasaray Üniversitesi
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İç Denetime Genç Bakış 
Yarışmasında Derece Alan Çalışmalar

Türkiye İç Denetim Enstitüsü Akademik İliş-
kiler Komitesi tarafından düzenlenen, ‘İç De-
netime Genç Bakış Yarışması’nda, Galata-
saray Üniversitesi’nden M. Emrah Demirel, 
‘Saat Tamircisi’ fotoğrafıyla birincilik ödülü-
nü kazanırken, ikincilik ödülünü Galatasaray 
Üniversitesi’nden M. Emin Alparslan ‘Denetim 
İç’tense Başarı Kaçınılmazdır’ sloganıyla aldı. 
Üçüncülük ödülünü Marmara Üniversitesi’nden 
Furkan Başar ‘Hayatım Denetim’ başlıklı kom-
pozisyonu ve Galatasaray Üniversitesi’nden 
Begüm Yeşilkaya ‘Pasta Tadında’ adlı kompo-
zisyonuyla paylaştı. Jüri Özel Ödülü’nü Dum-
lupınar Üniversitesi’nden Ceren Nevriye Kaya 
ile Marmara Üniversitesi’nden Menduh Arslan 
gönderdikleri video çekimiyle aldılar. 

Yarışma sonucunda birincilik ödülü Iphone 5 

olurken, ikinci Samsung Galaxy S-III, üçüncü 
yarışmacı ise Mini-ipad kazanma şansı yakaladı. 
Yarışma sonucunda ayrıca jüri özel ödülü olarak 
TİDE Akademi’den ücretsiz eğitim verilirken, 
yarışmaya projeler kategorisinde katılan kişilere 
de (sorumlu ve proje ekiplerine) İç Denetim Ki-
tabı ve birer yıllık dergi aboneliği hediye edildi. 
Yarışma sonucunda belirlenen eserler; İç De-
netim Farkındalık Ödül Töreni’nde sergilendi. 
Türkiye İç Denetim Enstitüsü Akademik İlişkiler 
Komitesi üyeleri, yarışmaya katılan ve mesleğe 
meraklı gençlerle, “2013 Genç Bakış”’ı değer-
lendirmek için bir araya geldiler. 24 Haziran 
2013 tarihinde gerçekleşen toplantıda, “2014 
Genç Bakış” yarışmasının konusu belirlenirken, 
“2013 Genç Bakış” yarışması değerlendirildi. 
Öğrencilerle fikir alışverişinde bulunan üyeler, 
daha iyiye ulaşmak için paylaşımlarda bulundu.

İç Denetim’in Fotoğrafı 
Nasıl Çekilir?

TİDE’nin bu yarışmasının afişini gördüğümden beri bu 
soruyu soruyorum kendime: “Acaba iç denetimin fo-
toğrafı nasıl çekilir?” Zaman, planlama, verimlilik, risk 
yönetimi… Bu ve benzeri ana öğelerin hepsini ya da 
birçoğunu nasıl kadraja sığdırabilirim? Bunları düşünür-
ken birden aklıma saat tamircisi ve iç denetçinin ara-
sında bir bağ kurulabileceği geldi. Duran bir saat günde 
iki kez doğru zamanı gösterir fakat bozuk işleyen bir 
saat asla doğruyu göstermez. Bu yüzden saatleri ona-
ran, bakımını yapan, işleyişini düzenleyen saat tamir-
cileri; şirketlerin planlamalarını yapan, işleyişini düzen-
leyen bir bakıma tamirini gerçekleştiren iç denetçilere 
benzediğini düşündüm. Bu nedenle işinin başında saat 
tamircisinin fotoğrafını çekmek, iç denetimin fotoğrafı-
nı çekmek olabileceğini ifade etmek istedim.

Denetim iç’tense başarı 
kaçınılmazdır.

Slogan

M. Emrah Demirel
Galatasaray Üniversitesi
Birincilik Ödülü

M. Emin Alparslan
Galatasaray Üniversitesi

İkincilik Ödülü

Türkiye İç Denetim Enstitüsü, tecrübe ve birikimleriyle mesleği doğru ifade etmek, 
donanımlı meslek mensupları yetiştirmek ve iç denetim konusunda farkındalığı artırmak 
amacıyla düzenlediği, ‘İç Denetime Genç Bakış Yarışması’nın sonuçlarını açıkladı. Genç 
neslin bakış açısıyla, yazılı ve görsel araçlar kullanılarak, “İç Denetim” mesleğine dair 
toplumda somut algı oluşturmak ve meslekle ilgili farkındalığı arttırmayı hedefleyen ve 
üniversite öğrencileri arasında düzenlenen yarışmanın ödülleri, İç Denetim Farkındalık 
Ödül Töreni’nde verildi. Bu sayımızda ödül alan çalışmaları sizlerle paylaşmak istedik.
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siniz? Tabi ki şefle iyi bir İLETİŞİM kurmanız 
gerekecek, ardından şefin şeffaflık ilkesiyle 
size tarifi aktarması, sizin pastayı büyük bir 
coşkuyla pişirmeye yönelmeniz ve verilen tarifi 
yorumsuz deneyişiniz ön yargısız ve objektif 
yaklaşımınızla ortaya çıkan yeni pastanın ilk 
çatalı ve tadı da denetim raporunuzdur desek 
denetim bitmiştir.

Ya da restaurant’a yardım edin ve pastaları siz 
tasarlayın. Restoranın hitap ettiği kitleye yöne-
lik ürünler geliştirip, kuruma destek verebilirsi-
niz. Kremanın aromasını, kakao miktarını, tale-
be göre yeni tatlar yaratmayı ve fiyatlandırmayı 
siz yapın. Restoranın belli zamanlarda ki des-
tek istediğine göre farklı pastalar yaratın yani 
danışmanlık hizmeti verin. Proje bazlı çalışmak 
isterseniz denetim mesleğinin danışmanlık 
kısmı tam size göre demektir.Tempolu, planlı 
ve pratik olmanız gerekir demiştim (Tamamen 
kendinize ayrılan süreyi çoğaltmak için). Evet, 
kabul çalışma saatleriniz uzayabilir (dönemsel 
olarak), hatta haftasonları toplantılarınız olabi-
lir ama eğer pratik biriyseniz ya da meslekle 
uyum içinde yaşamayı öğrendiyseniz yani bir 
çantaya iki günlük bir hayat sığdırabilirseniz, ör-
neklendirecek olursak gün boyu süren toplantı-
dan maça, maçtan aile-arkadaş yemeğine aynı 
günde gidebiliyorsanız, sizin için sorun yok 
demektir. Bu durum mesleğinizi sevdiğinizi ve 
yaşam enerjinizin yüksek olduğunu gösterir.
Denetim mesleğinin gençlerde ki algısını de-
ğiştirmek ancak mesleğe yeni bakış açısı 
kazandırmakla mümkündür. Mevcut durum 
da zaten olası en kötü tablolar çizilmiştir. Bu 

anlamda mesleğini seven ve layıkıyla yapan 
denetçilerle bir arada olmak benim algımın de-
ğişmesinde büyük fayda sağlamıştır. Algıyı de-
ğiştirmek, gençleri mesleğe teşvik etmek ve 
bu durumun sürdürebilirliğini sağlamak genç-
lere yapılan mesleki anlatımın değişmesiyle ve 
gençlere bu anlamda fırsat ve sorumluluklar 
vermekle daha mümkündür.

Ön yargıya sebep olan diğer ölçüt ise dene-
tim mesleğini seçen bireylerin özel hayatları-
dır. Yine bire bir gözlemle üstesinden geline-
bilecek olan bu algı gençleri mesleğe teşvik 
etmede önemli bir rol oynayacaktır. Sıradan 
bir stajdan daha çok fayda sağlayacağını dü-
şündüğüm “Hayat Stajı” hem bireyin mesle-
ğe uygunluğunu kendi öz değerlendirmesini 
yapmasını sağlayacak hem de o güne kadar ki 
tecrübe etmediği ön yargılardan arındıracaktır. 
Diğer bir taraftan genç aday iç denetime ken-
dinden başlayacaktır. Karar alma, değerlendir-
me ve uygulamaya koyma mekanizmaları ara-
sında ki mantığı iyice kavramış bireyler kendi 
iç denetimini başarıyla yapacaktır. Bu anlamda 
ufkumuzu olabildiğince genişletmeli ve mesle-
ğin günlük hayatımızda var olduğunun farkına 
varmalıyız. 

Gençleri uyandıracak ve algısını değiştirecek 
olan yol haritası da üniversite de başlayan kök 
bırakmaya meslek adına küçük sorumluluklar 
eklenmeli, mesleğe aidiyet hissi gelişmeli ve 
sonrasındaysa mesleğin üstadlarıyla buluşma 
noktasına kadar varmalıdır. Ne kadar çok öğ-
renciye bu anlamda ulaşılsa algı değişiminin 
büyüklüğü aynı oranda büyük ve etkili olacaktır.
Aidiyet, paylaşım ve gelişimin bir arada yer al-
ması sonucu daha çok etkileyecek ve başarı-
istek ilişkisi doğru orantılı olarak gelişecektir. 
Böylelikle denetim mesleğiyle uyum içinde 
yaşamayı öğrenmek erkenden başlayacak ve 
sağlam temellere dayanacaktır.

Gerekli olan tek şey ise önyargısız bir şekilde 
mesleği ve gereksinimlerini yaşayarak anla-
mak, tecrübe etmektir. Yolumun başından 
beri gördüğüm, algıladığım ve deneyim ettiğim 
noktaları sizlerle paylaştım. Umarım algım beni 
yanıltmamış, sizlere kendimi iyi ifade edebilmi-
şimdir.

Pasta Tadında
 Öyle bir mesleğim olsun ki…
•	 Güncel haber ve gelişmeleri takip etmeyi 

gerektirsin,yenilikçi olsun.
•	 Birçok sektör hakkında fikrimin olabileceği 

finansa hakim bir meslek olsun.
•	 Piyasalar, ülke ekonomisi, sektörel yak-

laşımlar hakkında objektif yorumlar ve 
değerlendirmeler yapabilmeli ve kendimi 
geliştirebilmeliyim.

•	 Aynı anda birçok sektörde çalışmalı ve de-
neyim kazanabilmeliyim. Mesleğim beni 
sınırlamamalıdır.

•	 Mesleğimde farklı bir alana yönelmek is-
tesem önümde birçok seçenek ve fırsat 
olmalı.

•	 Ofiste tıkılıp kalmak yerine seyahatleri bol 
bir meslek olmalı.

•	 Sosyal olmalı, iletişimi ön planda tutan; gü-
leryüz, hoşgörü ve paylaşım barındırmalı. 

•	 Hayatıma tempo katmalı. Tatlı koşuştur-
macaların olduğu yenilikçi bir düzen olmalı.

•	 Zamanımı iyi yöneterek herşeyi vaktinde 
tamamlayabilmeliyim.

•	 Kendime, aileme ve arkadaşlarıma zaman 
ayırabilmeliyim. 

•	 Hobilerim olmalı ve çalıştığım şirket ken-
dimi bu anlamda da geliştirmeme destek 
vermeli.

•	 Mesleğim enerjimi yüksek tutmalı, takım 
arkadaşlarım yaşıma yakın kişilerden oluş-
malı ve kesinlikle huzurlu bir çalışma orta-
mım olmalı.

•	 Mesleğim gençliğe hitap etmeli ve genç-
lerle temasa kolay geçebilen bir meslek 
olmalı.

•	 Mesleğim saygın ve prestijli olmalı. 
•	 Mesleğim bana yeni şeyler öğretmeli, 

yeni yerler göstermeli
•	 Mesleğim yabancı dilimi kullanabilmeli ve 

yurtdışında çalışma imkanı tanımalı. “

Sizinde kafanızdan meslek beklentileri adına 
bu maddelerden en az dördü geçiyorsa lütfen 
tüm mesleklerle ilgili tecrübe ETMEDİĞİNİZ 
OLUMLU ve OLUMSUZ TÜM ÖN YARGILA-
RI kaldırın. Size tanıtmaya çalışacağım meslek 

tüm bu tanımları içeriyor. Turizm rehberi, sörf 
hocalığı ya da tiyatro sanatçılığı değil. Ben siz-
lere nasılıyla, nedeniyle, neredesiyle Denetim 
Mesleğinden söz edeceğim. (Ön yargılarınız-
dan kurtulmanız gerektiğini söylemiştim.) De-
netim mesleğinin de, diğer her meslek gibi, 
belli gereksinimleri olduğunu söyleyebiliriz. İyi 
iletişim kurabilme yetkinliği, doğru değer ve 
sonuçlara varabilmemiz için ön yargısız iler-
lemek, açık fikirli olmak, olayları objektif bir 
şekilde değerlendirmek ve şeffaflık mesleğin 
temel gereksinileri arasındadır.Kendi hayatını-
zı dilediğiniz gibi yaşabilmeniz için de (çalışan 
herkes gibi) pratiklik, tempo ve sağlıklı beslen-
mek gerekir. Mesleğin belki de en zor kısımla-
rından biri beslenme kısmı olan öğle yemek-
leridir. Gittiğiniz ve şirkete fatura edeceğiniz 
lüks restoranın tatlı menüsünü kilo almamak 
adına hızla geçmeniz gerekmektedir. Eğer da-
yanamayıp bir pasta şipariş ettiyseniz yeni bir 
denetim başlıyor demektir.

Sipariş ettiğiniz pasta geldi ve tadına baktınız. 
Pasta o kadar hoşunuza gitti ki, nasıl yapıldı-
ğını, hangi malzemeleri içerdiğini, malzeme 
miktarlarını merak ettiniz. En ufak bir eksik, 
başarısızlıkla sonuçlanacağından tüm bilgileri 
eksiksiz elde etmeli ve mutfağa öyle yönelme-
lisiniz. Peki bu bilgileri şeften nasıl öğrenecek-

Begüm Yeşilkaya
Galatasaray Üniversitesi
Üçüncülük Ödülü
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netçi oluyorum. Şimdi sizle paylaşmadan bü-
tün bunları bir de kız arkadaşıma okutayım. 
İçimi en iyi o bilir, doğru anlatabilmiş miyim 
kendimi söyler. Hatalarımdan ayıklanmış bir 
anlatımla karşınıza çıkmak isterim.

Şimdi söyleyin doğru mesleği seçmiş miyim?
Şeklinde yazdığım bir kompozisyonla çıkacak-
tım karşınıza. İlk önce söylediğim gibi kız ar-
kadaşıma yolladım büyük bir heyecan içinde. 
Kendisi geneli ve içeriği beğenmesine karşın 
bazı kelimelerin samimi anlatımı baltaladığını 
ifade etti. Değişiklikleri yaparak peki bir de-
netçi için doğru yazdım mı diye düşünerek 
çok değerli bir hocamdan görüşünü istedim. 
Kendisi bu yazımın esprili ve güzel olduğunu 
fakat kontrol ile denetim arasındaki farkı ayırt 
edemediğim için içerikte bazı şeylerin değiş-
mesi gerektiğini söyledi. Böylelikle epey bir 
düzeltme yapılması gerekti. Hocama çok te-
şekkür ederim, denetim ile kontrol arasındaki 
farkın ne olduğunu öğrendim. Sonrasında an-
neme yolladım yazımın hem ilk hem de son 
halini. Kendisi daha önce de belirttiğim üzere 
edebiyat öğretmenidir. İlkinin kompozisyon 
türlerinden söyleşi, ikincisinin ise makaleye 
yakın olduğunu söyleyerek imla ve yazım yan-

lışlarımı düzelterek bana yolladı. Aşağıdaki yazı 
üç farklı denetimden geçmiş bir kompozisyon. 
Sizlerin karşısına çıkarken son söyleyeceğim 
şey, denetçilerimden kimse bu şekilde iki yazı-
yı birden göndereceğimi bilmiyordu ve ben bu 
“İç denetime genç bakış” kompozisyonunun 
denetlenmesi sayesinde hem denetimi hem 
kompozisyon yazmayı öğrendim. Bence iç de-
netimi yazdıklarımdan ziyade bu durum daha iyi 
anlatmıştır.

Ortaöğretimde fen bilimleri, üniversitede işlet-
me okuyan ve sanata ilgi duyan bir öğrencinin 
kendini denetim sektöründe bulması sizce ga-
rip mi?

Sonunda mesleğini seçmiş bir gencin bunu 
seçene kadar ki serüvenidir yazacaklarım. 
Herkes gibi çocuk yapmamayla ilgili dene-
timlerinden vazgeçmiş bir anne babanın ev-
ladıyım. Benim neslimin ilk tanıştığı denetçi, 
öcü ve cıss’tır muhtemelen. Ebeveynlerimin 
genel nüfusun aksine iyi eğitimli olmaların-
dan kaynaklı diye düşünüyorum, ben öcü ve 
cıss’tan hiç korkmazdım küçükken. Çünkü 
ben yapmamam gereken şeyleri yapmazsam, 
yapmam gerekenleri de yaparsam asla onların 
adlarını duymuyordum. Hatta çocuk aklımla 
sevmiştim onları. Beni aileme sevdiren, doğ-
ruya yönelten kelimelerdi kendileri. Sonrasın-
da ilkokula başladım ve okumayı öğrenirken 
bile o zaman anlamsız gelen o okuma fişleri-
nin dahi iç denetim mekanizmasından geçti-
ğini yeni yeni fark ediyorum. Çünkü o fişler-
de Işık, (hasta olmamak için)ılık süt içerdi. Ali 
(hayvan sevgisi kazanmak için) atla tanıştırılır, 
Ömer(her besinden alması gerektiğini öğren-
mek için)mısır yerdi, tıpkı temel reisin ıspanak 
yediği gibi. Sonra ilk somut denetçiyle tanış-
tım. İlk öğretmenim. Gerçekten öğrettiklerini 
öğrendim mi diye beni denetlemek için tabi 
tuttuğu o ilk sınavı unutamam. Çünkü sınıfta 
hepimiz mutsuzluk içindeydik. Sonradan fark 
ettim artık bebek değildim ve insanlar büyü-
dükçe denetlenmek hoşlarına gitmiyordu. 
Sanırım bu insanın fıtratında olan bir şey. Bin 
yıllardır tek Tanrıya inanan dinlerde denetlen-
mek için yaşadığımızı söyleyen kitaplardan 
sorumlu olduğumuz halde kaçımız hangi so-
rumlulukları yerine getiriyoruz? Lütfen sonra 
düşünün, ki ben hikayeme devam edeyim. 
İlkokulu bitirirken annem ve babamın evlilikle-
rini denetleyip olumsuz görüş bildirmelerinin 
aslında en uygar denetçilerin yanı başımda 
olduğunu hatırlattı şimdi bana. Ve ilköğretimi 
ne kadar başarıyla bitirdiğimin denetlenme-
si sonucunda ülkenin güzide bir Fen Lisesini 

kazanmıştım. Fen bilimlerinin bana öğrettiği; 
birçok olayı deneyler ışığında denetlersin, her 
zaman kesin ve doğru sonuçlar elde edersin. 
Neyse, ailemdeki edebiyat geleneğinden mi 
bilinmez lisede dünya klasikleriyle haşır neşir 
olmuştum. Suç ve Ceza’da Raskolnikov’un, 
Sefillerde Jean Vealjan’ın kendi iç denetimle-
rinden geçerkenki halet-i ruhiyeleri beni hali 
hazırda en çok etkileyen şeydir. İç denetim 
kurumlardaki adıdır bunun, vicdan insanlarda-
ki. Ve hiç unutmam başrolünde Jim Carrey’in 
oynadığı Truman Show adlı filmin sonunda 
geçen o cümleyi: “Ben sana denetlenebilir 
bir dünya sundum Truman. Gerçek dünya kirli 
ve kötü…” derken kendimi denetlettirmeme-
yi başarı saydığım ve belki insanoğlunun çok 
daha öteye gitmesini engelleyen ergenlik dö-
nemimi atlatmıştım artık. Üniversite yıllarımda 
bunları tarttım hep, kendi yaşantımı denetle-
dim. Ve gördüm ki hayatımın her yerinde de-
netim varmış. Ve ben ne zaman bu denetime 
karşı gelsem geriliyorum ne zaman denetime 
hazır olsam ilerliyorum. Son olarak kararımı 
verdim, ilk önce kendini denetletecek bir de-

Hayatım Denetim I 

Furkan Başar
Marmara Üniversitesi
Üçüncülük Ödülü
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Hayatım Denetim II 

Jüri Özel Ödülü’nü 
Kazanan Videolar 

Ortaöğretimde fen bilimleri, üniversitede işlet-
me okuyan ve giderek biraz daha tutkulu şe-
kilde sanata ilgi duyan bir öğrencinin denetçi 
olmak istemesi sizce garip mi?

Sonunda kariyer hedefini belirlemiş bir gencin 
bunu seçene kadarki serüvenidir anlatacakla-
rım. Herkes gibi önleyici kontrol eylemlerini 
ihlal ya da ihmal eden bir anne babanın evla-
dıyım. İlk denetçilerim hiç şüphesiz annem ve 
babamla, bakıcılarımdı. Hala da öyle. Açıkça 
ifade etmeliyim ki annem babamdan her za-
man daha başarılı bir denetim uzmanıdır. Öcü 
ve cıss, o yaşlarda bana uyguladıkları ilk de-
netim teknikleridir. Özellikle cıss sözcüğünü 
umursamadığım ilk hamlemde sobaya yapı-
şan parmağımın acısı hala beynimde. Bu ilk 
denetimlerle yapmamam gereken şeyleri yap-
mazsam, yapmam gerekenleri de yaparsam, 
annemin babamın bu sözcükleri kullanmadı-
ğını öğrenmiştim. Öcü biraz hayal dünyamı 
altüst eden bir şeydi ama cıss! cıssss! benim 
dostumdu biliyorum. Hatta bu sözcükler be-
nim ailemin gözünde daha sevimli olmamı bile 
sağlıyordu.

İlkokula başladığımda asıl denetimin o zaman 
başlamış olduğunu şimdi daha iyi anlayabili-
yorum. Okul müdürüm benim dış denetçim, 
öğretmenim ise iç denetçimdi. Müdür aynı za-
manda öğretmenimin iç denetçisiydi. Annem 
ve babam ise okul yönetiminin dış denetçileriy-
di. Arada bir gelen müfettiş bizi mi öğretmeni 
mi denetliyordu bilmiyorum ama öğretmenin 
havasını bozan bir tarzını hep hatırlarım. O ön-
den öğretmen arkadan sınıfa girerler, sahte 
gülücüklerle gerginliklerini belli etmemeye ça-
lışırlardı.

Okumayı sökmeye çalıştığımız fişlerde Işık, 
hasta olmamak için ılık süt içerdi. Ali hayvan 
sevgisi kazanmak için atla tanıştırılır, Ömer her 
besinden alması gerektiğini öğrenmek için mı-
sır yerdi, tıpkı temel reisin ıspanak yediği gibi. 
Biraz düşününce anlıyorum ki bu fişlerle iç 
denetime tabi olmuşuz. İlkokul öğretmenimin 

denetim teknikleri her çocuğun kaldırabileceği 
türden değildi doğrusu. Başarımızı ölçmek için 
uygulanan sınavları o zamandan beri bir türlü 
sevemedim. Ama hem öğretmenlerim hem 
de ailemin mutluluğu için elimden geleni yap-
tığımdan benim karne günlerim güzel anılarla 
dolu. Aslında aklım başıma geç geldi galiba sı-
navı sevmem gerektiğini denetçi olmaya karar 
verdikten sonra çok daha iyi anladım. Ölçemez-
sen değerlendiremezsin.

Büyüdükçe eğitim şart der gibi denetim şart 
demeye başladım tuhaf şekilde. Çünkü ben 
denetimle değişiyorum dönüşüyorum sanki. 
Özgürlüğüm vicdanımdır ancak sınırlarımı de-
netim belirliyor. Otobanda 180 km hızla gitme 
özgürlüğümün 120 ile sınırlanmış olmasına 
üzülmüyorum. Evet, evet denetim şart. Dene-
tim yoksa eğer kaos var demektir.

Bin yıllardır tek Tanrıya inanan dinlerde hesap 
vermek için yaşadığımızı söyleyen kutsal kitap-
lar sorumluluklarımızı söylerken denetlendiği-
mizi de bize söylüyor aslında.

Denetleyenler değişse de denetim hep aynıy-
dı lisede de üniversitede de. Ancak hayatımı-
zın asıl zenginliği kitaplar vicdanımızın sesini 
bize farklı hatırlattılar hep. Suç ve Ceza’da 
Raskolnikov’un, Sefiller’de Jean Vealjan’ın ken-
di iç denetimlerinden geçerkenki ruh hallerini 
yansıtan satırlarla ben de kendi iç hesaplaşma-
larımı yaptım. Yalnız kitaplar mı hayatımızı daha 
anlamlı kılan müzikten resme, edebiyattan şii-
re, fotoğraftan filme kadar sanatın her türü bizi 
bir şekilde denetlemekte. Hangi sinemasever 
unutabilir ki Truman Show adlı filmin sonunda 
geçen o cümleyi: “Ben sana denetlenebilir bir 
dünya sundum Truman. Gerçek dünya kirli ve 
kötü…”

Yaşadıklarımdan çıkarımım o ki, denetimi bir 
doğruya benzetirsem, yaşadıklarım da bu doğ-
ruyu oluşturan noktalardan ibaret. Bu satırları 
sizlerle paylaşmadan önce kız arkadaşıma okut-
tum. Olumlu görüş raporu bana cesaret verdi.

İç Denetim Nedir? sorusuyla başlayan bir se-
rüvenin, iç denetçiyi hem bilgilendirici hem de 
esprili yönüyle ele alarak, TİDE ve iç denetimin 
odak noktalarının vurgulandığı bir videodur. 
Kısa da olsa, tarihsel gelişiminin günümüze 
taşındığı ve iç denetçinin görevleri, hatalarıyla 
ilgili bilgi verici yönünü anlatan ve riskin kontrol 
altına alınmasını amaçlayan bir yandan da üst-
lerle bağlantının yansıtılmaya çalışıldığı, dolayı-
sıyla yönetişimle el ele olduğu sonucunu veren 
bir serüveni anlatıyor. 

İç denetimin önleyici rolünü öne çıkarmak ama-
cıyla, işe yeni başlayan birinin yapması muhtemel 
hataları ve bunun önlenmesi, bildiğimiz gibi her işe 
alışlarda yönetim bir yol gösterir ve bu yolun takip 
edilmesini ister. Çalışanın bu duruma uymaması 
olasıdır ve yanlış yollara girebilir bilerek ve bilme-
yerek. Videonun ilerleyen bölümlerinde çalışan 
yanlış yollara giriyor ve iç denetimin üç temel işle-
viyle karşılaşarak doğru yola geri dönüyor; iç kont-
rol, risk yönetimi ve kurumsal yönetim. Hikayenin 
ilerleyen kısmında, çalışan, doğru yolu buluyor. Bu 
caydırıcı bileşenleri ise oraya önceden iç denetim 
rolünü üstlenen kişi koyuyor. Dolayısıyla olası bir 
hata ve hileyi önlemiş oluyor. Bir sonraki seferde 
ise çalışanımız hiçbir yere sapmadan direkt olarak 
hedefe gidiyor.

Ceren Nevriye Kaya 
Dumlupınar Üniversitesi
Jüri Özel Ödülü

Menduh Arslan
Marmara Üniversitesi
Jüri Özel Ödülü
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Kamu yönetiminde 5018 sayılı Kamu Mali 
Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile birlikte yeni 
denetim anlayışı ve yöntemleri uygulanma-
ya başlandı. Söz konusu Kanun’un geçici 5. 
ve 16. maddeleri uyarınca kamu idarelerince 
31.12.2007 tarihine kadar yapılan iç denetçi 
atamaları ve daha sonraki dönemde yine aynı 
Kanun’un 65. maddesi uyarınca yapılan sınav-
lar ve takip eden eğitimler sonunda Kamu İç 
Denetçi Sertifikası alanlar arasından yapılan iç 
denetçi atamaları ile kamu idarelerinde iç de-
netim faaliyeti fiilen başlamış oldu.

Yapılan atamaları ve verilen eğitimleri takiben 
iç denetçiler görevlerine başladıktan kısa bir 
süre sonra iç denetim uygulamasının o kadar 
da kolay gerçekleşemeyeceği anlaşıldı. Bu so-
nuca bu kadar çabuk ulaşılmasının temel ne-
deni, yeni bir uygulamanın kamu kesiminde 
benimsetilmesindeki olağan güçlüklerin yanı 

sıra kamuda iç denetimin kendi işleyişinin na-
sıl olacağına ilişkin belirsizliklerin var olmasıy-
dı. Bu belirsizlikler, iç denetçilerin birbirleri, 
iç denetim birim yöneticileri, üst yöneticiler, 
denetlenen birimlerle ve kurumlarda önceden 
var olan ve faaliyetlerine devam etmekte olan 
denetim ve kontrol grupları ile ilişkileri olum-
suz yönde etkiledi. Daha da önemlisi bu belir-
sizliklerin yarattığı boşlukları doldurmak ya da 
söz konusu ilişkileri düzenlemek açısından kilit 
öneme sahip olan iç denetim birim başkanla-
rının da konumu belirsizdi. Birim başkanlarının 
başkanlıklarının etkililiğini arttırmaya yönelik 
yaklaşımları bile iç denetçilerin çatışma alanla-
rına bir yenisini daha ekledi ve iç denetim birim 
başkanları ile iç denetçiler arasında anlaşmaz-
lıklar veya uzlaşmazlıklar yaşandı. 

Çeşitli alanlarda süren bu anlaşmazlıklar ve uz-
laşmazlıklar çok değişik sonuçları da beraberin-

de getirdi. Kimi kurumlarda iç denetim faaliyeti 
neredeyse hiç başlamadı ya da başladı ama 
hemen sonra olağanüstü bir biçimde yavaşladı, 
kimisinde ise tamamen durdu. Bazı kurumlarda 
iç denetçiler üst yöneticiler tarafından, risk ana-
lizi ya da tekniğine uygun bir şekilde bir planla-
ması yapılmamış görevlere yönlendirildiler ve 
iç denetim prensipleriyle uyuşmayan yaklaşım-
larla çalışmak zorunda kaldılar. İç denetçilerin 
bazıları iç denetimle ilgili olmayan görevlere 
atanarak pasifize oldular.

Doğal olarak zaman içinde kamuda da iç denet-
çilik mesleği kurumsallaşacaktır ve bugün yaşa-
nan çatışmaların çoğu ortadan kalkacaktır ya da 
çok azalacaktır. Ancak mesleğin doğasında var 
olan denetlenenler ve üst yönetim gibi bazı ça-
tışma alanları da mevcudiyetini sürdürecektir. 

Aslında, kurum içi çatışma olağan bir olgu ola-
rak kabul edilmektedir. Üstelik iyi yönetilmesi 
halinde kurum içi çatışma kuruma yararlar da 
sağlayabilir. Hatta çatışma, iç denetçi için daha 
doğal bir olgudur. Denetimin özellikle denet-
lenen birim ya da üst yönetimle çatışma po-
tansiyelinin varlığı dolayısıyla iç denetçinin bir 
çatışmanın nasıl yönetileceği konusuna yeterli 
derecede vakıf olması gerekmektedir.

İç denetçiler rutin olarak kurumsal çatışmalarla 
karşı karşıya kalırlar. Anlaşmazlıklar denetimin 
önerilerinin uygulanması hakkında yönetimle 
yapılan görüşmeler esnasında ortaya çıkabile-
ceği gibi, denetim raporundaki bir kaç kelime 
gibi basit bir meseleden de kaynaklanıp derin-
leşebilir.
 
Çatışmalar hangi biçimde ortaya çıkarsa çıksın 
bazen çözülmesi çok güç bir hal alabilir. Dene-
timle ilgili çatışmalar dolayısıyla ortaya çıkan 
maddi ve manevi kayıplar çok büyük olabilir. 
Bu kayıplar, iç denetim biriminde düşük moral, 
iş değişikliği ya da düşük etkililik gibi biçimler 
alabilir. 

Kamuda iç denetimin olgunlaşma süreci, iç 
denetçilerden ve denetlenenlerden bu konu-
da çeşitli fikir ve yorumlar alınmasına olanak 
sağlamıştır. Bu süreci yaşayanların gözlemle-
rinin, örgütsel çatışmanın doğası hakkındaki 
genel bilgilerle birleştirilmesi iç denetçiler için 
değerli bir kaynak oluşturabilir. Aşağıda belirti-
len hususların yeri geldiğinde hatırlanması ve 
kullanılması etkinliği ve etkililiği arttırabilir veya 
gereksiz anlaşmazlıkların ortaya çıkmasını en-
gelleyebilir ya da ortaya çıkan anlaşmazlıkların, 
uyuşmazlıkların daha kolay bir şekilde çözüm-
lenmesine yardımcı olabilir. 

1. Çatışma Nedir?
Çatışma, hayatın pek çok alanında rastladığımız 
bir olgudur. Hemen her insan, eğer olağanüstü 
özelliklere sahip değilse ya da olağan dışı ko-
şullarda yaşamıyorsa (Robinson Crusoe gibi) 
bir şekilde çatışma yaşar ya da yaşanan çatış-
malara şahit olur. Kurumlar içinde de çatışma-
lar olabilir. Bu yazıda bahse konu çatışma, iç 
denetçilerin kurum içinde karşı karşıya olduğu 
çatışmalardır. Bir örgütte çatışma, bireyler ve 
grupların birlikte çalışmaları esnasında ortaya 
çıkan uyuşmazlık ve anlaşmazlıklar sonucun-
da bu birey ve grupların birbirlerini engelleme, 
müdahale ve karşı tarafın etkisini azaltmaya 
yönelik davranışlar ortaya koyduğu bir süreçtir. 
Bu süreç örgütsel faaliyeti büyük ölçüde yavaş-
latabilir veya durma noktasına getirebilir. 

2. Çatışmanın Şekil ve Boyutları 
Çatışma farklı şekillerde ortaya çıkabilir. İç 
denetçi ve denetlenen bazen politika ve pro-

Gülay Toptaş

İç Denetim ve Çatışma

“Kurum içi çatışma olağan 
bir olgu olarak kabul 
edilmektedir. Üstelik iyi 
yönetilmesi halinde kurum içi 
çatışma kuruma yararlar da 
sağlayabilir. ”
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sedürler üzerinde anlaşamayabilirler. Örneğin; 
neyin, nasıl, kim tarafından yapılacağı ve ya 
kime hesap verilebileceği hususları denetlenen 
ve iç denetçi arasında önemli bir uyumsuzluk 
konusu olabilir. 

Karşılıklı bağımlılık da çatışma yaratabilir. Örne-
ğin; incelenecek belge, bilgi, veri, dokümanlar 
hatta duruma göre iç denetçinin çalışacağı ofis, 
elektronik erişim imkânları denetlenen tarafın-
dan sağlanır. İç denetçilerin sordukları sorulara 
yanıt alamamaları, denetlenen birim yöneticile-
ri ile görüşülememesi, denetlenenlerin yapıl-
ması gereken toplantıları devamlı ertelemesi 
ya da birime ait yazılımların kullanılabilmesi için 
gerekli şifrelerin bir türlü sağlanamaması gibi 
aksaklıklar iç denetçinin denetimini yapmasını 
engeller ve gerginlik yaratabilir. 

Tarz ve yaklaşımlardaki farklılıklar da çatışma 
potansiyeli yaratır. Örneğin; iç denetçi süreç 
odaklı olabilir ve işin mutlaka belli bir yoldan, 
belli prensiplere göre (görevler ayrılığı prensibi 
gibi) yapılmasını isteyebilir. Denetlenen birim 
ise “görev odaklı” olabilir ve işi en kısa yoldan 
yapmak isteyebilir. Denetlenen birimin yöneti-
cisi otoriter ve ketum bir kişiliğe sahipken, iç 
denetçi iletişime önem veren, açık bir kişiliğe 
sahip olabilir. 

Bir yönetici uzun yıllar aynı birimde aynı yön-
tem ve yaklaşımlarla çalışmış olmasını ve o 
güne kadar ciddi bir problemle karşılaşmama-
sını o birimde işlerin risksiz, etkin ve en etkili 
bir şeklinde yürüdüğünün en büyük güvencesi 
ve kanıtı olarak kabul ederken, kurumda bir kaç 
yıldır çalışmakta olan bir iç denetçi bu birimde 
her an çok ciddi sorunlarla karşılaşılabileceği 
görüşünde olabilir. Bu durumda her iki tarafın 
da geri adım atması çok güç olabilir. 

Çatışmaya yol açabilecek sebepleri daha da 
çoğaltmak mümkündür. Çatışma için bu kadar 
çok sebep varken, uyum içinde çalışabilmek 
neredeyse bir mucize gibi gözükmektedir. Fa-
kat çatışma, hayatın ve iş yaşamının bir parça-
sıdır. Henüz bir çatışma durumuyla karşılaşmış 
olmasanız bile, çok yakında karşılaşacak olma 
olasılığınız yüksektir. Buradaki iyi haber, çatış-

manın her zaman da kötü bir şey olmadığıdır. 
Eğer etkili bir şekilde yönetilir ve çözüme ka-
vuşturulursa çatışma, kişisel ve profesyonel 
gelişim için yapıcıdır, değişim için de fırsat 
sağlar. 

Bazen çatışmayla mücadelenin en iyi yolu ça-
tışmadan kaçınmaktır. Bu o kadar kolay olmasa 
bile, bunu başarmak için gerekli olan bazı yakla-
şımların bilinmesi iç denetçinin bu sorunla baş 
edebilmesini kolaylaştıracaktır. 

3. Çatışma Olasılığını Azaltacak 
Yaklaşımlar
Çatışma olasılığını azaltmanın ilk yolu güven te-
sis etmektir. Eğer denetlenenler iç denetçilerin 
kurumun gelişmesi için içtenlikle çalıştıklarına 
inanırlarsa bu durumda işbirliği kolaylaşacaktır. 
Bunu yapabilmenin en iyi yolu, iç denetçinin 
sorunun değil çözümün bir parçası olduğu-
nu göstermesidir. Tespit edilen sorunların iç 

denetçilerce sahiplenilmesi, çözüme yönelik 
olumlu tavır ve davranışların gösterilmesi iç 
denetçilerin denetlenenlerle olan uyumunu 
iyileştirir. İç denetçilerin denetlenenlerin “biz-
onlar” algılamasını değiştirme çabaları büyük 
faydalar sağlar. Örneğin; iç denetçinin önemli 
riskler barındıran bir sürecin tespiti sonrasında 
bunu denetlenenle birlikte iyileştirmeyi teklif 
etmesi, iyileştirme çalışmalarına aktif ve yapıcı 
bir şekilde katılması, denetlenenin iç denetçiye 
olan güvenini artıracaktır. 

Bazen denetlenenler iç denetçinin önerilerini 
hayata geçirme konusunda isteksiz davranırlar. 
Çünkü değişimin neden gerekli olduğunu ve de 
önemini anlamazlar. Bu yüzden iç denetçilerin, 
denetim bulgularının önemini herkesin hemen 
anlamasını beklememesi gerekir. Denetlene-
ne, değişim yapmanın öneminin aktarılabilme-
si, bireylerin kuruma fayda sağlayacak yeni iş 
yapma biçimlerini benimsemelerine yardım 

edecektir. 

Önem verilen hususların/tespitlerin altını çiz-
mek için kapanış toplantılarının yapılması bek-
lenmemelidir. Bunun yerine sorun denetle-
nenlere daha erken aşamalarda açıklanmalı ve 
denetlenenlere, en iyi çözümle ilgili görüşleri 
sorulmalıdır. Olumlu değişikliklerin gerçekleş-
tirilmesi, denetlenenlerin sorunların çözümü 
için fikri katkıda bulunması ile daha yüksek bir 
olasılık haline gelecektir. 

Çatışmalardan kaçınmanın bir başka bir yolu da 
denetlenenlere denetimin amaçlarını anlama-
larında yardımcı olmaktır. Hatta iç denetçinin 
denetlenene öncelikle iç denetimin amacının 
ne olmadığını anlatması daha doğrudur. Yani 
amacın hata bulmak, insanları tenkit etmek ol-
madığı en baştan anlatılmalıdır. Yapılmak iste-
nenin aslında her iki tarafın da bilgi birikimi ve 
tecrübelerinden faydalanarak kuruma birlik ve 
beraberlik içinde değer katmak olduğu açık ve 
net bir şekilde ifade edilmelidir. 

Dikkat edilmesi gereken bir başka husus da, 
kelimelerin özenle seçilmesidir. İç denetçiler 
mümkün olduğu kadar nesnel ve gerçekçi ol-
malı ve değer yargısı oluşturan ya da hükmedi-
ci veya zorlayıcı kelime ve cümlelerden kaçın-
malıdırlar. Denetlenenle bir toplantı yapılması 
gerekiyorsa bu toplantı için iç denetçi toplantı 
davetini gerekçeleri ile birlikte nazik bir dille 
yapmalıdır. Öte yandan, denetlenenlere dene-
tim raporunun bir taslağı verilebilir ve onların 
önerilerde bulunmasına ortam hazırlanabilir. 
Denetlenenler kendilerini üzebilecek bazı cüm-
lelerde değişiklik önerebildiklerinde kendilerini 
daha iyi hissedebilmektedirler. Raporun anlamı 
değişmedikçe iç denetçinin bu önerileri kabul 
etmesinde bir sakınca yoktur. 

Bazı kişiler katılmadıkları hususları hemen açık-
larken, bazıları da sessiz kalmayı uygun görür. 
İç denetçi, kurumsal kültür veya kişisel özellik-
ler nedeniyle baskı altına alınmış çatışma ko-
nusunda uyanık olmalıdır. Denetlenenin baskı 
altında tuttuğu kızgınlığı, ertelemeler, gecik-
meler, bulgulara yanıt vermeme ya da denetim 
birimi yöneticisine ya da üst yöneticiye şikâyet 
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şeklinde kendini gösterir. Eğer iç denetçi gizli 
veya baskı altına alınmış bir çatışma hali sezi-
yorsa denetlenene, yapılan gözlemlerle ilgili bir 
düşüncesi olup olmadığını sorabilir. 

4. Çatışma Başladığında Yapılması 
Gerekenler
Çatışmanın başlaması dünyanın sonu değildir. 
İç denetçi çatışmanın olumlu yönlerini göz ardı 
etmemelidir. Denetlenenlerle iç denetçiler ara-
sında aşırı yoğun bir çatışma kurum için muhte-
mel zararlar yaratsa da bazen çatışma kurumun 
amaçlarına ulaşmasına yardım edebilir. Hiç 
kimse kavgacı olarak tanınmak istemez. 

Denetimin odak noktası en önemli spesifik 
bulgular olmalıdır. İç denetçiler mücadele ver-
dikleri konuları dikkatlice seçmelidirler. Eğer iç 
denetçi daha az önemli bulgulara yoğunlaşır 
ve enerjisini bu bulgular üzerinde harcayarak 
tüketirse çatışma ortamında önemli bulgular 
konusunda görüşlerini kabul ettirmekte zorla-
nacaktır. 

Uygun bir şekilde yönetilebilirse, bir anlaşma 
yapmak üzere tarafları masa etrafına toplamak 
çok faydalı olabilir. İç denetçi çatışmanın potan-

siyel kaynaklarını tahmin etmeye ve anlamaya 
çalışmalı, denetlenenin yaklaşımını dinlemeli 
ve müzakere öncesi mümkün olan tüm çözüm 
seçeneklerini irdelemelidir. İrdelenen seçenek-
lerin sayısı arttıkça tarafların müzakere sürecin-
den faydalanma olasılığı artar. 

Denetim bulguları çoğu zaman düşük per-
formanslıların açığa çıkmasında katalizör rolü 
oynar. İç denetçiler bazen kendilerini dene-
tim sonrasında görevlerini yerine getirmekte 
başarısız oldukları ya da önemli hatalar yap-
tıkları, yolsuzluklara karıştıkları için işine son 
verilen, yeri değiştirilen, stres sebebiyle has-
talanan denetlenenler sebebiyle kendilerini 
suçlu hissetmektedirler. Merhamet duygu-
suna sahip olmak büyük bir erdemdir. Fakat 
iç denetçiler sadece görevlerini icra etmek-
tedirler. Başkalarının gözetiminde yürüyen 
işler ile ilgili olarak ortaya çıkan olumsuz ge-
lişmeler ve bunların sonuçlarından sorumlu 
değildir. 

5. Üst Yönetimle Çatışma
İç denetimin kamu kesiminde çok yeni bir 
uygulama olması üst yönetimin pozisyonunu 
iç denetçi açısından çok hassas bir hale getir-

mektedir. Üst yönetici hem icra fonksiyonunun 
hem de denetim fonksiyonunun başındadır. 
Dolayısıyla hem denetlenen hem de denet-
leyen konumundadır. Üst yönetici hem iç de-
netçinin hem de denetlenenin amiridir ve bu 
farklı grup arasındaki anlaşmazlıklarda hakem 
konumundadır. Üst yöneticinin sorunlara her 
iki tarafın da bakış açısından yaklaşması, den-
geli ve kalıcı sonuçlara ulaşılması bakımından 
çok önemlidir. 

Henüz olgunlaşma süreci yaşayan iç denetim 
biriminin veya iç denetçilerin üst düzey yöne-
timle çatışması çok vahim sonuçlar yaratabilir. 
Bundan kaçınabilmek için iç denetçiler tarafın-
dan yapılması gereken en önemli iş yukarıda da 
belirtildiği gibi, iyi bir iç denetim faaliyetinin iyi 
bir iç kontrol sistemi ile birlikte yöneticiyi çok 
ciddi hukuki risklerden (hatta hapse girmekten) 
koruyacağının iyi bir şekilde anlatılmasıdır. Bu 
yüzden üst yönetici ile yapılan görüşmeler bü-
yük önem taşımaktadır. İç denetçiler ya da iç 
denetim birim başkanları üst yönetici ile yap-
tıkları görüşmeleri önemli birer fırsat olarak 
değerlendirmeli ve bu görüşmelere mutlaka 
ciddi hazırlık yaparak girmelidir. Bir anlaşmazlık 
ortaya çıktığında iç denetçinin bu anlaşmazlığa 
yönelik argümanlarını savunurken bocalaması 
iç denetçinin yeterliliği konusunda üst yönetici-
de şüphe uyandıracaktır. Bunun olmaması için 
iç denetçinin konuya tamamen hakim olması 
gerekmektedir. 

Bununla birlikte, kurumda işlerin ne şekilde 
yürütüleceği ciddi talimat ve genelgelere bağ-
lanmamışsa, amaçlar net bir şekilde ortaya 
konmamışsa ve üst yönetimle iç denetçiler ara-
sında düzgün iletişim sağlanamamışsa bir ça-
tışmanın ortaya çıkması kaçınılmazdır. Çatışma 
olasılığını azaltacak ve iç denetçi bağımsızlığını 
artırabilecek olan bir başka faktör de mümkün 
olduğu ölçüde dış denetimi davet etmektir. Dış 
denetimin iç denetim faaliyetlerini destekleyici 
bulgulara ulaşması iç denetimin güvenilirliğini 
daha da arttıracaktır. 

İç denetçilik pek çok açıdan özel bir meslektir. 
Bu meslek her şeyden önce bu işin çerçeve-
sini oluşturan prensiplerin çok iyi anlaşılmasını 

ve çok farklı iş ortamlarına uyarlama becerisine 
sahip olmayı gerektirmektedir. Öte yandan en 
iyi uygulamaları yakından takip etmek de bu 
meslek için çok önemlidir. Bu mesleğe gönül 
verenlerin bilmesi gereken bir başka önem-
li husus da, ne kadar iyi niyetli ve dikkatli bir 
üslup kullanılırsa kullanılsın insanların yaptıkları 
işleri eleştirmenin öyle veya böyle bir çatışma-
ya davet çıkarabileceğidir. Hatta iç denetçilerle 
denetlenenler arasında çok az çatışma olması, 
denetimin yeterince etkili olamadığı anlamına 
bile gelebilir. İç denetçi çatışmanın olmaması 
için gerekli önlemleri almalıdır ama bunun ger-
çekleşmesinden de korkmamalıdır. Eğer bun-
dan korkuyorsa, bu mesleğin kendisine uygun 
olup olmadığını sorgulamalıdır. 
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Gülay Toptaş
İç Denetçi

İzmir Konak Belediyesi

“Çatışmalardan kaçınmanın bir 
başka yolu da denetlenenlere 
denetimin amaçlarını anlamalarında 
yardımcı olmaktır. Hatta iç 
denetçinin denetlenene öncelikle iç 
denetimin amacının ne olmadığını 
anlatması daha doğrudur.”
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Türkiye İç Denetim Enstitüsü (TİDE) Yayınları 
arasında yayınlanan kitapta, TİDE’nin İstanbul 
Üniversitesi İşletme Fakültesi Muhasebe Ens-
titüsü ve Muhasebe Öğretim Üyeleri Bilim ve 
Dayanışma Vakfı (MÖDAV) ile birlikte 16 Mayıs 
2012 tarihinde “Denetim Mesleğinin Gelişi-
mi ve Beklentiler” temasıyla İstanbul Üniver-
sitesi İşletme Fakültesi Auditoriumu Avcılar 
Kampüsü’nde gerçekleştirdiği ikinci Akademik 
Forum olan Akademik Forum 2012’de sunulan 
bilimsel tebliğler ve konuşmalar yer alıyor.

İki yılda bir ev sahipliğini üstlenen bir üniversite-
nin çatısı altında düzenlenen Akademik Forumlar, 
mesleğe hizmet eden, ilgi duyan akademisyen-
ler, öğrenciler ve meslek mensuplarının bir araya 
geldiği bir platform. Akademik Forum 2012’ye; 
Anadolu, Bilgi, Celal Bayar, Dumlupınar, Işık, Ga-
latasaray, Gazi, İnönü, İstanbul, İstanbul Gelişim, 
İstanbul Teknik, Konya Selçuk, Maltepe, Marma-
ra, Yalova, Yeditepe ve Trakya üniversitelerinden 
öğrenci, akademisyen ve iç denetçiler yoğun 

Akademik Forum 2012 
Denetim Mesleğinin Gelişimi ve 

Beklentiler Kitabı Yayınlandı

ilgi gösterdi. Yayınlanan bu kitap ile Akademik 
Forum’da sunulan bilimsel tebliğler ve yapılan 
konuşmalara ulaşmak mümkün oluyor. Kitap, 
üniversiteler, kamu kurumları, düzenleyici otori-
teler ile diğer ilgili kurumlara dağıtılacak.

Türkiye İç Denetim 
Enstitüsü’nün Yeni Genel 

Müdürü Ertan Küçükyalçın Oldu

Türkiye İç Denetim Enstitüsü’ne yeni Genel 
Müdür olarak Ertan Küçükyalçın atandı. 3 Ha-
ziran 2013 tarihi itibariyle göreve başlayan Kü-
çükyalçın, 1973 yılında Çorlu’da doğdu. 1995 
yılında Boğaziçi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bi-
limler Fakültesi Ekonomi Bölümü’nden mezun 
olan Küçükyalçın, 2006 yılında Marmara Üni-
versitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde İktisat 
Politikası Yüksek Lisans derecesini tamamladı.

Küçükyalçın, aramıza katılmadan önce 2012 
Nisan-2013 Mayıs tarihleri arasında Türkiye 
Kurumsal Yönetim Derneği’nde Eğitim Direk-
törü olarak görev yaptı ve gerek ulusal gerekse 
uluslararası işbirliklerinde kurumsal yönetim 
ve ilgili alanlarda çeşitli eğitim programlarının 
gerçekleştirilmesinde rol aldı. 2007-2010 yılları 
arasında Dubai’de Emaar Properties şirketinde 
kurumsal yönetimden sorumlu direktör olarak 
çalışan Küçükyalçın, 2000-2007 yılları arasında 
Akbank T.A.Ş.’de Stratejik Planlama ve Yatı-
rımcı İlişkileri Bölümü’nde müdür yardımcısı 
olarak görev yaptı. 2000 yılında Güriş A.Ş.’nde 
pazarlama sorumlusu olarak Alman Continen-
tal Lastiklerinin Türkiye pazarına giriş sürecin-
de pazarlama sorumlusu olarak görev yapan 
Küçükyalçın, 1995-1998 yılları arasında ise In-
teractive Ltd. Şirketi’nde ortak olarak yer aldı. 

Küçükyalçın; SPK Sermaye Piyasası Faaliyetleri 
İleri Düzey ve Kurumsal Yönetim Derecelendir-
me Uzmanlığı Lisanslarına sahip. IFC “Kurum-
sal Yönetim Liderliği” konusunda eğitmenlerin 
eğitimi programına katılan Küçükyalçın, yine 

Ertan Küçükyalçın, 3 Haziran 2013 tarihi itibariyle Türkiye İç Denetim Enstitüsü Genel Müdürü 
olarak göreve başladı. En son Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği’nde Eğitim Direktörü olarak 
görev yapan Küçükyalçın, SPK Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey ve Kurumsal Yönetim 
Derecelendirme Uzmanlığı Lisanslarına da sahip.

IFC tarafından gerçekleştirilen ve şirketlerin 
kurumsal yönetime uyum derecelerinin ince-
lendiği çeşitli eğitim programlarına katıldı. 
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Türkiye İç Denetim Enstitüsü’nün kurumsal tarihi ile iç denetim mesleğinin yakın tarihini ortaya 
koymayı amaçlayan ve Türkiye İç Denetim Enstitüsü Yayınları arasından yayımlanan, “Meslekte 
Mükemmelliğin Küresel Paydaşı: TÜRKİYE İÇ DENETİM ENSTİTÜSÜ” kitabının dağıtımı 
tamamlandı. Kitap; devlet kurumları, düzenleyici ve denetleyici otoriteler, mesleki kuruluşlar, 
sivil toplum örgütleri, üniversiteler, holdingler, bankalar, aracı kurumlar, sigorta şirketleri 
ve medya yöneticilerinden oluşan geniş bir kesime dağıtıldı. Kitabın dağıtımıyla, Türkiye İç 
Denetim Enstitüsü ve iç denetim mesleği hakkında etkili ve doğrudan tanıtım fırsatı yakalanmış 
oldu. Kitabın ulaştığı yöneticiler sözlü ve yazılı olarak memnuniyetlerini ifade ediyorlar. 
Enstitümüze ulaşan bazı yazılı teşekkür mektuplarını sizlerle paylaşmak istedik.

Meslekte Mükemmelliğin 
Küresel Paydaşı

TÜRKİYE İÇ DENETİM ENSTİTÜSÜ
Kitabının Dağıtımı Tamamlandı

G önderme nezaketinde bulunduğunuz, “Meslekte Mükemmelliğin Küresel 

Paydaşı: TÜRKİYE İÇ DENETİM ENSTİTÜSÜ” isimli eseri aldım. İlginize 

teşekkür eder, başarılarınızın devamını dilerim.

Mehmet Mehdi Eker

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı

T ürkiye İç Denetim Enstitüsü 

tarafından yayınlanan ve 

tarafınızdan kaleme alınan “Meslekte 

Mükemmelliğin Küresel Paydaşı: TÜR-

KİYE İÇ DENETİM ENSTİTÜSÜ” başlıklı 

değerli kitabınızı memnuniyetle almış 

bulunmaktayım. Teşekkür eder, sizi ve 

kitabın yayınlanmasında emeği geçen 

herkesi kutlar, saygılarımı sunarım.

Prof. Dr. Sıddıka Semahat Demir

İstanbul Kültür Üniversitesi Rektörü

Y aklaşık iki yıl süren özverili çalışmalar sonucunda ortaya çıkan “Meslekte Mükemmelliğin Kü-resel Paydaşı: TÜRKİYE İÇ DENETİM ENSTİTÜSÜ” kitabını aldım ve beğeni ile inceledim. Yaşar Üniversitesi’nin Bilgi ve Belge Merkezi bu vesile ile çalış-malarınızı öğrenci ve araştırmacılara kazandırma fırsatı buldu. 

Prof. Dr. Murat Barkan
Yaşar Üniversitesi Rektörü

Meslekte Mükemmelliğin 

Küresel Paydaşı: Türkiye İç 

Denetim Enstitüsü” kitabını, benim için 

imzalamış olduğunuz nüshasını aldım. 

Ali Kamil Uzun öncülüğü ve editörlü-

ğünde Gürdoğan Yurtsever’in kaleme 

aldığı bu güzel eser için sizleri kutlar, 

teşekkürlerimi sunarım.

 
Güldem Karaçalı S inan’a olan vefa duygunuz, 

kitapta çok zarifçe paylaşılmış. 
Sinan’ıma gösterdiğiniz vefa ve verdi-
ğiniz değer için sonsuz şükranlarımı 
sunuyorum. İnşallah hepinizin büyük 
emeklerle kurduğu bu kurum sonsuza 
dek büyüyerek ve  yeni üyelerle, genç 
meslektaşlarınızla beraber saygın güve-
nilir yapısını korur ve yaşar. Her şey için 
çok teşekkürler.

Ayşe Tanakol 

E nstitünüz tarafından gönderi-len “Meslekte Mükemmelliğin Küresel Paydaşı” kitabı Üniversitemize ulaşmış, kütüphanemiz envanterine kaydı yapılmak üzere işleme alınmıştır. Kütüphanemize yapmış olduğunuz katkıdan dolayı teşekkür ederim.

Prof. Dr. Durmuş Boztuğ
Tunceli Üniversitesi Rektörü

T ürkiye İç Denetim Enstitüsü’nce hazırlanan ve çok kıymetli bir çalışmanın 
ürünü olan “Meslekte Mükemmelliğin Küresel Paydaşı: TÜRKİYE İÇ DENE-

TİM ENSTİTÜSÜ” isimli kitabı büyük bir memnuniyetle aldım. Bu değerli eser için 
teşekkür eder, emeği geçenleri gönülden kutlar, başta size ve şahsınızda tüm yöne-
tim kurulu üyelerine çalışmalarında başarılar diler, sevgi ve selamlarımı sunarım.

Hüseyin Avni Mutlu
İstanbul Valisi

Ö ncelikle çalışmalarınızın ger-
çekten başarı üzerine başarı 

katarak gittiğini dışarıdan da olsa 
izliyorum. Sizi ve ekibinizi yürekten 
tebrik ederim. Ayrıca Ali Kamil Bey 
benimle, en son yaratınızın bir örneği-
ni de sizin teşekkür yazınızla beraber 
paylaştı. Ben de 17 yıl öncesine kısa bir 
seyahat yapmış oldum böylelikle. Nazik 
düşünceleriniz ve kıymetli hediyeniz 
için çok teşekkür ediyor, başarılarınızın 
devamını diliyorum.

Ayşegül DENLİ 
Axa Sigorta, Mali ve İdari İşler, Başkan 
ve İcra Kurulu Üyesi

Ü niversitemize göndermiş oldu-

ğunuz “Meslekte Mükemmelliğin 

Küresel Paydaşı: TÜRKİYE İÇ DENETİM 

ENSTİTÜSÜ” kitabı için teşekkür eder, 

çalışmalarınızın devamını dilerim.

Prof. Dr. Mehmet Duman
Artvin Çoruh Üniversitesi Rektörü
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İç Denetim Terimleri İçin
İngilizce-Türkçe Sözlük Hazırlandı

Türkiye İç Denetim Enstitüsü 
Gelecek Okulu Çalıştayları Yapıldı

Denetim Mesleğinde Anılar, 
Yakalanılan Hileler Paneli 
GerçekleştirildiTürkiye İç Denetim Enstitüsü Akademik İlişkiler Komitesi (TİDE AİK) geleceğin meslektaşları için 

bir süredir tasarımını yaptığı, sertifika programına dair detayları, düzenlediği çalıştaylarda detaylı 
olarak ele aldı. 13 Nisan 2013 ve 1 Mayıs 2013 tarihlerinde, Üniversitelerin Denetim Kulüpleri 
öğrencileriyle gerçekleştirilen çalıştayların yanı sıra TİDE AİK tarafından çeşitli komite çalışmaları 
da gerçekleştirildi.

TİDE Sertifikasyon Komitesi ile Standartlar Komitesi’nin ortak çalışması sonucunda ‘İç 
Denetim Terimleri İçin İngilizce-Türkçe Sözlük’ hazırlandı. IIA yayınlarında ve sertifikasyon 
sınavlarında kullanılan İngilizce terimlerin Türkçe karşılıklarının bulunduğu İç Denetim Te-
rimleri Sözlüğü, iç denetimle ilgili mesleki terimler için yeknesaklık sağlamasının yanında, 
sertifikasyon sınavlarına hazırlanan meslektaşlar için de faydalı bir kaynak olacak. Sözlüğe, 
TİDE web sitesinden ulaşabilirsiniz. 

Marmara Üniversitesi (M.Ü.) Denetim Kulübü 
tarafından M.Ü. Bahçelievler Kampüsü’nde 14 
Mayıs 2013 tarihinde, “Denetim Mesleğinde 
Anılar, Yakalanılan Hileler” başlıklı panel dü-
zenlendi. Kulüp adına açılış konuşmasını ya-
pan Kulüp Başkanı Furkan Başar, konukların 
Farkındalık ayını kutladı. Kulüp tanıtım video-
sunun izlenmesinin ardından İşletme Fakültesi 
adına Dekan Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Volkan 
Türker bir konuşma yaptı. Açılış konuşmaları-
nın ardından düzenlenen paneli TİDE Kurucu 
ve Onursal Başkanı Ali Kamil Uzun yönetti. 
Panelde, ilk sözü Gürdoğan Yurtsever aldı. 
Yurtsever, denetçilerin meslekleri gereği farklı 
bölge ve kültürlerde denetim çalışması yapma-
sının zengin anılar yaşamalarına neden oldu-
ğunu belirterek, “Teftiş Anıları” kitabını nasıl 
hazırladığından bahsetti ve kitaptaki anılardan 
örnekler verdi. Daha sonra söz alan Türkapital 

Holding Denetim ve Risk Yönetimi Direktörü 
Gökhan Gökçeoğlu, salonu kahkahaya boğan 
bir anısını paylaştı. TİDE Denetleme Kurulu 
Başkanı Murathan Bayrı ve Sanko Holding İç 
Denetim Müdürü Selim Dai, samimi anlatım-
larıyla yüzlerdeki tebessümü devam ettirdi.  
Panelin ikinci bölümünde Murathan Bayrı’nın 
önceden hazırlamış olduğu hileli teksir kağıdı 
metodu, katılımcıların ilgisini çekerken, diğer 
panelistlerin de yakalanılan hileleri geçmiş za-
manda ve başkalarının ağzından anlatmaları ve 
bunu bilerek yaptıklarını söylemeleri ilgi çekti. 
Panelin sonunda sahneye çıkan Kulüp Başka-
nı Furkan Başar, panelistler, hocalar ve kulüp 
adına TEMA Vakfı’na ağaç diktirdiklerini söyledi 
ve sertifikaların bölüm hocaları olan Prof. Dr. 
Nuran Cömert ve Öğr. Gör. Dr. Banu Tarhan 
Mengi tarafından takdim edilmesini istedi. Pa-
nel, sertifikaların verilmesiyle sona erdi. 

KOBİ’lerde İç Denetim İçin Pratik 
Bilgiler Kitapçığı Yayımlandı
“KOBİ’lerde İç Denetim İçin Pratik Bilgiler” kitap-
çığı İstanbul Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavir-
ler Odası (İSMMMO) tarafından yayımlandı. Kitap, 
KOBİ’lerde iç denetime duyulan ihtiyacın ortaya ko-
nulmasını, iç denetimin tanıtılmasını ve iç denetim 
konusunda meslek mensuplarının farkındalığının 
arttırılmasını amaçlıyor. KOBİ’lerde İç Denetim İçin 
Pratik Bilgiler” kitabı, İSMMMO saymanı Erol Demi-
rel, İSMMMO İç Denetim Komite Başkanı Cumhur 
Karatepe, İSMMMO İç Denetim Komite Üyeleri, 
TİDE Kurucu ve Onursal Başkanı Ali Kamil Uzun ile 
İSMMMO Akademi ve TİDE Mesleki Gelişim Aka-
demisi eğitmeni Meral Safsoy’un ortak çalışması ile 
hazırlandı.
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Darüşşafaka Cemiyeti Türkiye’de
Bir İlki Gerçekleştirdi!

Üyelerimize Kurumsal Risk 
Yönetimi Semineri Verildi

Galatasaray Üniversitesi Denetim 
Okulu 2013 Programı Düzenledi

Üye Sayımız 2100’ü Geçti

Bir buçuk asırdır “eğitimde fırsat eşitliği” 
misyonu için çalışan Darüşşafaka Cemiyeti, 
Türkiye’de Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal 
Yönetim İlkelerine uyum notu alan ilk Sivil Top-
lum Kuruluşu oldu. Bağımsız kurumsal yönetim 
derecelendirme çalışması yaptırarak yönetimi-
nin şeffaflığını, hesap verebilirliğini ve sürdürü-
lebilirliğini belgeleyen ilk sivil toplum kuruluşu 
olan Darüşşafaka Cemiyeti, 
babası veya annesi hayatta 
olmayan, maddi olanakları 
yetersiz; yetenekli çocuk-
larımızı dokuz yaşındayken 
ailelerinden emanet alıyor, 
onlara uluslararası standartlarda eğitim fırsatı 
sunuyor ve onların düşünen, araştıran, sorgu-
layan, özgüvenli, topluma karşı sorumlu, aydın 
bireyler olarak hayata atılmalarını sağlıyor.

Kobirate Uluslararası Kredi Derecelendirme ve 
Kurumsal Yönetim Hizmetleri AŞ’nin T.C. Baş-
bakanlık Sermaye Piyasası Kurulu’nun Kurum-
sal Yönetim İlkeleri’ne uygun olarak hazırladığı 

ve yine aynı düzenleyici kuruluşça onaylanan 
Sivil Toplum Kuruluşlarının Kurumsal Yönetim 
Uyum Derecelendirmesi Metodolojisine uygun 
olarak yapılan değerlendirme neticesinde Da-
rüşşafaka Cemiyeti, 10 üzerinden 8.4 puan aldı. 
Bu sonuç Darüşşafaka’nın Sermaye Piyasası 
Kurulu tarafından yayınlanan Kurumsal Yöne-
tim İlkeleri’ne önemli ölçüde uyum sağladığını; 

üyeleri, bağışçıları, yararla-
nıcıları, diğer tüm paydaşları 
ve topluma karşı sorum-
luluk bilinç ve kültürünün 
yerleştiğini, ancak büyük 
riskler teşkil etmese de ku-

rumsal yönetim uygulamalarında bazı iyileştir-
melere gereksinimi olduğunu ifade ediyor

Derecelendirme çalışması; Pay Sahipleri, Ka-
muyu Aydınlatma ve Şeffaflık, Menfaat Sa-
hipleri ile Yönetim Kurulu başlıkları altında 278 
kriterin incelemesi ve Kobirate AŞ’nin “Sivil 
Toplum Kuruluşları” için hazırladığı metodolo-
jiye göre yapıldı.

Türkiye İç Denetim Enstitüsü, 
‘Farkındalık Ayı’ etkinliklerinden 
biri olan Kurumsal Risk Yönetimi 
Semineri’ni üyelerine ücretsiz 
olarak gerçekleştirdi. TİDE Baş-
kanı Özlem Aykaç İğdelipınar 
tarafından verilen seminer 25 
Mayıs 2013 tarihinde Point Hotel 
Barbaros’ta düzenlendi. Semine-
re, 73 üyemiz katıldı.

Galatasaray Üniversitesi (GSÜ) İktisadi ve 
İdari İlimler Fakültesi bünyesindeki Denetim 
Kulübü, altı gün devam eden, “GSÜ Denetim 
Okulu 2013” programı düzenledi. 13 Mart 
2013 tarihinde başlayan etkinliğin ilk konuğu 
TİDE Kurucu ve Onursal Başkanı Ali Kamil 
Uzun oldu. Uzun, ‘Dönüşüm’ başlığında bir 
konferans verdi. 

14 Mart 2013 ta-
rihinde, Borusan 
Holding Denetim 
Müdürü Kemal 
Tapkan, ‘İç De-
netim’, 18 Mart 

2013 tarihinde, 
Ernst&Young 
Bağımsız De-
netim Direktörü 
Yaşar Bivas ve 
Doğan Tanrıse-
ven, ‘Bağımsız 
Denetim’, 19 Mart 2013 tarihinde, GSÜ İç 
Denetim Birimi’nden Funda Durmuş, ‘Kamu-
da İç Denetim’, 20 Mart 2013 tarihinde TİDE 
Başkanı Özlem Aykaç İğdelipınar, ‘Risk Yöne-
timi’, 22 Mart 2013 tarihinde de GSÜ Ticaret 
Hukuku Ana Bilim Dalı Yrd. Doç. Ali Dural, 
‘Denetimin Hukuksal Boyutu’ başlığı altında 
öğrencilere bilgilendirme yaptılar.

Örnek bir sivil toplum kuruluşu haline gelen TİDE’ye meslektaşların il-
gisi günden güne artarak devam ediyor. Temmuz 2013 tarihi itibarıyla 
üye sayımız, 2117’ye ulaştı. 18 yıllık geçmişinde, iç denetim mesle-
ğinin uluslararası standartlarda gerçekleştirmesi amacıyla çeşitli faali-
yetler yürüten TİDE, çalışmalarına yenilerini ekleyerek devam ediyor. 
Bu yıl ilkini gerçekleştirdiği İç Denetime Genç Bakış proje yarışmasıyla 
üniversiteli öğrencileri de Enstitü ile buluşturan TİDE, meslekte mü-
kemmelliğin küresel paydaşı olma vizyonuyla ilerlemeye devam ediyor.
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CIA Sınavları Artık Üç Bölüm

CRMA Sertifikasında Dünya Üçüncüsüyüz

Linkedin Grubumuz
2000 Üyeyi Aştı

CIA Sertifikası Olanlar Yüzde 
40 Daha Fazla Ücret Alıyor

Uluslararası İç Denetçiler Enstitüsü (IIA), Sertifikalı İç Denetçi (CIA) 
sınavında değişikliğe gitti ve dört bölümden oluşan sınav sistemini 
değiştirerek, sınavların üç bölümden oluşmasına karar verdi. Sınav 
içeriği ve soru sayıları da yeniden düzenlendi. Yeni uygulamaya ka-
demeli olarak geçilecek. 3 bölümlü sınavlar İngilizce olarak Temmuz 
2013’de, Türkçe olarak Ekim 2013’te başlayacak. Detaylı bilgi için 
TİDE ofis ile iletişime geçebilirsiniz.

2012 yılında IIA tarafından gerçekleştirilen İç Denetim Ücret Araştırması’na göre CIA sertifikasına 
sahip iç denetçiler daha yüksek ücretle çalışıyorlar. Araştırmaya göre CIA sertifikası olan iç denet-
çilerin sertifika sahibi olmayan meslektaşlarına göre yaklaşık yüzde 40 daha yüksek ücret alıyor. 
CIA sertifikasına sahip olun, fark yaratın. Sertifika hakkında detaylı bilgi için TİDE ofis ile iletişime 
geçebilirsiniz.

TİDE’nin facebook, twitter, linkedin gibi sosyal 
medya ortamlarındaki sayfaları büyük ilgi görü-
yor. Linkedin grubumuza üye sayımız 2000’i 
geçti. 2000.üyemiz olan Sayın Seda Etyemez’e 
“Meslekte Mükemmelliğin Küresel Paydaşı: Türkiye İç Denetim Enstitüsü” kitabını hediye 
ettik.

Yeni bir mesleki sertifika olan Risk Yönetimi Güvencesi Sertifikası 
(Certification in Risk Management Assurance - CRMA)’na üyelerimiz 
yoğun ilgi gösteriliyor. 2012 yılında mesleki deneyim tanıma başvu-
rusunun kabulü ile sahip olunabilen CRMA sertifikasını alan üye sa-
yımız, Ağustos ayı itibariyle 687’ye ulaştı.  Böylece CRMA uzmanlık 
sertifikasına sahip üye sayımızla dünya üçüncüsü olduk. Üyelerimize 
uluslararası standartlarda yetkinlikler kazandıran ve IIA tarafından ve-
rilen CRMA sertifikası, risk yönetimi güvencesi konusunda yetkinliği 
gösteriyor.

ASMMMO Üyelerine İç Denetim 
ve İç Kontrol Semineri Verildi
Ankara Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (ASMMMO)’nda, Türkiye İç Denetim Ens-
titüsü tarafından ‘İç Denetim ve İç Kontrol’ başlıklı seminerler gerçekleştirildi. Mayıs ve Haziran 
aylarında düzenlenen seminerlere, ASMMMO üyeleri yoğun ilgi gösterdi. Seminerler TİDE üyeleri 
Mehtap Okay, Meral Safsoy, Harun Karakuş, Funda Ayla, Besim Çalışkan, Ahu Ekşi, Güldem Ka-
raçalı tarafından verildi.  

Kurum Tarih Kişi Sayısı Katılımcı
Sayısı

ASMMMO 11-12 Mayıs Mehtap Okay - Meral Safsoy 460

ASMMMO 18-19 Mayıs Mehtap Okay - Harun Karakuş 258

ASMMMO 18-19 Mayıs Funda Ayla - Besim Çalışkan 290

ASMMMO 25-26 Mayıs Mehtap Okay - Ahu Ekşi 503

ASMMMO 01-02 Haziran Mehtap Okay- Güldem Karaçalı 399
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CPE Quiz
Aşağıdaki 2 soruyu “Kamuda Dış Kalite Değer-
lendirmeleri ve Kamu İç Denetim Fonksiyonu’nun 
Değerlendirilmesi” metnine göre cevaplandırınız.

1. Aşağıdakilerden hangisi Dış Kalite Değerlendir-
mesi çalışmasının amaçlarından biri değildir?

a. Kamu İç Denetim Standartları’na uyumun 
değerlendirilmesi,

b. İç denetim tanımına uyumun değerlendiril-
mesi,

c. İyi uygulama örneklerine uyumun değerlen-
dirilmesi,

d. Kamu İhale Kanunu’na uyumun değerlendi-
rilmesi.

2. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

a. Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’e göre, dış 
değerlendirmenin kazanımlarından biri, iç dene-
time güvenin artması olacaktır.

b. Dış değerlendirme çalışması sonucunda, 
risk esaslı denetim yaklaşımının genel olarak 
benimsendiği anlaşılmaktadır.

c. Dış değerlendirme çalışmasında iç denetim 
birimlerinin insan kaynağının nitelik olarak 
yetersiz olduğu ortaya çıkmıştır.

d. İç Denetim Koordinasyon Kurulu Başkanı, dış 
değerlendirme uzmanları için el kitabı hazırlan-
dığını ifade etti.

3. “Aile Şirketlerinde Kurumsal Yönetime Giden 
Yolda İç Denetim” makalesine göre aşağıdakiler-
den hangisi söylenemez?

a. Ülkemizin ekonomik başarısında aile şirketle-
rinin çok büyük bir rolü vardır.

b. Aile şirketlerinin gelişim dönemlerinde, şirket 
sahipleri tarafından düşünülen konulardan biri 
şirketin kontrol edilme sorunudur.

c. İç denetim, aile şirketlerinde aile bireyleri 
arasındaki çıkar farklılıkları konusunda güvence 
sağladığı için önemlidir.

d. Aile şirketlerinin iç denetimden en büyük 
beklentileri iç denetimin danışmanlık fonksiyo-
nudur.

4. “BASEL III: Risk Yönetim Felsefesi” makalesine 
göre, Basel III, 2010 yılından yaşanan ekonomik 
krizin etkileriyle, Basel II’nin sermaye yeterliliği 
hesaplamalarını tamamıyla değiştirmiştir.

a. Doğru

b. Yanlış

5. “ “Büyük Veri” = Büyük Değer & Büyük Farklılık” 
makalesine göre, firmalar, müşteri ihtiyaçlarını, 
topladıkları verilerle belirleyebiliyorlar.

a. Doğru

b. Yanlış

6. “Gezi ve Sonrası” adlı yazıya göre, Türkiye’de ve 
dünyada toplumlar tarafından istenen, kurumsal 
yönetimin temelinde, ‘adillik, şeffaflık, sorumluluk 
ve hesap verebilirlik’tir.

a. Doğru

b. Yanlış 

7. “İç Denetim ve Çatışma Makalesine Göre”, 
aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

a. 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol 
Kanunu’nun geçici 5. ve 16. maddeleri iç dene-
timi düzenliyor.

b. Kamudaki iç denetimin uygulamalarının işle-
yişinde hiç bir belirsizlik bulunmamaktadır.

c. Denetimin özellikle denetlenen birim ya da 
üst yönetimle çatışma potansiyelinin varlığı 
dolayısıyla iç denetçinin bir çatışmanın nasıl 
yönetileceği konusuna yeterli derecede vakıf 
olması gerekmektedir.

d. İç denetçi ile denetlenen birim arasındaki 
çatışmanın önüne geçmenin bir yolu da, iç 
denetimin ne olduğu konusunda, denetlenen 
birimin bilgilendirilmesidir.

8. “İç Denetim ve Çatışma” makalesine göre, 
çatışma olasılığını azaltmanın ilk yolu güven tesis 
etmektir.

a. Doğru

b. Yanlış

Bu uygulamayla CIA unvanına sahip olan denetçiler, 1 yıl için 12 krediyi aşmamak kaydıyla CPE kredisi 
kazanma şansına sahip olacaklardır. Bu çerçevede, derginin her sayısında verilen soruların en az %75’ini doğru 

cevaplandıranlar 3 CPE kredisine hak kazanacaklardır. Soruların yanıtlarını isminiz, e-mail adresiniz ve üyelik 
numaranızla birlikte tide@tide.org.tr adresine ya da 0212 212 55 26 numaralı faksa gönderebilirsiniz.

Basında Türkiye 
İç Denetim Enstitüsü

Enstitümüz ve gerçekleştirdiğimiz etkinliklerle ilgili haberler medyada yer almaya devam ediyor. 
21 Mayıs 2013 tarihinde gerçekleştirilen ‘İç Denetim Farkındalık Ödül Töreni’ne basının ilgisi yo-
ğundu. Gerek ödül alan kurumlarla gerekse Enstitümüzle ilgili muhtelif haberler ulusal basında 
yer aldı.

Akademik İlişkiler Komitesi Yürütme 
Kurulu Toplantısı Yapıldı

TİDE Akademik İlişkiler 
Komitesi(AİK)’nin politika 
ve önceliklerinin belirlen-
diği üst karar organı olan 
AİK Yürütme Kurulu Top-
lantısı, 6 Haziran 2013 ta-
rihinde TİDE Merkezi’nde 
gerçekleştirildi. Kongre 
Komitesi’nden Sorumlu 
Yönetim Kurulu Üyesi 
Ömer Arıkan ile TİDE 
Genel Müdürü Ertan 
Küçükyalçın’ın da katıldığı toplantıda, Aka-
demik İlişkiler Komitesi, gündemli toplantı-
sının önemli bir bölümünü, Ekim 2013 Ekim 
tarihinde düzenlenecek Meslek Kongresi’ne 
ilişkin tema önerilerine ayırdı. Meslek 
Kongresi’ne ilişkin tema önerileri öncesinde, 
gelişim, gençlik, teknoloji, sosyal medya, 

sosyal paydaşlık ve kurumsallaşma kavramla-
rı ele alınırken, “Geleceği Paylaşmak” önerisi 
ön plana çıktı. Toplantıda, 9 Mayıs 2014 tari-
hinde Galatasaray Üniversitesi’nde düzenlen-
mesi daha önce benimsenmiş olan Akademik 
Forum 2014’ün teması üzerindeki, öneri ve 
değerlendirmeler de ele alındı.
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English Summary
Dear Our Readers;

It is a great honor again to meet you in the 35th 
volume of our magazine.

Our new edition is again consisting of informati-
on and discussion on internal auditing. Here are 
some of the articles and the news from the new 
volume of our magazine.

The “Aysberg” section’ subject is the project on 
Quality Assurance Review for Public Authorities. 
The article, show the results of the project.

There are two articles in “Yeşil Kalem” section.

The first article’s theme is The Role of Internal 
Audit for Cooperate Governance of Family Cor-
poration. The article discuss how internal audit 
function important for family corporation’s po-
licy for their corporate governance. The second 
article is about Basel III and Risk Management 
Perspective. 

The subject of “Çizgi Ötesi” section is “Gezi 
Park” movement. The author subjected the phi-
losophy behind the movement.

There is a book review on “Yakın Plan” section. 
The book is the first Turkish book on internal au-
dit, risk management and corporate governance. 
There is an interview with author about the book. 

Big Data is the theme of “Parmak İzi” section. 
The article shows how the big data is going to be 
important for business in the near future.

“Ataç” section’s article is to be professional. 

May is international awareness month of inter-
nal audit. “Yansıma” section hosted Awareness 
Month’s Award Event which was held by TİDE.

“Perçin” section’s theme is Internal Audit and 
the Conflict.

We wish you an enjoyable reading our magazi-
ne and we are looking forward to your valuable 
comments. 

The Editorial Board of Magazine 

Yeşil Kalem
Denetim Formasyon ve 
Tecrübe Gerektiren Bir İştir

Yapısal Özellikleri,
Hukuki Çerçeve ve
İstatistiki Boyutlarıyla
Suistimal

Mühür
Destek Hizmetlerinden 
Kaynaklanan Risklerin 
Yönetimi

Parmak İzi
Muhasebe Denetiminde 
Kullanılan İstatistiki 
Örnekleme Yöntemleri ve 
Bir Uygulama

Yakın Plan
Türkiye İç Denetim 
Enstitüsü’nün Yeni Yönetim 
Organları Göreve Başladı

Yansıma
İç Denetim Farkındalık 
Ödülleri’nde Beş Kategoride 
15 Ödül Verildi

Akademik Forum 2012 
Denetim Mesleğinin 
Gelişimi ve Beklentiler       

PROGRAM
07:30-09:00

KAYIT 

09:00-09:15

AÇILIŞ KONUŞMALARI 
Özlem İĞDELİPINAR - TİDE Başkanı

H. Abdullah KAYA, İç Denetim Koordinasyon Kurulu Üyesi, 

Maliye Bakanlığı Emlak Genel Müdürü 

09:15-10:00

I. ANA OTURUM - Perception is Reality

Deanna SULLIVAN, Principal - Sullivan Solutions

10:00-11:00 II. ANA OTURUM - Yeni TTK ve SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri Çerçevesinde 

Denetim Komiteleri

Oturum Başkanı: Sedat ERATALAR - Denetim Komitesi Başkanı- Borusan Holding

 Ahmet DÖRDÜNCÜ, YK Üyesi - 
International Papers Bülent BOZDOĞAN, Denetim Bölüm Başkanı 

- H. Ö. Sabancı Holding 

İmdat ERSOY, Kurul Üyesi - Kamu Gözetimi 

Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu Fikret SEBİLCİOĞLU, Partner - 

Cerebra Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.

11:00:-11:30

KAHVE ARASI

11:30-12:30

PARALEL OTURUM 

 
Yeni Kaynaklar, Teknikler - 
TAKSİM BALO SALONU 

Araçlar ve İyi Uygulamalar - 
BALO SALONU A

11:30-12:00 İç Denetim'in Geleceği 
 Arzu PİŞKİNOĞLU, Partner - 

Ernst & Young, Türkiye Ticari Hayatta Şeffaflık 
 Kasım AKDENİZ, Genel Müdür -

 Kredi Kayıt Bürosu 

12:00-12:30 

Denetim Faaliyetlerinin Dönüşümünde 

İç Denetçinin Liderlik Rolüne İlişkin Bir 
Uygulama Modeli  

Ozan Nazım GÜNAL, Yönetim Kurulu Bşk.Yrd.- 

KARDE- Kurumsal Araştırma Risk 
Danışmanlık ve Eğitim A.Ş.

Dış Denetimin Yürütülmesi ve 

Yönetilmesinde Beklenen Değişim-

“Denetim Yönetim Sistemi Projesi”

Erkan KURTULUŞ, Yönetim Kurulu Başkanı 

Futurecom Bilişim Hizmetleri ve Danışmanlık A.Ş.

Ahmet TOPKAYA, Sayıştay Başdenetçisi - 

T.C. Sayıştay Başkanlığı

12:30-13:30

YEMEK ARASI 

 

III. ANA OTURUM - DÖNÜŞÜM SÜRECİNDE İLETİŞİM

13:30-14:30
Dönüştüren Dialoglar, İhtiyaçların Dili, Metin REYNA - İletişim Tasarımcısı

14:30-15:15

Dönüşümde İletişim, Ceyhun ŞAHİN - DecaSoft CEO

15:15-15:45

KAHVE ARASI

15:45-16:30 Meslekte Mükemmelliğin Küresel Paydaşı Olmak, "Dönüşümün Yol Haritası ve Başarı 

Faktörleri" - Ali Kamil UZUN, TİDE Kurucu ve Onursal Başkanı

16:30-18:00

CIA ÖDÜL TÖRENİ ve KAPANIŞ KONUŞMASI

Yönetim Kurulu veİç Denetim İçin
Doğru İstihdam, Uygun Aday 

ve Katma Değer Yaratmak

Yeşil KalemAmerikan Kamu Muhasebecileri Örgütünün 
Açıklık Projesinin Bağımsız 
Denetim Uygulamalarına 
Etkisi

Bir Hile Belirtisi Olarak 
Davranış Değişiklikleri

Mühür
XBRL ve Denetim’deki
Yeri ve Önemi

Parmak İziBT Yönetimine Yeni Bakış
Açısı COBIT® 5

Ataç
İç Denetim’in Yarını Bugündedir

Yansıma
ECIIA Genel Kurulu

Yakın PlanBorusan Holding İç Denetim 
Müdürlüğü

Çizgi ÖtesiYaşamda “İz” ya da “İs” 
Bırakmak Meselesi



Yeşil Kalem  
Aile Şirketlerinde Kurumsal 
Yönetime Giden Yolda İç 
Denetim

BASEL III: Risk Yönetim 
Perspektifi

Mühür
İç Denetimin Felsefesi

Parmak İzi
Biri Bizi Kaydediyor!
“Büyük Veri” = Büyük Değer & 
Büyük Farklılık

Perçin
İç Denetim ve Çatışma

Çizgi Ötesi
 “Gezi” ve Sonrası

Ataç
Meslek İnsanı Olmak Üzerine

Yansıma
İç Denetim Farkındalık
Ödülleri Dağıtıldı

İç Denetime Genç Bakış 
Yarışmasında Derece Alan 
Çalışmalar

Kamuda Dış Kalite 
Değerlendirmeleri ve
Kamu İç Denetim
Fonksiyonunun
Güçlendirilmesi


