TİDE AKADEMİK İLİŞKİLER KOMİTESİ YÖNETMELİĞİ

TÜRKİYE İÇ DENETİM ENSTİTÜSÜ DERNEĞİ
AKADEMİK İLİŞKİLER KOMİTESİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Vizyon, Misyon ve Tanımlar

Kapsam
MADDE 1- Bu Yönetmelik, Türkiye İç Denetim Enstitüsü Tüzüğü’nde belirtilen, iç
denetim mesleğinin gelişmesine ve devamına katkıda bulunmak, denetim mesleğinin
niteliğini yükseltmek için teoriyi ve pratiği geliştiren çalışmalar yapmak, akademik
ilişkileri geliştirmek, meslek ile ilgili akademik çalışmaları teşvik etmek, yüksek
öğretimde mesleğin tanıtımını yaygınlaştırmak amacıyla faaliyet göstermek üzere
oluşturulan Akademik İlişkiler Komitesi’nin çalışma usul ve esaslarını belirler.

Komitenin Amacı
MADDE 2- Akademik İlişkiler Komitesinin amacı, iç denetim mesleğinin
yaygınlaştırılması ve tanıtılmasına yönelik, danışmanlar, akademisyenler, öğrenciler,
eğitim kurumlarının yöneticileri, iş ve kamu kurumları ile Türkiye İç Denetim
Enstitüsü’nün ulusal ve uluslararası akademik ilişkilerini geliştirmek, düzenlemek ve
desteklemek, iç denetim konusunda bilgi, beceri ve yetkinlikleri geliştirecek çalışmalar
gerçekleştirmektir.

Misyon
MADDE 3- Akademik İlişkiler Komitesi’nin misyonu “İç Denetim mesleği ile ilgili bilgi,
beceri ve yetkinlikleri geliştirecek akademik programların geliştirilmesi, kariyer
yapılmasını teşvik etmek amacıyla danışmanlar, akademisyenler, öğrenciler, eğitim
kurumları, iş ve kamu kurumları ile ilişkileri geliştirmek ve desteklemek”tir.

Vizyon
MADDE 4- Akademik İlişkiler Komitesi’nin vizyonu “Meslekte akademik gelişimin ulusal
çözüm ortağı olmak”tır.
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İKİNCİ BÖLÜM
Komitenin Oluşumu, Çalışma İlke ve Esasları

Akademik İlişkiler Komitesinin Oluşumu
MADDE 5- Akademik İlişkiler Komitesi, Türkiye İç Denetim Enstitüsü üyeleri
arasından davet üzerine yapılacak başvuru esasına dayalı olarak seçilecek üyelerden ve
bu üyeler arasından ihtiyaca göre oluşturulacak alt çalışma grupları ile Akademik
İlişkiler Yürütme Kurulu’ndan oluşur. Komite çalışmaları gönüllülük esasına dayalıdır.
Türkiye İç Denetim Enstitüsü Yönetim Kurulu’nun Akademik İlişkilerden Sorumlu
Üyesi, Akademik İlişkiler Komitesi’nin doğal üyesidir. Komite üyeleri, kendi içinden
aday gösterilenler arasından bir üyesini başkan olarak seçer.
Başkan tarafından kendisine yardımcı olmak ve komiteyle ilgili yazışma, raporlama,
toplantı organizasyonu ve üyelerin devam durumlarının izlenmesi amacıyla komite
üyeleri arasından bir başkan yardımcısı ve bir genel sekreter seçilir.

Çalışma İlkeleri
MADDE 6- Komite’nin çalışma ilkeleri şunlardır:
• Akademik İlişkiler Yürütme Kurulu oluşturulur,
• İhtiyaca göre belirlenecek sayıda Komiteye bağlı Çalışma Grupları kurulur,
• Komite yılda en az 4 defa toplanır,
• Komite üyeleri çalışma grup toplantılarına azami oranda katılır,
• Toplantı notları düzenli olarak tutulur ve ilgililere dağıtımı yapılır,
• Toplantı mekanı konusunda Türkiye İç Denetim Enstitüsü’nden yardım alınır,
• Yıllık faaliyet raporu hazırlanır,
• Ortaya çıkan her türlü doküman arşivlenir,
• Bütçe gerektiren işlerin planlaması yapılır,
• Gönüllü katılımcılık esasına göre çalışılır, komite faaliyetlerine aktif katılım izlenir ve
dönemsel olarak değerlendirilerek aktif olarak komite çalışmalarına katılamayan
üyelerin üyeliği düşürülür,
• İletişimin sürekliliği sağlanır, bu konuda elektronik ortam ve araçlardan faydalanılır,
• Gönüllü katılımın olanaklar çerçevesinde ödüllendirmesi esastır.
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Çalışma Düzeni
MADDE 7- Akademik İlişkiler Komitesi Başkanı, komiteyi temsil eder, gündemini
belirleyerek, görev dağılımını yapar ve alınan kararları yürütür. Kararlar açık oy ile
alınır. Karar yeter sayısı katılanların salt çoğunluğudur. Çekimser oy kullanılmaz. Eşit
oy halinde başkanın oyu kararı belirler.
Komitenin idari görevleri, yazışma, raporlama, arşiv ve iletişim işleri ile genel sekreter
eliyle görülür. Ancak, Akademik İlişkiler Komitesi tarafından üretilen her türlü belge,
rapor ve görsel doküman Türkiye İç Denetim Enstitüsü Merkezinde muhafaza olunur.
Gözden geçirme toplantılarının organizasyonunda Türkiye İç Denetim Enstitüsü’nden
idari, mali ve personel desteği sağlanır.

Çalışma Konuları
MADDE 8- Akademik İlişkiler Komitesi’nin çalışma konuları aşağıda belirtilmiştir:
8.a. Ülkemiz akademik kurumlarında hazırlanan mesleğimizi ilgilendiren konularda
yüksek lisans ve doktora tezlerine ulaşılarak, Türkiye İç Denetim Enstitüsü
bünyesinde akademik tez veri tabanı ve kütüphane oluşturulmasını sağlayarak
meslek üzerine yapılan akademik çalışmaların izlenmesi ve gelişimine destek
olmak, üniversitelerimizde mevcut olan iç denetim üzerine akademik eğitim
programlarını incelemek ve mesleğin ihtiyaçları doğrultusunda gelişimine katkı
sağlamak.
8.b. IIA - Uluslararası İç Denetçiler Enstitüsü’nün IAEP - Internal Auditing Education
Partnership olarak adlandırdığı Akademik Gelişim Programı’nın tanıtımını ve
Türkiye’de uygulanmasına yönelik gerekli hazırlıkları başlatmak, bu program esas
alınarak ülkemize özgü bir akademik gelişim programı geliştirmek ve
uygulanmasını sağlamak.
8.c. İç denetim mesleğinin üniversitelerde tanıtımı için denetim kulüplerinin kurulması
ve faaliyetlerini teşvik etmek, denetim kulüplerince düzenlenen etkinliklere
katılmak, denetimde kariyer olanaklarının geliştirilmesi ve teşvik edilmesi için
üniversite öğrencilerine, mezun adaylarına mesleğin tanıtımına yönelik etkinlikler
düzenlemek.
8.d. Ülkemizde iç denetim mesleğinin gelişimine katkıda bulunmak, meslektaşlarımızın
ihtiyacı olan Türkçe kaynakların geliştirilmesi ve erişimini kolaylaştırmak amacıyla
Türkçe kaynak ve yayın envanteri hazırlamak ve mesleki literature katkı sağlamak.
8.e. İç denetim mesleğinin tarihi gelişiminin belgelenmesi üzerine meslek tarihi
çalışmaları yapılması, kurumsal hafıza kayıtlarının oluşturulması, mesleki birikim
ve gelişimi, meslek kültürü ile ilgili değerleri ifade eden her türlü görsel ve yazılı
belgeler, araç ve gereçler, vb. varlıkların orjinal veya suretlerinin toplanarak koruma
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ve bakım altına alınması, sergilenmesi amacıyla meslek müzesi oluşturulması için
meslek tarihi ve müzecilik çalışmalarına destek olmak.
8.f. Komite çalışmalarını, proje sonuçlarının düzenli ve öngörülen aralıklarla Türkiye İç
Denetim Enstitüsü Yönetim Kurulu, IIA Uluslararası Akademik İlişkiler Komitesi
ve ECIIA ile paylaşılmasını sağlamak.
8.g. Türkiye İç Denetim Enstitüsü– Akademik İlişkiler Komitesi, Akademik İlişkiler
Yürütme Kurulu ve Çalışma Grupları olarak tüm çalışmaların dökümante edilmesi
ve arşivlenmesi için gerekli çalışmaları yapmak.

Gözden Geçirme Toplantıları
Madde 10- Akademik İlişkiler Komitesi çalışmaları tüm komite üyelerinin katıldığı ve
yılda dört defa toplanan gözden geçirme toplantılarında gözden geçirilir. Gözden
geçirme toplantılarına Akademik İlişkiler Komitesi üyeleri dışında Türkiye İç Denetim
Enstitüsü yönetim, denetim kurulları ile diğer komitelerin üyeleri katılabilir, gündemin
gerektirdiği diğer kimseler misafir olarak davet edilebilirler.

Çalışma Grupları Oluşturulması
MADDE 11- Komite, çalışmalarını yürütmek üzere kendisine bağlı olarak çalışan alt
çalışma grupları oluşturur, onların çalışmalarını izler ve destek olur.

Raporlama
MADDE 12- Komite faaliyetleri ile ilgili yıllık faaliyet raporu düzenlenerek Akademik
İlişkiler Komitesi Başkanı tarafından Türkiye İç Denetim Enstitüsü Yönetim Kurulu ve
Genel Kuruluna sunulur. Söz konusu yıllık faaliyet raporu ayrıca Uluslararası İç
Denetçiler Enstitüsü Uluslararası Akademik İlişkiler Komitesi’ne iletilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Akademik İlişkiler Yürütme Kurulu Oluşumu ve Çalışma Esasları

Akademik İlişkiler Yürütme Kurulunun Oluşumu
MADDE 13- Akademik İlişkiler Komitesi Başkanı ve başkan yardımcısı, Türkiye İç
Denetim Enstitüsü Yönetim Kurulunun Akademik İlişkiler Komitesi’nden sorumlu
üyesi ile Akademik İlişkiler Komitesi çalışma grubu sorumluları yanında, akademik
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kariyeri bulunan en az bir Akademik İlişkiler Komitesi üyesinin katılımıyla Akademik
İlişkiler Yürütme Kurulu oluşturulur. Akademik İlişkiler Komitesi başkanı aynı
zamanda Akademik İlişkiler Yürütme Kurulunun da başkanıdır. Akademik İlişkiler
Komitesi çalışmalarının organizasyon ve koordinasyonuna dair temel kararlar en az iki
ayda bir toplanan bu kurulda görüşülür.

Akademik İlişkiler Yürütme Kurulunun Görevleri
MADDE 14- Akademik İlişkiler Yürütme Kurulu aşağıda belirtilen görevleri yerine
getirir.
14.a. Akademik İlişkiler Komitesi çalışmalarının planlanması ve koordinasyonuna,
14.b. Alt çalışma gruplarının oluşturulmasına,
14.c. Alt çalışma gruplarının çalışmalarının değerlendirilmesine,
14.d. Akademik Gelişim Programının geliştirilmesi; bu programa alınacak enstitü,
fakülte ve yüksekokulların belirlenmesi ve IIA – IA Education Partnership
programına Türkiye’den aday gösterilebilecek akademik programların Türkiye İç
Denetim Enstitüsü Yönetim Kurulunun onayına sunulmasına,
14.e. Türkiye İç Denetim Enstitüsü Kongre Tema ve Bilim Kuruluna,
14.f. Akademik Forumlar gerçekleştirilmesine,
14.g. Türkiye İç Denetim Enstitüsü Mesleki Gelişim Akademisinin geliştirilmesine,
14.h. Ödül programlarının oluşturulmasına
destek verir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Akademik Forum Düzenlenmesine İlişkin Hükümler

Akademik Forum
MADDE 15- Her iki yılda bir Mayıs ayında, akademik formasyona uygun olarak
MÖDAV ve bir üniversite ile işbirliği içinde Türkiye İç Denetim Enstitüsü Tüzüğü’nde
belirtilen, iç denetim mesleğinin gelişmesine ve devamına katkıda bulunmak, denetim
mesleğinin niteliğini yükseltmek için teoriyi ve pratiği geliştiren akademik çalışmalar
yapılmasını teşvik ederek; iş hayatı ile akademik ilişkilerin geliştirilmesi ve mesleğin
tanıtımını yaygınlaştırmak amacıyla akademik forumlar düzenlenir. Sözkonusu
Akademik Forumun tertip, organizasyon ve düzenlemesinde Akademik İlişkiler
Komitesi doğrudan görevli ve sorumludur.
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Akademik Forumda İşbirliği
MADDE 16- Akademik Forumların, Türkiye İç Denetim Enstitüsü ve Muhasebe
Öğretim Üyeleri Bilim ve Dayanışma Vakfı’nın işbirliği içinde, ulusal ve/veya
uluslararası bir üniversitenin himaye ve gözetimi altında akademik teamüllere uygun
olarak gerçekleştirilmesi esastır. Organizasyon ve tertip komitesi, Türkiye İç Denetim
Enstitüsü Yönetim Kurulu, Muhasebe Öğretim Üyeleri Bilim ve Dayanışma Vakfı ve
ilgili üniversite yanında, Türkiye İç Denetim Enstitüsü’nün ilgili tüm komiteleriyle
işbirliği içinde görev yapar.

Akademik Forum Teması
MADDE 17- Akademik Forum temasının iç denetim/denetim mesleği ile ilgili bir başlık
içeren, mesleğin mevcut durumunun bilimsel şekillerde analiz edilmesi, mesleğin,
meslektaşların, akademisyenlerin ve meslek adaylarının niteliklerine katkı sağlaması,
bilimsel anlamda yenilik getirmesi; mesleğin tanıtımına ve meslek etik kurallarının
yaygınlaştırılmasına, iş hayatı ile akademik dünya arasındaki ilişkilerin geliştirilmesine,
kamusal fayda sağlanmasına yönelik olması esastır.

Akademik Forum Düzenleme Esasları
MADDE 18- Akademik Forum düzenlenmesinde uyulacak, ilke ve esaslarla bildirilerde
aranacak biçimsel ve öze yönelik hususlar yanında, organizasyon ve tertip komitesi
oluşturulması, forum öncesi ve icrası sırasında yürütülecek faaliyetler ile forum özetinin
duyurulması ve Akademik Forum Bildiri Kitabının yayımlanmasına esas tüm
düzenlemeler Türkiye İç Denetim Enstitüsü Yönetim Kurulunca çıkarılacak bir
yönergeyle belirlenir.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Yürürlük ve Yürütme
Yürürlük
MADDE 19- Bu yönetmelik Türkiye İç Denetim Enstitüsü Genel Kurul’u onayı ile
yürürlüğe girer.

Yürürlükte Kalkan Yönetmelik
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MADDE 20- Bu Yönetmeliğin kabulünden itibaren Mart 2010 tarihli Akademik Kurul
Yönetmeliği yürürlükten kalkar.
Yürütme
MADDE 21- Bu yönetmelik hükümleri Akademik İlişkiler Komitesi Başkanı ile Türkiye
İç Denetim Enstitüsü Yönetim Kurulunun Akademik İlişkiler Komitesinden sorumlu
üyesi tarafından yürütülür.
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