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Muhasebe Ö¤retim Üyeleri Bilim ve Dan›flma Vakf› (MÖDAV)

Türkiye üniversitelerinde görevli tüm muhasebe ö¤retim üyelerini temsil
eden MÖDAV, ö¤retim üyelerinin dayan›flmas›n› sa¤lamak, muhasebe ve
ilgili bilim dallar› ile muhasebe mesle¤inin geliflmesine katk›da bulunmak,
kamu ve özel sektör kurulufllar›nda muhasebe konusunda karfl›lafl›lan so-
runlara bilimsel çözümler getirmek ve yeni muhasebe tekniklerinin geliflti-
rilmesine yard›mc› olmak amac›yla 1995 y›l›nda kurulmufltur.

Kuruldu¤u günden beri Muhasebe Bilim Dünyas› isimli hakemli bir bilim-
sel dergi ç›karan ve Türkiye’nin her taraf›ndaki üniversitelerle birlikte pa-
neller, konferanslar, seminerler, çal›fltaylar düzenleyerek Muhasebe Mesle-
¤inin akademik seviyesinin yükseltilmesinde katk›da bulunan MÖDAV, 14-
15 Ekim 2010 tarihinde De¤iflen Koflullarda Muhasebe ve Hukuk ‹liflkisi
konulu 7. Uluslararas› Muhasebe Konferans›’n› gerçeklefltirmifltir.

‹stanbul’da bir flubesi bulunan vakf›n genel merkezi Ankara’da olup Türki-
ye üniversitelerinde görev yapan tüm ö¤retim üyeleri vakf›n do¤al üyesi
kabul edilmektedir.

www.modav.org.tr

Türkiye ‹ç Denetim Enstitüsü (T‹DE)

Türkiye ‹ç Denetim Enstitüsü, ülkemizde uluslaras› standartlarda iç dene-
tim mesle¤inin geliflimi için 19 Eylül 1995 tarihinde kurulmufltur.

Enstitü, mesle¤inin profesyonellerin yetkinlikleri, finans ve reel sektör flir-
ketleri ile kamu kurum ve kurulufllar›n›n kurumsal yönetim kalitesi, düzen-
leyici otoritelerin düzenlemelerinin uygulamadaki uyum kalitesi, mesle¤in
akademik geliflimi için çeflitli hizmetler sunmaktad›r.

Uluslararas› ‹ç Denetçiler Enstitüsü ve Avrupa ‹ç Denetim Enstitüleri Kon-
federasyonu’nun üyesi ve ülkemizdeki temsilcisi olan Enstitü; her y›l dü-
zenli olarak gerçeklefltirilmekte olan meslekteki bilgi, deneyim ve iyi uygu-
lama örneklerinin paylafl›ld›¤› “Türkiye ‹ç Denetim Kongresi”, yaz›, maka-
le ve söyleflileri ile mesleki gündemi belirleyen bilgi ve referans kayna¤›
“‹ç Denetim Dergisi”, sürekli güncelli¤i sa¤lanan ve dilimize çevrilen “Ulus-
lararas› ‹ç Denetim Standartlar›”, iç denetim profesyonellerinin küresel yet-
kinlik belgesi “Uluslararas› ‹ç Denetçi Sertifikas›” sürekli e¤itim için “Mes-
leki Geliflim ve Yetkinlik E¤itimleri”, mesleki akademik geliflime yönelik
“Akademik ‹liflkiler ve Geliflim Program›” olmak üzere uluslararas› ve ulu-
sal mesleki birikimlere eriflim ve paylafl›m imkanlar› sa¤lamaktad›r.

www.tide.org.tr



“Akademik Forum” iki y›l aral›klarla bir üniversitemiz ile birlikte ve üni-
versitenin merkezinin bulundu¤u flehirde gerçeklefltirilecek. Umar›m uy-
gulamaya bafllad›¤›m›z bu paylafl›m platformu, mesle¤imiz ad›na yeni
kal›c› de¤erler yarat›r.

Elinizde bulunan kitapta Akademik Forum 2010’da konuflulanlar›, sunu-
lan bildirileri bulacaks›n›z.

Gerek Akademik Forum 2010’un düzenlenmesinde katk›lar› olan, gerek-
se de elinizde bulunan Forum Bildiri Kitab›’n› titizlikle haz›rlayan herke-
se teflekkür ediyorum.

Özlem Aykaç ‹¤delip›nar

Türkiye ‹ç Denetim Enstitüsü Baflkan›
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Önsöz

15. y›l›n› kutlayan Türkiye ‹ç Denetim Enstitüsü, iç denetim mesle¤inin
ve profesyonellerinin uluslararas› standartlarda, küresel seviyede yetkin
uygulamalar için güvence oluflturuyor. Türkiye ‹ç Denetim Enstitüsü her
y›l düzenledi¤i, iç yönetim, risk yönetimi, kurumsal yönetim gibi konu-
larda uzmanlar›n bilgi ve deneyimlerini paylaflt›¤› Türkiye ‹ç Denetim
Kongresi, yaz›, makale ve söyleflilerle mesleki gündemi belirleyen ‹ç De-
netim Dergisi, sürekli içeri¤i güncellenen mesleki uygulama standartla-
r›, iç denetim profesyonellerinin küresel yetkinlik belgesi ‹ç Denetçi Ser-
tifikas›, sürekli e¤itimleri ve mesle¤in akademik geliflime yönelik Akade-
mik ‹liflkiler Geliflim Program› baflta olmak üzere birçok paylafl›m plat-
formu yaratarak üyelerimize ve meslektafllar›m›za hizmet veriyor.

Enstitümüzün bu paylafl›m platformlar›na ekledi¤i son halka ise 15. y›l›-
m›z› kutlad›¤›m›z 2010 y›l›nda ifl dünyas›n›n akademik dünya ile ba¤›n›
güçlendirmek, karfl›l›kl› iflbirli¤inin kapsam›n› ve yönünü tayin etmek
amac›yla bafllatt›¤› “Akademik Forum” oldu. 

Meslek ile ilgili akademik çal›flmalar›n gündemini oluflturdu¤u bu payla-
fl›m platformunun ilki “Akademik Forum 2010” ad›yla Marmara Üniversi-
tesi ve Muhasebe Ö¤retim Üyeleri Bilim ve Dayan›flma Vakf› (MÖDAV)
ile birlikte 13 May›s 2010 tarihinde Marmara Üniversitesi Haydarpafla
Kampüsü Konferans Salonu’nda düzenlendi. “‹ç Denetim mesle¤inin
akademik gelifliminde ifl dünyas›n›n beklentileri, üniversitelerimizin ihti-
yaçlar›” temas›yla ve yaklafl›k 500 kat›l›mc›yla gerçeklefltirilen Forum’a 22
farkl› üniversiteden ö¤retim üyesi ve ö¤renci, akademik dünya ve ifl dün-
yas›n›n temsilcileri kat›ld›.

Bilindi¤i üzere May›s ay› tüm dünyada ‹ç Denetim “Fark›ndal›k” ay› olarak
kutlan›yor. Mesle¤imizin tan›n›rl›¤›n› art›ran böyle bir ayda Türkiye’de ilk
Akademik Forum’u düzenlemek bizler için ayr›ca anlaml› ve önemliydi.
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Merhaba,

Akademik Forum 2010 flu anda masan›z›n üzerinde.. 13 May›s 2010’da
bir günlü¤üne sizi misafir etmifltik. Birbirini takip eden iki panel ve ar-
d›ndan da bir forumla sonlanan o özel günde MARMARA ÜN‹VERS‹TE-
S‹, T‹DE ve MÖDAV’›n akademik iflbirli¤i ve dostlu¤una tan›kl›k yapm›fl-
t›n›z. Bu tan›kl›ktan akl›n›zda kalan› bunca ay sonra ne kadar an›m-
sars›n›z, bilemem. Sözü uçurup götüren zaman beni hep yormufltur.
Kendi kendime “unutkanl›¤›m art›yor, yafllan›yorum” diye korkak itiraf-
larda bulunurum, ço¤u kez. Ve notlar›ma sar›l›r›m. Sözün yaz›ya evril-
mesi an›lar›n ve bilginin zaman›n çöplü¤üne at›lmas›n› önler; an›lar›-
m›z› ve bilgilerimizi soyut sözden somut yaz›ya döker. 

Akademik Forum 2010’un lokomotifi T‹DE “‹ç Denetim Mesle¤inin Aka-
demik Gelifliminde ‹fl Dünyas›n›n Beklentileri, Üniversitelerimizin ‹hti-
yaçlar›” temal› bir dizi çal›flmay› özenle kitap haline getirdi. Sayfalar›
çevirenler o gün söylenenleri, iç denetim mesle¤inin parlak gelece¤ine
iliflkin kimi ip uçlar›n› bu kitapta bulacakt›r.

Akademik Forum 2010’u sözüyle, yaz›s›yla, akl›yla ve eme¤i ile kitaplafl-
t›ran herkesi kutluyor ve T‹DE üyelerini sevgi ile kucakl›yorum.

Prof. Dr. Ömer Lalik
MÖDAV Baflkan›
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Sayg›de¤er konuklar, ö¤rencilerimiz,

Okulumuzda gerçeklefltirilen Akademik Forum’a hepiniz hofl geldiniz. 

Toplumla paylaflmak ve yap›lan uygulamalar›n somut dönüfllerini almak
için çok yo¤un çal›flmalar yapmaktay›z. Çok çeflitli alanda bilim üreten
ve ö¤renci yetifltiren birimlerimiz oldu¤u için biz de sa¤l›k, sanat, sosyo-
loji alan›nda ve özellikle bizim çekirde¤imiz ve ekonomi ve ticaret ala-
n›nda hizmet gösteren tüm sivil toplum kurulufllar›yla el ele çal›flmakta-
y›z. Bugün burada pek ço¤unu yak›ndan tan›d›¤›m de¤erli dostlar›m, ça-
l›flma arkadafllar›m, ö¤retim üyelerim ve genç arkadafllar›m›zla birlikte
olmaktan dolay› çok mutluyum. Bu kurumun bir mensubu olarak,
üniversitemizin de¤erli ö¤retim üyeleriyle, kendisiyle çal›flmaktan her
zaman keyif ald›¤›m rektör yard›mc›s› Prof. Dr. Münir fiakrak’la ve de
sizlerle bu konuda yap›lacak forumda bu alan›n üyesi olarak bulunmak-
tan mutluluk duyuyorum.

Prof. Dr. Necla PUR
Marmara Üniversitesi Rektörü
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Sizleri bu tarihi mekanda a¤›rlamaktan ayr›ca onur duyuyorum. Dolay›-
s›yla her zaman enstitümüze Türkiye ‹ç Denetim Enstitüsü’ne üniversi-
temizin tüm mekanlar› haz›rd›r. Tüm bilimsel kadrolar› Türkiye ‹ç
Denetim Enstitüsü ile ifl yapmaktan onur duyacaklard›r. Ben bu kadar
önemli forumu gerçeklefltirdikleri için enstitünün de¤erli hocalar› ve siz-
lerin buraya verece¤i deste¤e ve dinleyicilerin önemli bir flekilde fayda-
lanacaklar› bu de¤erli forumun çok verimli geçmesini ve hepimizi ayd›n-
latmas›n› diliyorum.

Toplant›y› düzenleyenlere say›n Baflkana ve de¤erli yönetim üyelerine
tekrar teflekkürlerimi sunuyorum. Hepinizi en içten sevgilerimle, sayg›-
lar›mla selaml›yorum.

Ülkemizde iç denetim alan›nda meslektafllar›m›z, kurumlar ve toplum
için ulusal otorite ve referans kayna¤› olan Türkiye ‹ç Denetim Enstitü-
sü, 15. y›l›n› kutlayacak.

Reel sektör, kamu, finans, düzenleyici otoriteler de olmak üzere 300’den
fazla kurumu temsil eden, 1000’e yak›n üyesi olan meslek örgütümüz; iç
denetim mesle¤inin ve profesyonellerinin uluslararas› standartlarda, kü-
resel seviyede yetkin uygulamalar için güvence oluflturmaktad›r.

Türkiye ‹ç Denetim Enstitüsü her y›l düzenlemifl oldu¤u, iç yönetim, risk
yönetimi, kurumsal yönetim gibi konularda uzmanlar›n bilgi ve dene-
yimlerini paylaflt›¤› Türkiye ‹ç Denetim Kongresi, yaz›, makale ve söyle-
flilerle, mesleki gündemi belirleyen ‹ç Denetim Dergisi, sürekli içeri¤i
güncellenen mesleki uygulama standartlar›, iç denetim profesyonelleri-
nin küresel yetkinlik belgesi ‹ç Denetçi Sertifikas› ve sürekli e¤itimleriy-
le ayn› zamanda mesle¤in akademik geliflime yönelik Akademik ‹liflkiler

Özlem AYKAÇ
Türkiye ‹ç Denetim Enstitüsü (T‹DE) Baflkan› 



Merhaba,
Sizi flaflk›nl›kla izliyorum. Bu güzel bahar sabah›nda sahile inip, denizin
sesini dinleyerek yürümek, bu tarihi yerleflkenin avlular›nda sere serpe
çimlere uzanmak varken; buradas›n›z ve beni dinliyorsunuz. Aya¤›n›zla
geldiniz... Katlanacaks›n›z.

Aç›l›fl konuflmac›lar›n›n ço¤u, aynen benim gibi, haz›r bir mikrofon, ka-
labal›k ve ilgili bir dinleyici gurubunu yakalad›¤›nda KORSAN TEBL‹⁄
sunar. Ben de bu f›rsat› yakalam›flken bir korsan tebli¤ yerine 
MÖDAV’dan, Muhasebe Ö¤retim Üyeleri Bilim ve Dayan›flma Vakf›’ndan
ve iflbirliklerimizden söz etmek istiyorum.

MÖDAV, Türkiye üniversitelerinde görevli tüm muhasebe ö¤retim üye
ve yard›mc›lar›n› çat›s› alt›nda buluflturmay› hedef alan bir vak›f... 

Prof. Dr. Ömer LAL‹K
Muhasebe Ö¤retim Üyeleri Bilim ve Dayan›flma Vakf›

(MÖDAV) Baflkan› 
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Geliflim Program› baflta olmak üzere enstitümüz birçok paylafl›m platfor-
mu yaratarak, üyelerimize ve meslektafllar›m›za hizmet veriyor.

Türkiye ‹ç Denetim Enstitüsü ayn› zamanda IIA ve CIA’n›n da temsilcisi
olup yönetim ve çal›flma organlar›nda da aktif görev al›yor. Meslekte kü-
resel geliflim ve mükemmelli¤in paydafl› olmak vizyonuyla çal›flmalar›n›
sürdüren Türkiye ‹ç Denetim Enstitüsü, flirketlerin yönetim kurullar›, ic-
ra kurulu baflkanlar› gibi yöneticilerle, kamu kurum ve düzenleyicileri,
üniversiteler ve akademisyenlerin güvenilir referans kayna¤› olarak, ka-
l›c› de¤erler yaratma misyonunu baflar›yla sürdürüyor.

May›s ay› tüm dünyada ‹ç Denetim ‘Fark›ndal›k’ ay› olarak kutlan›yor.
Mesle¤imizin tan›n›rl›¤›n› art›ran böyle bir ayda Türkiye’de ilk akademik
forumu düzenliyor olmak da bizler için ayr› bir önem tafl›yor. 

‹ç denetim faaliyetinin en büyük risklerinden biri de hepinizin kabul et-
ti¤i gibi itibar riski’dir. Mesle¤imizi uygularken, mesle¤imizin itibar›n› ko-
rumam›z gerekiyor. Mesle¤i icra edenlerin yetkin ve uzman olmas›
önemli. Hepimizin yaflad›¤› problemlerden bir tanesi, meslek için yetifl-
mifl ifl gücü. Siz akademisyenlere, üniversitelere dönüyoruz, mesle¤imi-
ze eleman yetifltirmesi konusunda bizlere destek vermelerini bekliyoruz.
Ayn› zamanda ifl dünyas›n›n üniversitelerle birlikte yapaca¤› birçok pro-
je ve destek var. Bugün yapaca¤›m›z forumda çok de¤erli konuflmac›la-
r›m›zla bu konular› görüflüp tart›flaca¤›z. Forumun düzenlenmesinde kat-
k›lar› olan öncelikle Türkiye ‹ç Denetim Enstitüsü Akademik ‹liflkiler Ko-
mitesi Baflkan› ve Kurucu Baflkan›m›z Ali Kamil Uzun’a, Prof. Dr. Nuran
Cömert hocam›za, MÖDAV Baflkan› Prof. Dr. Ömer Lalik’e, bizi bu gü-
zel mekanda a¤›rlad›¤› için rektörümüz Prof. Dr. Necla Pur’a en içten te-
flekkürlerimizi iletiyorum. Hepimiz için faydal› bir forum olmas›n› diliyor
ve hepinize teflekkür ediyorum.
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dartlar›”n› yürürlü¤e sokmas›yla yaflama geçecek. MÖDAV olarak çok
önemsedi¤imiz ikinci protokolümüzü T‹DE (Türkiye ‹ç Denetim Enstitü-
sü) ile imzalad›k. Bugün burada iflbirli¤imizin güzel bir örne¤ini sergile-
mek için topland›k.

Protokolun temel amac› T‹DE ile MÖDAV’›n iç denetim mesle¤i ile ilgi-
li bilgi, beceri ve yetkinlikleri gelifltirecek akademik programlar›n gelifl-
tirilmesi, bilimsel çal›flmalar›n desteklenmesi ve kariyer imkanlar›n›n art-
t›r›lmas›n› teflvik etmektir. Özellikle flu konularda karfl›l›kl› iflbirli¤i yap›l-
mas› hedeflenmektedir:
• ‹ç denetim konusunda uzun ve k›sa süreli e¤itim programlar› 

düzenlemek,
• Yurtiçi ve yurtd›fl›nda ortak araflt›rma ve uygulama projeleri 

gelifltirmek,
• Bilgi ve deneyim paylafl›lmas› amac›yla ortak seminer, panel, 

sempozyum, vb. bilimsel toplant›lar›n düzenlenmesi veya T‹DE'nin 
tertipledi¤i Akademik Forum toplant› ve seminerlerine MÖDAV'›n 
destek vermesi,

• ‹ç denetim konusuna yönelik ortak yay›nlar yap›lmas›,
• ‹ç denetim ile ilgili akademik araflt›rmalara ve uygulamaya iliflkin 

bilgileri ve deneyimleri paylaflmak,
• Kütüphane ve di¤er akademik kaynaklar›n paylafl›m›,
• Düzenledikleri etkinlikler ve yay›nlanan eserlere iliflkin üyelerine 

karfl›l›kl› olarak özel indirimler sa¤lamak,
• ‹ç denetim mesle¤ine yararl› hizmetlerde bulunanlara ortak 

belirlenecek ödüller vermek,
• Olanaklar› ölçüsünde iç denetim alan›nda lisans, lisansüstü ve 

doktora ö¤rencilerine staj ve istihdam imkânlar›n›n sa¤lanmas›na 
çal›flmak.

Bu ifller hiç flüphesiz emek, zaman ve kaynak isteyen ifller. Aflama afla-
ma hepsini devreye alaca¤›m›za inan›yoruz.
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Vakf› kuranlar vakf›n amaçlar›n›;
• muhasebe biliminin ve muhasebecilik mesle¤inin geliflmesine 

katk›da bulunmak,
• kamu ve özel sektör iflletmelerinin muhasebe uygulamalar› konusunda 

karfl›laflt›klar› sorunlara bilimsel çözümler getirmek,
• piyasalarda uygulanmas› beklenilen muhasebe yöntem ve 

yordamlar›n›n gelifltirilmesine yard›mc› olmak, 
• ö¤retim elemanlar›n›n bilimsel erklerini gelifltirici politikalar 

belirlemek,
• ö¤retim elemanlar› aras›nda birlikte davranma ve dayan›flma ruhunu 

gelifltirmek,
• muhasebe ve denetim meslek örgütleriyle iflbirliklerine girmek,
• muhasebe e¤itiminin olmazsa olmazlar› olan araflt›rma ve yay›n 

faaliyetlerini desteklemek,
• vakf›n amaçlar›n›, belli merkezlerde açaca¤› flubeleri arac›l›¤› ile ülke 

geneline yaymak 
• ulusal ve uluslar aras› platformda e¤itim ö¤retim iflbirlikleri yapmak

olarak belirlediler.

MÖDAV, ülkemizin tüm üniversite ve yüksek okul ve enstitüleri muha-
sebe bilim dal› kadrolar›nda çal›flan muhasebe ö¤retim üyeleri ve arafl-
t›rma görevlilerini do¤al üyesi kabul etmektedir.

Sevgili Kat›l›mc›lar,
Biraz önce s›ralad›¤›m amaçlardan biri olan “ulusal ve uluslararas›
platformda e¤itim ö¤retim iflbirlikleri yapmak” konusunda bugüne
kadar iki önemli protokol imzalad›k.

Bu protokollerden ilkini elektronik ortamda uzaktan e¤itim konusunda
imzalad›k. Çözüm orta¤›m›z, elektronik ortamda gerçeklefltirilecek uzak-
tan e¤itimin teknolojisine sahip deneyimli bir firma. Protokol, Türkiye
Muhasebe Standartlar› Kurulu’nun “Kobiler için Finansal Raporlama Stan-



De¤erli Kat›l›mc›lar,
Konuflmam› sonland›r›rken MÖDAV Baflkan› olarak sabr›n›z için teflek-
kür ediyor, bu etkinli¤e emek verenleri kutluyor ve hepinize sevgilerimi
sunuyorum.
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Yine böyle bir bahar mevsiminin may›s ay›nda Türkiye ‹ç Denetim 
Kongresi gelene¤ini bafllatm›flt›k. Meslek kongresi gelene¤imiz 14 y›ld›r
aral›ks›z sürüyor. Bugün ilkini birlikte gerçeklefltirece¤imiz Akademik
Forum’un da sürekli ve kesintisiz olarak mesle¤imize de¤er yaratmas›n›
diliyoruz. May›s ay› ayn› zamanda uluslararas› iç denetim fark›ndal›k
ay›. Tüm meslektafllar›m›za, akademisyenlerimize, ifl dünyam›za kutlu
olsun.

Akademik Forum çal›flmam›z› uluslararas› fark›ndal›k ay›nda bafllatarak
mesleki ve akademik fark›ndal›¤›m›z› ulusal ve küresel olarak ifade et-
menin yan› s›ra ifl, meslek ve akademi dünyas› aras›nda sinerjik bir iflbir-
li¤i ve de¤er yaratma platformuna süreklilik kazand›rmay› hedefliyoruz.
Öncelikle sizleri Türkiye ‹ç Denetim Enstitüsü – Akademik ‹liflkiler Ko-
mitesi ve faaliyetleri hakk›nda bilgilendirmek istiyorum.

Türkiye ‹ç Denetim Enstitüsü – Akademik ‹liflkiler Komitesi; iç denetim
mesle¤inin akademik dünyada tan›nmas›, meslek konusunda yap›lan

Ali Kamil UZUN
Türkiye ‹ç Denetim Enstitüsü (T‹DE) Kurucu Baflkan› 
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Türkiye ‹ç Denetim Enstitüsü Akademik ‹liflkiler Komitesi taraf›ndan,
Türkiye’deki tüm üniversitelerde iç denetim konusunda yap›lan yüksek
lisans ve doktora tezleri araflt›r›lm›fl, araflt›rmadan elde edilen sonuçlar›n
derlendi¤i “Akademik Tez Envanteri Raporu” haz›rlanm›flt›r. ‹ç denetim-
le ilgili günümüze kadar yap›lm›fl olan akademik çal›flmalar› ortaya ko-
yan bu araflt›rma sonuçlar› genel olarak de¤erlendirildi¤inde; ülkemizde
“iç denetim” konusunda yeter düzeyde akademik çal›flma yap›lmad›¤›,
çal›flmalar›n yak›n say›labilecek dönemlerde bafllad›¤›, birkaç üniversite-
de yo¤unlaflt›¤› ve dan›flman ö¤retim üyelerinin s›n›rl› say›da oldu¤u, ba-
z› alt konu bafll›klar›n›n haz›rlanan akademik tezlerde ana konu olarak
ifllenmedi¤i, reel sektör uygulamalar›na yönelik çal›flmalar›n yok dene-
cek say›da oldu¤u görülmektedir. Fakat sevindirici bir geliflme olarak,
yüksek lisans ve doktora çal›flmalar›n›n 2000’li y›llar ve özellikle de 2006
y›l›ndan sonra büyük art›fl gösterdi¤i ifade edilebilir. Her ne kadar henüz
yetersiz olsa da bu çal›flmalar›n mesle¤in geliflimi aç›s›ndan çok de¤erli
bir birikim oluflturdu¤u aç›kt›r.

Mesle¤imizin akademik geliflimini etkileyen iki temel konu bulunmakta-
d›r. Bunlardan biri mesle¤in de¤iflen rolü, di¤eri ise üniversite e¤itiminin
de¤iflen koflullar›d›r. ‹ç denetim mesle¤inin ifllevi, uygulama yaklafl›mla-
r› ve bunlara ba¤l› olarak tan›m›, rolü ve e¤itim ihtiyaçlar› de¤iflti. Aka-
demik e¤itim, küreselleflme ve bilgi toplumu olman›n etkisiyle art›k üni-
versitelerin fiziki mekânlar› ile s›n›rl› de¤il. Üniversite e¤itiminin koflulla-
r› de¤iflti. Üniversiteler bilgi toplumunun sundu¤u araçlar ve bu imkân-
lardan yararlanmalar› nedeniyle bilgi yönetim merkezleri olarak de¤er-
lendirilmektedirler. Bu geliflme akademik e¤itimin üretim araçlar›n›, ko-
flullar›n› de¤ifltirmektedir.

‹ç denetim, meslek olarak interdisipliner bir faaliyettir. Çeflitli bilgi ve uz-
manl›k konular›n› içermekte olup, e¤itimi de interdisiplinerdir. Öte yan-
dan günümüzde de¤iflen rolü ve gelece¤i ile ilgili geliflmeler, mesle¤in
e¤itim ve akademik ihtiyaçlar›n›n yeniden tasarlanmas› ihtiyac›n› ortaya
ç›karmaktad›r.

akademik çal›flmalar›n teflvik edilmesi ve akademik iliflkilerin gelifltiril-
mesi amac›yla faaliyet göstermektedir. 

Türkiye ‹ç Denetim Enstitüsü - Akademik ‹liflkiler Komitesi; “Meslekte
akademik geliflimin ulusal çözüm orta¤› olmak” vizyonu ve “‹ç Denetim
mesle¤i ile ilgili bilgi, beceri ve yetkinlikleri gelifltirecek akademik prog-
ramlar›n gelifltirilmesi, kariyer yap›lmas›n› teflvik etmek amac›yla dan›fl-
manlar, akademisyenler, ö¤renciler, e¤itim kurumlar›, ifl ve kamu kurum-
lar› ile iliflkileri gelifltirmek ve desteklemek” misyonu ile belirledi¤i stra-
tejileri çerçevesinde faaliyetlerini sürdürmektedir. Türkiye ‹ç Denetim
Enstitüsü - Akademik ‹liflkiler Komitesi faaliyetlerini kendi içinde olufltur-
du¤u dokuz çal›flma grubu ile yürütmektedir. Söz konusu çal›flma grup-
lar›; Akademik Tez Envanteri ve E¤itim Programlar› Gelifltirme, AGEP-
IAEP Program Tan›t›m› ve Kat›l›m Teflvik Program›, Denetim Kulüpleri
ve Denetim Kariyer Teflvik Program›, Türkçe Kaynak Gelifltirme Progra-
m›, Meslek Tarihi ve Müzecilik, Staj Program›, Tan›t›m ve D›fl ‹liflkiler Ge-
lifltirme, Meslek Eti¤i, Meslek Kütüphanesi Çal›flma Gruplar› olarak görev
yapmaktad›rlar. Son y›llarda baflta finansal krizlerin benzerlerinin yaflan-
mamas› için al›nmas› gereken önlemlerle ilgili süren çok boyutlu tart›fl-
malarda üzerinde en fazla mutabakata var›lan husus, kurumlar›n kurum-
sal yönetim uygulamalar›n›n gelifltirilmesi gereklili¤idir. Baflar›l› kurum-
sal yönetim uygulamalar›n›n temelinde ise iç denetim yer almaktad›r. ‹ç
denetim fonksiyonu, kurum de¤erinin korunmas› ve gelifltirilmesinde yö-
netim kurullar›n›n, denetim komitelerinin ve üst yönetimin temel daya-
na¤› olmas›n›n yan› s›ra kurum d›fl› paydafllar için de en önemli güven-
ce rolünü üstlenmifl durumdad›r. Özellikle son y›llarda gerek ulusal ge-
rekse de uluslararas› düzeyde iç denetim ile ilgili çok çeflitli düzenleme-
ler yap›ld›¤› görülmektedir. Ülkemizde baflta bankac›l›k ve sermaye pi-
yasas› mevzuat› olmak üzere, sigortac›l›k ve kamu mevzuat›nda iç dene-
tim ile ilgili çok önemli düzenlemeler yap›lm›flt›r. Belirtilen düzenleme-
ler iç denetimin önemini çok büyük oranda art›rm›fl ve ba¤›ms›z bir mes-
lek olma niteli¤ini güçlendirmifltir.



ramlar›n›n gelifltirilmesi hedeflenmifltir. Küresel meslek örgütü IIA tara-
f›ndan haz›rlanan “iç denetim akademik geliflim ortakl›¤›” program›n›n
ulusal modeli Türkiye ‹ç Denetim Enstitüsü taraf›ndan haz›rlanarak M.Ü.
Muhasebe Denetim Yüksek Lisans program› ile pilot bir uygulama bafl-
lat›lm›flt›r. Bu ilk pilot uygulama sonras› Türkiye ‹ç Denetim Enstitüsü -
Akademik Geliflim program›n› Türkiye genelinde yayg›nlaflt›rmay› öngö-
rüyoruz. Öte yandan, mesle¤in üniversitelerde tan›nmas›, denetimde ka-
riyerin teflvik edilmesi ve kariyer olanaklar›n›n gelifltirilmesi amac›yla
Marmara, Trakya, Konya Selçuk, Kütahya Dumlup›nar üniversitelerinde
denetim kulüpleri kurulmufltur.

Bugün gerçeklefltirdi¤imiz Akademik Forum ile mesle¤in akademik geli-
flimi için ifl, meslek ve akademi dünyas›n›n iki y›lda bir buluflmas›, de¤er
yaratmas› hedeflenmifltir. Her bir projemizin ilk sonuçlar›n› bugün birlik-
te gerçeklefltirece¤imiz Akademik Forum oturumlar›nda sizlerle paylafla-
ca¤›z.

Akademik ‹liflkiler Komitemizin üniversitelerimizde mesle¤imiz ile ilgili
konularda haz›rlanan yüksek lisans ve doktora tezleri ile akademik e¤i-
tim programlar› üzerine yapt›¤› araflt›rmalar sonucu; denetim mesle¤inin
ihtiyaçlar› ve geliflimine yönelik çal›flmalar›n muhasebe akademisyenle-
ri taraf›ndan yap›ld›¤› görülmüfltür. Bu tespit üzerine muhasebe akade-
misyenlerinin meslek örgütü olan MÖDAV ile iflbirli¤i protokolu yap›l-
mas› Türkiye ‹ç Denetim Enstitüsü ve MÖDAV yönetim kurullar› taraf›n-
dan uygun görülerek protokol belgesi imzalanm›flt›r. Söz konusu proto-
kol, iç denetim mesle¤i ile ilgili bilgi, beceri ve yetkinlikleri gelifltirecek
akademik programlar›n gelifltirilmesi, bilimsel çal›flmalar›n desteklenme-
si ve kariyer imkânlar›n›n artt›r›lmas›n› teflvik etmek amac›yla karfl›l›kl›
iflbirli¤i yap›lmas› amac›yla düzenlenmifltir. Gönüllü kat›l›mc›l›¤a ve öz-
veriye dayal› çal›flmalar›n ürünü olan bu çal›flmalarda tüm komite üye-
lerinin üstün gayretleri söz konusudur. Türkiye ‹ç Denetim Enstitüsü
Baflkan› ve Yönetim Kurulu’nun komite çal›flmalar›na destekleri bu so-
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Geliflen teknoloji ile birlikte hayat›n her alan›n› etkisi alt›na alan bilgi
toplumu, ifl hayat› ile akademik dünyan›n üretim süreçlerini de etkile-
mektedir. Bu nedenle ifl, meslek ve akademi dünyas› geçmifle göre da-
ha fazla beraber olma, birlikte üretmek durumundad›r. Bu geliflmeler so-
nucu, günümüzde, meslek örgütleri, iflletmeler, profesyoneller akademik
e¤itimin paydafl› ve orta¤› olmaktad›rlar. Çünkü akademik e¤itimin yeni
paydafllar› olan meslek örgütleri, iflletmeler, profesyoneller, üniversite -
ifl hayat› bütünleflmesi aç›s›ndan önemli potansiyel f›rsatlara sahiptirler.
Mesleki akademik geliflim; araflt›rma, kaynak gelifltirme, e¤itim program›,
ö¤retim görevlileri, ö¤renciler olmak üzere befl ana bafll›kta yap›lacak ça-
l›flmalara ihtiyaç göstermektedir.

Mesle¤in akademik geliflimi için Türkçe literatür oluflturulmas›, iç dene-
tim ve iç kontrolle ilgili konularda araflt›rmalar yap›lmas›, ö¤retide birli-
¤in sa¤lanmas›, kavramlar›n yerli yerine oturtulmas›, bilgili, uzman, e¤i-
tilmifl, araflt›rmac›, yenilikçi insan kayna¤›n›n yetifltirilmesi aç›s›ndan bü-
yük önem tafl›maktad›r. Teorinin uygulamaya, uygulaman›n teoriye her
koflulda ihtiyac› bulunmaktad›r. Bu ihtiyac›n etkili bir biçimde karfl›lana-
bilmesi için ortak ak›ldan üretilen sonuçlar yaratacak akademisyenler ile
uygulamac›lar aras›nda platformlar oluflturulmal›d›r. 

Bu amaçla Türkiye ‹ç Denetim Enstitüsü olarak, “Akademik ‹liflkilere”
stratejik olarak öncelik vererek mesle¤in akademik ihtiyaçlar›na çözüm
üretmek ad›na oluflturdu¤umuz Akademik ‹liflkiler Komitesi ile çeflitli
projeler tasarlanm›flt›r.

Söz konusu projelerimizi; akademik tez envanteri, akademik e¤itim
programlar› envanteri, kaynak gelifltirme, denetim kulüpleri, AGEP.
(Akademik Geliflim Program›), meslek müzesi (sanal), staj, meslek eti¤i,
meslek kütüphanesi ve Akademik Forum bafll›klar›nda özetleyebiliriz.
Bafll›klar halinde ifade etti¤imiz projelerimiz aras›nda yer alan Türkiye ‹ç
Denetim Enstitüsü – AGEP ile üniversitelerimizde denetim üzerine küre-
sel düzeyde rekabet edecek uluslararas› akredite akademik e¤itim prog-



nuçlar›n elde edilmesinde bir di¤er önemli etkendir. Komite çal›flmalar›-
n›n etkin sonuçlar üretebilmesi için Türkiye ‹ç Denetim Enstitüsü Yöne-
tim Kurulu Baflkan› ve Yönetim Kurulu’nun deste¤inin süreklili¤i ve
önerilen aksiyonlar›n, Türkiye ‹ç Denetim Enstitüsü Yönetim Kurulu ta-
raf›ndan de¤erlendirilerek al›nmas›n›n son derece önemli oldu¤unu ifa-
de etmek istiyorum.
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Say›n Rektörüm, üniversitelerimizin k›ymetli ö¤retim elemanlar›, k›ymet-
li meslektafllar›m ve sevgili ö¤renciler, hepinizi Kamu ‹ç Denetçiler Der-
ne¤i ad›na sevgiyle selaml›yorum.

T‹DE ve MÖDAV’›n birlikte düzenledi¤i bu 1. Akademik Forum toplan-
t›s›n›n hem mesle¤imizin geliflime hem de akademik camiaya faydal› ol-
mas›n› temenni ediyor, program›n organizasyonunda görev alan özellik-
le Akademik ‹liflkiler Komitesi’ne teflekkür ediyorum. 

Öncelikle Kamu’daki iç denetim olgusuna, gerçe¤ine nas›l geldik konu-
suna birkaç cümle ederek bafllamak istiyorum. Daha sonra derne¤imiz,
ard›ndan da Kamu iç denetçilerinin akademik camiadan neler bekledi¤i-
ni vurgulayaca¤›m sizlere.

2006 y›l› bafl›na kadar Kamu’da, müfettifllik, kontrolörlük meslekleri var
ve bu meslekler taraf›ndan yürütülen faaliyetler bulunmaktayd›. Baz› ida-
relerimizin özellikle mahalli idareler ve üniversiteler buna canl› örnek,

Cüneyt GÜLER
Kamu ‹ç Denetçileri Derne¤i (K‹DDER) Baflkan›
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sisteminin çok önemli aktörü haline gelmifltir. Bu üç y›lda derne¤imizin
gösterdi¤i faaliyetler ve gayretler neticesinde.

K‹DDER flimdiye kadar neler yapmaya çal›flt›? Öncelikle bu de¤iflimi ve
dönüflümü Kamu idarelerine anlatmak gerekiyor. Kamu idareleri daha
tutucu. De¤iflime biraz daha direnç var. Hem yönetim kademesinde hem
müfettifllik kontrollüklerde ciddi bir dirençle karfl›l›yoruz. Bu manada
fark›ndal›k faaliyetlerimize önem vermeye gayret ettik. Hem yöneticileri-
miz nezdinde fark›ndal›¤› art›rma anlam›nda bir di¤er husus iç denetçi-
ler aras›nda mesleki bilinci oluflturma, bunu gelifltirme, ortak bir meslek-
tafl oluflturma faaliyetlerinde bulunduk. Çünkü, Kamu’daki iç denetçileri
daha önceki mesleklerine göre s›n›fland›r›rsak, çok fazla say›da çok fark-
l› anlay›fltan tecrübeden kültürden geldi¤ini görüyoruz. Bu zaman al›yor
bu aç›dan da çok ciddi yol kat ettik.

Bir yandan meslektafllar›m›z›n yetkinli¤ini art›racak faaliyetlerde bulun-
duk, bulunuyoruz. E¤itim faaliyetleri düzenliyoruz, paylafl›m toplant›lar›
yap›yoruz. Ayn› zamanda mesleki bir yay›n faaliyetini bafllatt›k ve ‘De-
netiflim’ adl› bir dergimizin 4. say›s›n› ç›kar›yoruz. Kamu’da 2006 y›l› ba-
fl›nda yürürlü¤e giren çerçeve kanun ile yeniden yap›land›r›lan Kamu
kontrol sisteminin unsurlar›n›n bu unsurlarda dünyada iyi mali unsurlar
olarak adland›r›l›yor. Bu unsurlar›n ifllendi¤i yer de dergidir. Bu konular
ilk defa dergimizde iflleniyor. Bu konuda çok ciddi bir bofllu¤u doldur-
du¤umuzu düflünüyorum. 

Son bir husus da, iç denetim konular›n›n Avrupa muktesabat›yla ilgili.
32. fasl›n bafl› mali kontrol. Fas›l kapsam›nda uluslararas› kurulufllarla
derne¤imiz aras›nda çok ciddi bir iflbirli¤i iletiflim ve kendimizi onlara
kabul ettirme ve görüfllerimizi aktarma noktas›na gelmifl bulunuyoruz.

Dernek olarak, yapt›¤›m›z faaliyetler bafll›klar halinde böyle.
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üniversitelerimizin kendi denetim eleman› bulunmamaktayd›. 2003 y›l›
bafl›nda yürürlü¤e giren bir çerçeve kanunla denetimde bir anlamda ye-
relleflme, yeniden bir de¤iflim dönüflüm sa¤land›. Denetimin iç ve d›fl de-
netim olarak kamu idarelerinde yürütülece¤i vurguland›. ‹ç denetimin iç
denetçiler taraf›ndan d›fl denetimin Say›fltay taraf›ndan yap›lmas› hükme-
dildi. 

Denetimde yerelleflme sa¤land› derken neyi kastediyorum. Daha önce
baz› ilgili kifliler bilirler ki, mahalli idareler üzerinde içiflleri bakanl›¤› özel-
likle üniversiteler üzerinde de maliye bakanl›¤›n›n denetimi söz konusu
idi. Bu bahsetti¤im raporla, bu iki maliye bakanl›¤›n›n kurumlar üzerin-
deki denetim yetkisi içiflleri bakanl›¤›n›n da mahalli idareler üzerindeki
denetim yetkisi kald›r›ld›. Bu manada denetim kendi inisiyatiflerine veri-
lerek iç denetim mekanizmas› öngörüldü. Üniversiteler ve il özel idareler
ilk defa denetçiye kavufltu. Bu meselenin fonksiyonel ve yap›sal de¤iflimi
ve dönüflümü ifade ediyor. Denetimin metodolojisinde çok ciddi de¤iflim
oldu. Bu anlamda özel sektör uygulamalar› ile kamu uygulamalar› aras›n-
da esasen çok fazla bir de¤iflim olmad›¤›n› düflünüyoruz. Ayn› bak›fl aç›-
s›yla, ayn› metodolojiyle görev yürütmeye çal›fl›yoruz.

4 y›ll›k bir maziye sahip Kamu’da iç denetim. Oldukça yeni bir meslek
yeni bir faaliyet. Kamu’da bunun anlaml› sonuçlar üretmesinin belki 10
y›l sonra mümkün olaca¤›n› düflünüyoruz. Çünkü, yabanc› uzmanlar›n
haz›rlad›¤› raporlarda ancak bu kadar sürede anlaml› sonuçlar›n ç›kabile-
ce¤ini söylüyorlar. Biz bu konuda emin ad›mlarla yürüyerek, Kamu’da iç
denetimin katma de¤erini yaratmas› için faaliyetlerimize devam edece¤iz.

2006 y›l›nda Kamu’da denetçi atamalar› yap›ld›ktan sonra bir meslek ör-
gütü ihtiyac› ortaya ç›kt›. 2007 y›l› bafl›nda da derne¤imiz kuruldu. fiu an
itibariyle 700’ü aflk›n iç denetçinin 540’› üye. Kamu’daki iç denetçilere hi-
tap eden baflka da bir dernek bulunmamakta. Kamu’daki iç denetçileri-
nin meslek örgütü K‹DDER’dir diyebiliriz. Kamu’daki, kamu iç kontrol
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kidder. org. tr adl› web sitemiz var. Sözlerime son vermeden önce aka-
demik camiadan beklentilerimizi belirtmek isterim. Bizim flöyle bir endi-
flemiz var. Muhasebe bilimi ile iç denetimin yak›ndan de¤erlendiriliyor
olmas› kamuda flöyle bir risk oluflturuyor. Bunu paylaflmak istiyorum siz-
lerle.

Muhasebenin bir alt dal› ya da muhasebeyle birlikte düflünülen bir de-
netim kolunun de¤erlendirilmesi flöyle bir alg›ya yol aç›yor. Kamu’da iç
denetimin ve kontrolün sadece mali hususlarla s›n›rl› olaca¤›na yönelik
bir alg› yarat›yor, yaratabilir. Bu aç›dan bir Kamu yönetim bölümleri de
var. Biz sadece iflletme bölümleriyle de¤il de Kamu bölümleriyle de iç
denetimin, iç kontrolün, risk yönetiminin ifllenmesi gerekti¤ini orada da
master ve yüksek lisans programlar›n›n olmas› gerekti¤ini düflünüyoruz.
Buna bizim ihtiyac›m›z var. Sadece muhasebe ile iç denetimi yan yana
getirdi¤inizde Kamu’da flöyle bir alg› ortaya ç›k›yor. ‹ç denetim = Mali
denetim. Muhasebenin bir alt dal› olarak alg›lanmas› ciddi bir risk do¤u-
ruyor bunu ifade etmek istedim. 

Bu kapsamda Marmara Üniversitesi, iç denetim iç kontrol konusundaki
araflt›rmalar›yla öne ç›k›yor, üniversiteyi tebrik ediyorum. Gerçekten bi-
zim de dikkatimizi çekiyor. Bu konumun bizler Ankara’daki üniversite-
lerimizde fark›ndal›k oluflmad›¤› üzerine bir his var. Bizim de Ankara’da
baz› bölümler aç›lmas› konusunda hocalar›m›z› bilgilendirece¤iz. Dokto-
ra ve yüksek lisans programlar›n›n olmas› bizleri sevindiriyor. Master ya-
pan meslektafllar›m›z var. Ciddi bir ilgi var. Üniversitelerimizle, kamu
idareleri iç denetim birimleriyle ortak projeler üretilebilinir. Bizim akl›m›-
za gelen önemsedi¤imiz konular bunlar.

Forumun anlaml› ve önemli oldu¤unu düflünüyoruz. T‹DE’ye Özlem ha-
n›m›n, Ali Kamil Beyin flahs›nda kendilerine teflekkür ediyorum. Ayn› za-
manda MÖDAV yöneticilerine. Bundan sonraki oturumun baflar›l› geç-
mesini diliyor hepinize sayg›lar›m› sunuyorum.
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Herkese günayd›n. Say›n ö¤retim görevlileri, sevgili ö¤renciler, hepinizi
TKYD ad›na sevgiyle selaml›yorum.

Özellikle böyle bir organizasyonda TKYD’nin de görüfllerine yer verdi-
¤iniz için derne¤im ad›na teflekkür ediyorum.

Öncelikle Kurumsal Yönetim üzerine k›sa bir aç›klamada bulunmak isti-
yorum. Bildi¤iniz üzere Kurumsal Yönetim, sermaye piyasas› kurulunun
2003 Temmuz ay›nda yay›nlam›fl oldu¤u ilkeleriyle ülkemize girifl yapt›.
Bu tarihten itibaren özellikle halka aç›k flirketlerde benchmark özelli¤i
kazand›. Bu ilkelerde tamam›yla, OECD’nin tüm dünyada kabul görmüfl
prensipleri dikkate al›nd›. Yine bu tarihlerde TÜS‹AD’da yönetim kurulu
üyeleri için özellikle yönetim kurullar›n› oda¤a alan prensipler yay›nla-
d›. Biz 2003 y›l›ndan beri kurumsal yönetim kapsam›nda hem SPK’n›n
hem de TÜS‹AD’›n yay›mlam›fl oldu¤u ilkelerle birlikte bir ilkeler setine

Murat DO⁄U
Türkiye Kurumsal Yönetim Derne¤i (TKYD)

Yönetim Kurulu Üyesi
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bir anlam kazand›¤›n› düflünüyorum. Burada biz öncelikle iç denetim iç
kontrol kavramlar›n›n birlikte yaflamas›na, flirketlerimizde verimli ve et-
kin bir flekilde kurulmas›na çok önem vermeliyiz. 

‹ç denetim, fleffafl›k dedi¤imizde birinci ad›m uygulamada, yap›lan iflin
kay›tlara do¤ru geçmesiyle ilgili. Acaba yap›lan ifl kay›tlara do¤ru aktar›-
l›yor mu? Muhasebe standartlar›na uygun mu? Ard›ndan finansal raporla-
mas›, muhasebe kay›tlar› düzgün yap›l›yor mu? Bu sistemle hiç flüphesiz
bir tarafta benchmark var ve iç denetçinin de bakaca¤› en önemli unsur-
lardan bir tanesi, kay›tlar›n do¤ru tutulup, tutulmad›¤› ancak bu sa¤lan-
d›¤›nda fleffafl›ktan bahsetmek mümkün. 

Bir di¤er önemli konu, yapt›klar› denetimlerde, flirketin operasyonlar›n›n
flirketin hedeflerine uygun olup olmad›¤›na bakmalar› gerekiyor. Yani ifl
do¤ru yap›l›yor mu? Buna da dikkat edilmeli. Bugün art›k bu hedeflere
yönelik flirketlerimizde birçok flirket içi düzenleme var, flirket içi iç kon-
trol düzenlenmifl durumda. Kontrol ancak etkin bir iç denetim yap›s›yla
mümkün. Buna ilaveten yap›lan denetimlerde, bir iflin bundan sonra na-
s›l yap›laca¤›yla ilgili en do¤ru kaynak iç denetim personeli olmakta. Do-
lay›s›yla ben özellikle kriz dönemlerinde, flirketlerin hem günlük iflleriyle
u¤raflt›¤› hem finansal zorluk yaflad›¤› dönemlerde iç denetimin çok da-
ha önemli oldu¤unu düflünüyorum. Önümüzdeki 5-10 y›ll›k dönemde iç
denetim, iç kontrol mekanizmalar›n›n, finansal raporlaman›n çok önemli
destek unsuru olarak kurumsal yönetim sistemlerinin önemli bir faktörü
olarak giderek daha fazla önem kazanmaya devam edecektir.

Bugün flirketlerimiz hem yurt içinde büyümekte hem de uluslararas› yat›r›m-
lar yapmakta. Bunun için tek bafl›na ba¤›ms›z denetçinin gelip, tek bafl›na flir-
ketin finansal raporlamas›na bakmas› art›k tek bafl›na yeterli olmamaktad›r.

Sözlerime son verirken ileriye dönük olarak, hiç flüphesiz halka aç›k flir-
ketlerde iç denetim (‹MKB’de 375 flirket ifllem görüyor, önümüzdeki dö-

kavufltuk. Kurumsal Yönetim Sistemi’nin dört ana bafll›¤› var. Bunlar› ak-
tarmak istiyorum.
Birincisi; pay sahipleri hissedar iliflkilerini ön plana ç›kar›yor,
‹kincisi; kamuyu ayd›nlatma ve fleffafl›k konusunda prensipler içeriyor,
Üçüncüsü; menfaat sahipleri, 
Dördüncüsü; yönetim kurullar›.

Hiç flüphesiz, Kurumsal Yönetim ‹lkeleri (KY‹), özellikle yönetim kurul-
lar›n› ön plana ç›kar›yor ve hayata geçirilmesinde yönetim kurullar›na
önemli görevler veriyor. Fakat bu görevleri verirken baz› pencereler aç›-
yor. Ama daha alt düzeylerde çok aç›k ve net belirlemelere gitmiyor. Yö-
netim kurullar› daha fleffaf olmak ad›na acaba hangi uygulamalar içeri-
sinde yer alacak. Bunlara iliflkin çok belirlemeleri yok. Sadece baz› ka-
p›lar aç›yor. Yönetim Kurulu yap›s›nda ba¤›ms›z üyeler de bulunacak di-
yor. Baz› alt komiteler, örne¤in denetim komitesi kurumsal yönetim ko-
mitesi gibi komitelerle birlikte ifllemi götüreceksin diyor. Yap›s›na iflleyi-
fline iliflkin baz› prensipler veriyor ama acaba günlük hayatta uygulama-
da hangi araçlar› kullanaca¤› konusunda net, aç›k belirlemelere gitmiyor.
Ve bunu yönetim kurullar›na b›rak›yor. Burada iç denetim önemli bir ku-
rul olarak yönetim kurullar›n› uygulamalar›nda önemli bir araç olarak
devreye giriyor. 

Kontrol, kurumsal yönetimin ayr›lmaz bir parças›. Kontrol kavram› son
derece önemli. Kontrol olmad›¤› bir ortamda ölçülmesi ve bir flirkette
hissedarlara haklar›n› verilmesi mümkün olam›yor. Hissedar flirketten kar
pay› bekliyor. Bunun sa¤lanmas›nda iç denetim önemli faktör olarak
gündeme geliyor.

‹ç denetim olmayan bir yap›da iyi bir kurumsal yönetimden bahsetmek
mümkün de¤il ancak, onun karfl›s›nda kurumsal yönetim perspektifi ol-
mayan iç denetiminde ne kadar verimli ve amaca yönelik oldu¤u da ay-
r› bir tart›flma konusu. Dolay›s›yla, 2003 y›l›ndan itibaren kurumsal yö-
netim kavram›n›n gündemimize girmesiyle birlikte iç denetimin de ayr›
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Tünayd›n,
Türkiye Personel Yönetimi Derne¤i (PERYÖN) olarak bizleri burada
a¤›rlad›¤›n›z için öncelikle T‹DE’ye ve Marmara Üniversitesi’ne ev sahip-
li¤inden dolay› çok teflekkür ediyoruz. 

PERYÖN Türkiye’nin en eski sivil toplum kurulufllar›ndan bir tanesi ay-
n› zamanda en güncel derneklerden biridir. PERYÖN, insan kaynaklar›
alan›nda çal›flan, sorumluluk alan profesyonelleri, kendi çat›s› alt›nda ba-
r›nd›r›yor. ‹nsan yönetiminin etkin ve kurumlara de¤er katacak flekilde
yürütülmesine çal›fl›yor. 

Bu ba¤lamda, benzer bir kaderi de paylafl›yor. Özellikle muhasebe ve fi-
nans alan›nda çal›flan arkadafllar›m›z›, flirketlerdeki finans ve muhasebe
bölümlerini dikkate ald›¤›m zaman hepsinin yine insan kaynaklar› yöne-
timi gibi bugün kendi rüfltünü ispat etmek isteyen departmanlardan ça-
l›flanlardan oldu¤unu görüyoruz. Bu ba¤lamda bu geliflim evresinde hep
beraber olaca¤›m›z› tahmin ediyorum. 

Yi¤it DUMAN 
Personel Yönetim Derne¤i (PERYÖN) Baflkan Vekili
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nemde bunun artmas›n› bekliyoruz), özellikle halka aç›k flirketlerde iç
denetimin nas›l yap›ld›¤›yla ilgili bir araflt›rman›n yap›lmas› gerekti¤inin
önemli oldu¤unu düflünüyorum. Ayr›ca, iç denetimin nas›l gelifltirilece¤i
yönünde de çal›flmalar›n artarak devam edece¤ine inan›yorum. Organi-
zasyonun baflar›l› olmas›n› diliyor ve teflekkür ediyorum.
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Gündeme birkaç konuyu aktarmak istiyorum. Personel yönetimi kendi
geliflmesini sürekli devam ettiriyor ve bugün art›k kay›t tutan de¤il yöne-
ten de bir departman olmaya bafllam›fl bir bölüm. ‹K yönetimi sadece in-
sanla u¤raflan de¤il organizasyonu sürekli gelifltirmeye gayret eden bu
anlamda yönetime flirketin yönetim kültürüne de¤er katmaya çal›flan bir
fonksiyon olarak görev yap›yor. 

Bu ba¤lamda en yak›n çal›flt›¤› ekiplerden biri de iç denetim ekipleri.
Türkiye’de flirketlerin uluslararas› denetim standartlar›na kavuflmas› ge-
rekti¤ini düflünmekteyim. Organizasyonel geliflimde ya da de¤iflimde, ifl
süreçlerinin yenilenmesinde, kesinlikle dikkate al›nmas› gerekti¤i konu-
larda bu süreçlerin ifl yönetimine nas›l de¤er kataca¤›, nas›l riskleri ba-
r›nd›raca¤›, bu de¤iflimi nas›l yönetece¤inizle ilgili çal›flmalar. ‹ç dene-
timle ortak gündemimiz olarak, organizasyonel ifl süreçlerini öncelikli
olarak önem veriyoruz. 

Süreçleri tan›mlamak ve bunu organizasyonda tan›mlamak sorumlular›n›
belirlemek, bir konu bir de bunun ölçümleme kriterlerini yani neyin ba-
flar›l› neyin baflar›s›z olabilece¤ini kabul etme ifli de, beraber çal›flt›¤›m›z
iç denetim ekiplerinin de¤er katt›¤› baflka bir alan.

Kriterlerinin ölçümlenmesinde iç denetim çok önemli bir alan ve organi-
zasyonun de¤iflim sürecindeki, bu yeni süreçlerin ölçülme kriterlerin be-
lirlenmesinde verimliliklerinin ölçümlenmesinde iç denetim nosyonunun
çok kritik oldu¤unu görüyorum. 

‹ç denetim organizasyona çok boyutuyla de¤er kat›yor. Öncelikle sorum-
luluk delege edemiyor. Sorumlulu¤un yönetimde olmas›na ra¤men kon-
trollerin daha etkin yap›labilmesini, bunun kontrol testlerini nas›l yapa-
bilece¤ini iç denetim ekiplerinin tasarlamas›n› bekliyoruz. Yine iç dene-
tim ekiplerinin organizasyonundaki sorumluluk alanlar›n› belirlerken on-
larla birlikte çal›fl›yoruz. Burada, yetki karmaflas›na, sorumluluklar›n ça-
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t›flmas›na veya ortada gri alanlar›n boflluklar›n bulunmamas›na onlar›n
deste¤ini de garanti almas›n› sa¤lamaya çal›fl›yoruz. 

Herhangi bir de¤iflimde, organizasyonel flemam›z› kendi ifl sürecini de
kapsayabilir. Bir de¤iflim sadece orada bulunan insanlar› etkilemiyor tüm
organizasyonu etkiliyor hatta onun d›fl›ndaki müflterilerinizi, tedarikçile-
rinizi, kamuyu, sorumlu oldu¤unuz pek çok partiyi etkileyebiliyor. Bu
de¤iflim sürecini bu ekiplerimizle kontrol alt›na tutmaya çabal›yoruz. 
En önemli konulardan bir tanesi görevlerin ayr›l›¤› ve bu konudaki suis-
timaller, ihtimalleri ortadan kald›racak proaktif daha öncesinden önleyi-
ci yaklafl›mlar› katmalar›n› bekliyoruz. 

‹ç denetim, denetlemekten kontrol etmek d›fl›nda yönetmeye odaklan-
m›fl durumda. Çünkü flirketler art›k bir fley olup bittikten sonra oluflacak
maliyetleri önlemede çok ciddi kazan›mlar elde ediyorlar. ‹fllerin yap›l-
mas›yla ilgili standartlar›n belirlenmesinde önemli sorumluluklar› bulu-
nuyor. Riskler, bireysel riskler yine bu ekiplerimizin içinde olmas› gere-
ken çal›flmalar› içeriyor. Sürekli üst yönetimle birlikte olmalar› gerekiyor.
Yine tüm zafiyet risklerini de iç denetçilerin önceden görmesi gerekiyor.
Bu bize ne getiriyor? 

Art›k sadece iç denetimden kast›m›z mali denetim de¤il. Bilgiyi yönetme
anlam›nda ciddi bir iç denetim iç kontrol denetim süreçlerinden bahset-
mek mümkün. Öncelikle insan hatas›ndan soyutlamaya çal›fl›yoruz. Bil-
gi sistemi üzerinde denetimden bahsetmeye bafllad›k. 

Kritik noktalardan bir tanesi, denetimin, müflteriye dokunmayan yani bir
flirketin ürününü satt›¤› insana dokunmayan bir sistemin içinde olmama-
s›n›, ayn› zamanda h›z ve verimlili¤e dikkat etmesini bekliyoruz. Yani
kontrol edece¤im denetleyece¤im diye flirketin atakl›¤›n› azaltacak bun-
dan ödün verecek kontrol mekanizmalar› kurmas›n› beklemiyoruz. Ris-
ke odaklanan, olabilecek fleylere odaklanabilen bir kaynak yönetimin-
den dem vuruyoruz. Kontrol ve denetimlerin ifl hedefleriyle uyumlu ol-
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“‹ç Denetim Mesle¤inin Akademik Gelifliminde
‹fl Dünyas›n›n Beklentileri

Üniversitelerimizin ‹htiyaçlar›”

mas›n› istiyoruz yani flirket bir yere giderken kontrol ve denetimin bafl-
ka yerleri denetlemesini veya kontrol etmesini beklemiyoruz.

Bu da bu hayat› baz› flekillerde de¤ifltirmeyi gerektiriyor. Burada bulu-
nan ö¤renci arkadafllar›m›z kariyerlerini flimdiden planlarken, onlar› ilgi-
lendirecek bir-iki cümleyle konuflmama son vermek istiyorum. ‹ç dene-
tim önümüzdeki dönemlerde organizasyonlarda çok daha etkin ve s›k›
beklentilerin içinde yer alacak bölümlerin bafl›nda geliyor. Bunu yapabi-
lecek insanlara ihtiyaçlar› var. ‹ç denetim sadece mali denetim de¤il ve
sadece mali bilgiyi gerektirmiyor. En baflta bilgi teknolojileri konusunda
çok yetkin insanlar ar›yoruz. fiirketler, bu konuya yak›n veya dünyan›n
gitti¤i bilgi teknolojileri konusunda fikir sahibi olan insanlar›, ifle alacak.
Çünkü çok yönlü bak›fl aç›s› ihtiyac› hissedilecek. Bu arkadafllar›m›z›n
flirket içinde etkin roller üstlenmelerini bekledi¤imize göre, onlar›n yaz›-
l› ve sözlü ifadelerinin ve flirketi anlatma ve anlama yeteneklerinin çok
üst düzeyde olmas›n› bekliyoruz. Planlama ve koordinasyon bu arkadafl-
lar›m›z›n ana ifl kanallar›ndan bir tanesi. Birçok alan› yönetme sorumlu-
luklar› olacak. Küresel krizlerin meydana getirdi¤i önemli regülasyonlar
var. Kanunlardan öte regülatif kurallar› çizelgeleri oluflmaya bafllad›. Do-
lay›s›yla, regülasyon konusuna, teknik yönetim bilgisine, arkadafllar›m›-
z›n ihtiyac› olacak. 

‹ç denetim ekiplerinin, organizasyonlarda ba¤›ms›z kalmalar›n› bekliyo-
ruz. ‹ç denetim ekipleri bugün ço¤u halka aç›k flirkette, dünyada ve Tür-
kiye’de, mali ekip iliflkilerinin içinde olmad›¤›n› görüyoruz. ‹ç denetim
ekipleri direkt olarak flirketin yönetim ekibine hatta flirketin yönetim ku-
rullar›na ba¤l› oldu¤unu görüyoruz. Bunun da böyle olmas› gerekti¤ine
inan›yoruz. fiirket hedefleriyle kontrol hedeflerinin ayn› oldu¤u, organi-
zasyonda çok üst düzey sorumluluklar› olan bir iç denetimin hayalini
kurmaktan öte yaflamas›n› bekliyoruz. Bu çal›flmalar›n da bu hayale bu
beklentilere ›fl›k tutmas›n› diliyorum.

Hepinize teflekkür ederim. 



Oturum Baflkanl›¤›n› Dr. Veysi Sevi¤’in yapt›¤› “‹ç denetim mesle¤inin
akademik gelifliminde ifl dünyas›n›n beklentileri, üniversitelerin ihtiyaç-
lar›” bafll›kl› panelde, ifl dünyas›n›n beklentileri, mesle¤in akademik ge-
liflimi konusunda panelistler görüfllerini paylaflt›lar. Panel Sevi¤’in aç›l›fl
konuflmas›yla bafllad›. Sevi¤ flunlar› kaydetti:

Öncelikle ’‹ç Denetim’ mesle¤inin akademik gelifliminde ifl dünyas›n›n
beklentileri, üniversitelerin ihtiyaçlar› forumunu çok anlaml› buldu¤umu
belirtmek isterim.

Türkiye’de iç denetim konusu gündemde yokken bu konuya gönül ve-
ren ve aram›zda etkinli¤in oluflmas›nda katk› sa¤layan Ali Kamil Uzun’a,
Türkiye ‹ç Denetim Enstitüsü’ne çok teflekkür ediyorum. Denetim sevi-
len bir konu de¤il, denetimden herkes korkar. Müfettiflin, hukuk tan›m›,
ifllevlerin tan›m› farkl› farkl› olmufltur. Dünya üzerinde önemli bir aktivi-
te sa¤layan ve uluslararas› standartlara ulaflan ‹ç Denetim mesle¤ine hem
bilimsel hem teknik hem de uygulay›c›s› olarak bu ifli yerlefltirmeye ça-

Dr. Veysi SEV‹⁄
‹stanbul Ticaret Odas›
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l›flan Ali Kamil Uzun, bu iflin bu ülkede mihmandar›d›r.

‹lk defa Kamu mali yönetimi gündeme geldi¤i vakit ben de uluslararas›
bir kuruluflun baflkan vekiliydim. Kamu Mali Yönetim Kanunu’nda bu
konu çok ciddi bir hukuki çerçeve içinde al›nm›flt›r.

Özel sektörde kontrolör, kontrol memuru bu ifli yürütürken ayn› zaman-
da önem de verdiler. Özellikle mali sektörde iç denetim birimleri olufl-
turuldu ve gelifltirilmeye de çal›fl›l›yor. Ama hâlâ iç denetim nedir? Bu-
nun nitelikleri nelerdir? Çerçevesi nas›l olacakt›r? gibi konularda banka-
lar kanunu ve sermaye piyasalar› konusunda bir tak›m at›l›m yap›l›yor yi-
ne de henüz anlafl›lamam›flt›r. Ali Kamil Uzun ve yak›n çal›flma arkadafl-
lar›n›n bu konuyla daha yak›ndan ilgilenmesi gerekmektedir. Akademis-
yenlerin de bu konuda ne kadar cefakâr çal›flt›klar›n› bilmekteyiz. 
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Dünyada yaklafl›k iki y›ld›r ciddi çalkant›lar yaflan›yor. Bu çalkant›lar›n
çeflitli sebepleri var. Dünyada kar marjlar›n›n daralmas›, buna karfl›n kar
hacminin büyütülmeye çal›fl›lmas›, risk anlay›fl›nda bir tak›m zaaflar›n
oluflmas›, bunun sonucunda da flirketler ekonomik anlamda s›k›nt›lar ya-
flad›. Bu sorunun etkileriyle ilgili olarak birçok analiz yap›ld›. Ben bura-
da konunun iç denetim boyutuna e¤ilmek istiyorum. 

‹ç denetim aç›s›ndan bakt›¤›m›zda flunu görmekteyiz. Yaflanan s›k›nt›la-
r›n sektörel bazda önlem al›nabilece¤ini daha iyi performans gösterilece-
¤ini görmekteyiz. Yaflan›lan s›k›nt›lar›n birço¤u flirketler düzeyinde ge-
rek içerden gerekse flirketleri denetleyen düzenleyici kurulufllar taraf›n-
dan fark edilmemifl oldular. Burada denetim etkinli¤inin yeterince yeri-
ne getirilmedi¤i zaaf›n› görmekteyiz. 

Yeni düzenlemelerle dünyay› mali sistemi zapturap alt›na alma çabalar›
var. Bunlar› yanl›fl yönde at›lm›fl ad›mlar olarak görüyorum. Geçmiflte de

Dr. Cüneyt SEZG‹N
Garanti Bankas› Yönetim Kurulu Üyesi
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laflmas› yatay olarak da birçok konuyu bilmesi gerekiyor. Bir süreçte
problem olarak gördü¤ünüz fley, iflletmede sorunlar ç›karabilir ve olay›n
tamam›n› alg›laman›za yol açar. Derine inme ve analiz etme özelliklerinin
kazan›lmas›n› gerektiriyor. Bu da sürekli e¤itim gerektiriyor.

‹yi teori olmadan iyi pratik olmayaca¤›n› her zaman söylerim. Dünyada iç
denetim nereye gidiyor? Kurum içinde iç denetimden neler bekleniliyor?
Hangi alanlarda yo¤unlaflmal›? Dünyadaki bilimsel geliflmeleri takip etme-
miz gerekiyor. Dünyan›n gidiflat›n› iyi anlayan iç denetçilere ihtiyaç var. 

Ayr›ca flu konuya da de¤inmek istiyorum. Üniversitelerden yeteri kadar
konuyla ilgili ö¤renci ç›kartmakta zorlan›yoruz. Kalitenin artt›¤›n› söyle-
memiz zor. Ö¤rencilerin denetimle ilgili derinlemesine bir bilgiyle gel-
medi¤ini görüyoruz. Bu ne kadar büyük emek ve zaman kayb›. Bu 25
y›l önce de böyleydi, flimdi de böyle. 25 y›l önce bankac›l›k sistemi bu
kadar sofistike de¤ildi ama bunu aflmam›z gerekiyor. Üniversitelerin ye-
tifltirdi¤i ö¤renciler, biraz daha haz›rl›kl› gelmeli. Bu sadece üniversitele-
rin de¤il özel sektörün de sorunu olmal›. Nas›l çal›flanlar istediklerini bil-
dirmeli, müfredatlar güncellendirilmeli. Bunlar› söylerken, tez say›s›nda
art›fl oldu, bölümler aç›ld› olumlu geliflmeler var ama bu konular›n da
burada konuflulmas› gerekiyor. Bizler, ö¤rencilerin konular›n detay›na
inilmedi¤ini yeterince içsellefltirilemedi¤ini görüyoruz. Ö¤renciler, belli
dönemler flirketlere girseler ve stajlar›n› yapsalar, bunun çok daha fazla
katk›s›n›n olaca¤›n› düflünüyorum. 

Öncelikle daha odaklanm›fl daha do¤ru ö¤rencileri mezun etmeliyiz.
‹kincisi, ifl hayat›nda olan kiflilerin bir akademisyen disiplinine sahip ola-
rak çal›flmalar›n› yürütmesi gerekiyor. Akademik dünyada neler oluyor
ve bu konuda projeler üretmeli. Tüm sektör bu projeleri finanse etmeli,
akademik çal›flmay›, ö¤renciye staj imkân›n› finanse etmeli. Bu ortam
sa¤lanmad›¤›nda okuldaki çal›flmalarla ifl dünyas›ndaki çal›flmalar örtüfl-
müyor. ‹yi bir e¤itim olmadan iyi bir deneyim olmuyor. Bundan sonra
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böyle oldu. Bankac›l›k sistemi dünyada çok fazla düzenlemeler yap›ld›-
¤› için riskli varl›klar›n› bankac›l›k d›fl›nda sektörlere kanalize ettiler. Ve
o sektörler denetim d›fl›nda kald›klar› için s›k›nt›lar olufltu. Tepeden in-
meci düzenlemelerin etkili olamayaca¤›n› ve kaçaklar›n olabilece¤ini dü-
flünmekteyim. Bunu önlemenin yolu, flirketlerin hissedarlar›n›, ortaklar›-
n›, topyekun paydafllar›n›, ç›kar›n› koruyacak kendi içinden gelen ku-
rumsal yönetime ihtiyaç var. Dolay›s›yla fleffafl›k, hesap verme, ilgili tüm
taraflar›n haberdar edilmesi, sa¤l›kl› ve zaman›nda at›lm›fl ad›mlar ku-
rumsal yönetimin ilkelerinin bafl›nda geliyor. Kurumsal yönetimin uygu-
lanmas›nda çeflitli organlar yer al›yor. Yönetim ve denetim kurullar› gibi.
Yönetim kurullar›n›n daha fazla riske sahip ç›kmas›, bunlar›n da dene-
tim komiteleri taraf›ndan yap›lmas› son derece önemlidir. 

Denetim komiteleri bunu nas›l yapacak? Burada iç denetimin önemi or-
taya ç›k›yor. Risk yönetimi, iç kontrol, kara parayla mücadele, iç dene-
timdir. ‹çerde olaylar›n tamam›n› gözlemleyen, raporlayan, ilgili tüm
paydafllara güvence veren bir orta¤a bir birime ihtiyac›n›z olacak. Çün-
kü riskler farkl›lafl›yor ve boyutlar› büyüyor. Bunlar› yönetim, denetim
kurullar›na ulaflt›racak birime ihtiyaç var. Daha yeni yeni bu kavramlar,
müfredatlara eklenmeye bafllad› ama yeterli de¤il. Bugünkü yönetim ku-
rullar› bunu çok bilmiyor ve onlara destek verilmesi gerekiyor. 

Kendimize flu soruyu soral›m. Türkiye’de iç denetçiler, bu yetkinliklere
ne derece sahip. Bu konuda çeflitli kuflkular tafl›yorum. Mesle¤e iç de-
netçi olarak bafllayan biri olarak, iç denetim mesle¤inin dünyada oldu¤u
gibi Türkiye’de de dönüflüm yaflamas› gerekiyor. Çünkü riskler çok fark-
l›laflt›, boyutlar› artt›, çok daha karmafl›k hale geldiler ve birbirleriyle et-
kileflimi de artt›. Bunlar›n alg›lanmas›, raporlanmas› deneyim istiyor. 

Bu raporlara ihtiyaç nerede yo¤unlafl›yor. Öncelikle hem yatay hem di-
key olarak müfettifllerin, iç denetçilerin bilgi düzeylerinin art›r›lmas› gere-
kiyor. ‹ç denetçi detaya inmek zorunda. ‹ç denetçi dikey olarak uzman-
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Türkiye ‹ç Denetim Enstitüsü’nün çal›flmalar›nda flu gözden kaç›r›lmas›n.
‹fl dünyas› bu kadar s›nava girip ç›kt›ktan sonra seçilen ve üniversiteler-
den mezun olan ö¤rencilerimize, konular› bafltan anlatmas›n. Akademis-
yenler ifl dünyas›na projelerle gelsin ve bu projelere de özel sektörün
katk›s›n›n olaca¤›na inan›yorum.

***
Sezgin’in konuflmas›ndan sonra tekrar söz alan Dr. Veysi Sevi¤, iç de-
netim kavram›n›n ülkemizde yeteri kadar anlafl›lamad›¤›n› belirterek flun-
lar› kaydetti: “Kamu ve finans kesiminde bu ifle önem veriliyor ama tica-
ri hayatta birkaç kurulufl d›fl›nda iç denetim meselesine s›cak bakan kim-
se yok. Çünkü buna gerekli k›lacak mecburiyet olmad›¤› için gerek de
duyulmuyor. Bu noktada bir anekdot aktarmak istiyorum. Türkiye’nin ilk
50 kuruluflu aras›nda yer alan bir kurulufl, son derece verimli çal›fl›yor.
Karl› bir kurulufl ama nakit paralar› yok. Sonra bir akademisyen arkada-
fl›mla birlikte bizden destek istendi¤inde, ‘sizde 700 kifli çal›fl›yor, bura-
ya denetim birimi kurun’ dedik. ‘Ne demek yahu, buraya müfettifl mi
alaca¤›z’ dediler. Verilen tepki bu. ‹ç denetim konusunda zorunluluk
yok ve ilk eksi¤imiz burada. Okullar›m›zda yeterli e¤itim yok. Türkiye
dünyada kifli bafl›na en az bilanço üreten ülke. Onun yerine konulacak
mali tablo da yok, burada hukuki boflluk da görüyoruz. Bunun üzerin-
de durulmas› gerekti¤ini söylemek istiyorum. ‹ç denetime önem veren
Sabanc› Holding’in yetkilisi olarak Tamer Saka bizi bu konuda ayd›nla-
tacakt›r. Sözü ona b›rak›yorum.” 
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Sabanc› Holding’i temsilen buraday›m ve benim çal›flma alan›m Risk Yö-

netimi. Bu alandaki tespitlerimi sizlerle paylaflaca¤›m. Öncelikle birkaç

tane temel konuyu s›ralamak istiyorum. Öncelikle Türkiye’de iç denetim

mesle¤inin geliflimini engelleyen bir sorun var m›? Bunu kabul ediyor

muyuz? ‹ç denetim arzu etti¤imiz noktada m›? 

‹ç denetim mesle¤i arzu etti¤imiz noktada de¤il. Bence en temel baflla-

mam›z gereken fley sorunun nereden kaynaklad›¤› meselesi. Sorunun te-

melini iç denetim mesle¤inin tarihinin çok yeni olmas›yla bafllat›yorum.

Bu meslek çok geç Türkiye’de olufltu, kurumsal kimlik haline geldi. Ali

Kamil Uzun ile bu süreç bafllad› ve 10-15 y›ll›k bir süreçte ve bu tip ko-

nuflmalar›n yap›ld›¤› bir noktaya gelindi. Bu süre zarf›nda da çok fley

beklememek laz›m. Sermaye piyasalar›n›n kurulmas›, genifllemesi, bizde

muhasebe mesle¤inin bafllamas› 20 y›l önceye dayan›yor. ‹ç denetimin

gelmifl oldu¤u süreci olumlu karfl›lamak ama tart›flt›¤›m›z konular›n te-

melinde de ifade ettiklerimi gözden kaç›rmamak gerekiyor.

Dr. Tamer SAKA
Sabanc› Holding Risk Yöneticisi
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Sektörle ilgili kendini güncel yetkinli¤e sahip, etraf›nda neler oluyor ko-
nusunda kendini gelifltiren bir profil ar›yoruz. Her gün denetim kapsa-
m›n›z de¤ifliyor, risk profiliniz de¤ifliyor bütün bu de¤iflime ayak uydur-
man›z› bekliyoruz.

Üçüncü olarak, risk kavram› üzerinde hem felsefi hem fiili bilgisi olsun
istiyoruz. Kaynaklar›m›z son derece s›n›rl›. Hiçbir flirkette tüm süreçleri
tüm ifl birimlerini sürekli denetim alt›nda tutay›m lüksü yok. Buna gerek
de yok. Denetçiler de denetimlerini risk perspektifiyle yap›yor olmal›.
Çok daha temel ve ana konularda riski yakalayabilecek, denetleyebile-
cek yap›ya sahip olmas› gerekiyor. 

Dördüncü olarak, denetleyene bir müflteri olarak yaklaflma yetkinli¤i bu-
nu hem politik hem sosyal olabilme yetkinli¤i olarak görüyorum. Biz de
denetçiye dan›flmanl›k görevi veriyorsak, o zaman müflterimiz herkes.
Bu durumda onu müflteri olarak kabul etmek, bunu yaparken de ezilme-
mek, taviz vermeden yap›yor olmak son derece önemli konulard›r. 

Son olarak da teknoloji. Art›k ifllerimizin yüzde 80-90’u teknolojiyle olu-
yor. fiirketlerimizden Brisa’n›n üretiminin tamam› bilgisayar program›yla
yönetiliyor. Bu üretim stok yönetimi, malzeme girifli, ç›k›fl›, maliyetlendi-
rilmesi sistem bilgisayar üzerinden yürütülüyor. Denetçinin teknolojik
yetkinli¤i yoksa, katma de¤er sa¤lamas› imkans›z. Eskiden denetçi bir de
IT denetçisi kavram› vard›. Bence bu kavram ortadan kalkm›flt›r. Daha de-
rin konularda spesifik çal›flanlar›n›z olabilir. Gerekli teknolojik bilgi olma-
dan özellikle büyük kurumlara katma de¤er sa¤lamas› mümkün de¤il.

Bütün beklentileri mümkün oldu¤u kadar içinde bar›nd›ran, kendisini
mesle¤ini seven arkadafllar›m›z› üniversiteden bize teslim edilmek üzere
bekliyoruz. 
Özel sektör ifl birliklerine kat›lmak, katk›da bulunmak ve e¤itimin içinde
olmak iletiflim kopuklar›n› ortadan kald›rabilirsek, arzu edece¤imiz pro-
fildeki çal›flanlar yetiflecektir ve bu ifl birli¤inden özel sektör ve akade-

‹ç Denetim Enstitüsü’nün kurulmas› bu mesle¤i yap›sal bir noktaya ta-
fl›mas›yla birlikte dünyada yüksek ekonomilerde önemli bir yer edindi.
Yeni ekonomik düzene bakt›¤›m›zda bu yeterli mi? Bunun yeterli olma-
d›¤›n› görmekteyiz. ‹kinci madde olarak da biz geriden bafllad›k, zaman
kaybettik fakat geldi¤imiz noktada meslek yeniden flekilleniyor. Bunu
avantaja çevirmek laz›m. Burada iç denetimin amac›na bakt›¤›m›zda,
kurumlar›n iç denetimden beklentileri konusunda ipuçlar› al›yoruz. ‹ç
denetimin amaçlar›na bakt›¤›m›z zaman, ifllemlerin do¤ru yap›lmas› ko-
nusunda güvence sa¤l›yor olmak, yolsuzluklar› engelliyor olmak gibi
konular› s›ralamak mümkün. fiirketin yap›s›yla hissedarlar›yla, sektörde,
ifl yapma flekliyle, insan yap›s›yla ilgilidir. Her kurum kendi yap›s›yla
sistem kurmak zorunda. ‹ç denetimin profili, mesle¤in standartlar›
önemli ama hissedarlar›n iç denetim departmanlar› meslek konusunda
bilgilendirilmesi gerekiyor. En büyük sorunun bilgi eksikli¤i oldu¤unu
görmekteyiz. Bu anlay›fl›n bu yap›n›n sa¤l›kl› olmad›¤›n› ifade etmek
isterim. Birçok kurumda hâlâ iç denetim raporlar›, CFO’ya sunuluyor.
Bu anlamda ifli anlatmak gerekiyor. Bunu çözmeden iç denetim mesle-
¤ine yeterli deste¤i buluyor olmam›z çok zor. Bu kaynak ifli, departma-
na yeterli insan›n al›nmas› ve ücretinin ödeniyor olmas› insanlar›n mes-
le¤i seçmeleri ve kariyer tercihi sa¤lamak aç›s›ndan önemli ve bu dön-
güyü sa¤lamam›z gerekiyor. H›zl› bir flekilde bunun üstesinden gelebi-
liyor olmal›y›z.

‹fl dünyas›n›n ajandas› çok h›zl› de¤ifliyor. Öncelikler çok h›zl› de¤ifliyor.
Bu öncelikler aras›nda sabit bir yer edinmek kolay de¤il. ‹ç denetim
mesle¤ini yapanlar›n da kendilerine çok ciddi yat›r›mlar yapmalar› gere-
kiyor. Bunu befl bafll›k alt›nda toplad›m: Öncelikle ifli anlayabilecek, iflin
iç dinamiklerini, sektörü anlayabilecek ve ifl yapma mant›¤›na sahip, bir
iç denetçi profili bekliyoruz. 

‹kincisi, kiflilik olarak yeniliklere aç›k, kendini yenileyen, denetim ile il-
gili trendleri yakalayabilen, meslek örgütlerinde aktif olarak çal›flan, kat-
k› sa¤layan, uluslararas› geliflmeleri takip eden bir profil.



yon içinde de bir akademisyene yer veriyor. Özel kesimde bu kiflinin iç
denetçi olarak al›nmas› için görev üstlenen kurumlar var, s›nav da yap›-
yor. Bu toplant›y› düzenleyerek aktiviteler de yap›yor. Özel kurulufllar iç
denetçi alarak e¤itmek zorunda kal›yorlar. 

Kamu’nun yetifltirdi¤i sertifikal› iç denetçilerle bir de bizim kurumlar ola-
rak al›p yetifltirdiklerimiz var. Özel kesime hizmet edecek iç denetçiyi
özel sektör hangi standartlara göre alacak? Bunun belirlenmesi laz›m. Bu
bir enstitü olabilir ve enstitü iç denetçi sertifikas› verebilir. Hala müfettifl
iç denetçi ayr›l›¤› var. Hukuken müfettifllik kavram› eskide kald›. Bir fir-
may› iç denetçi denetler, d›fl denetime de tabii tutturursunuz onun ger-
çek yüzü ortaya ç›kar. Ama halihaz›rda hem özel sektörde hem de ka-
muda müfettifllik ayr›m› var.

2002 y›l›nda ABD’de IFRS baflkan›yla çal›flt›m. Muhasebecilikten yetiflmifl
ve seçimle IFRS’in baflkan› olmufl. Türkiye’de kamu iç denetçileri sertifi-
kas›n› al›r, piyasada herhangi bir özel sektördeki iç denetçi kamu kuru-
muna girebiliyor mu? Al›n size hukuki boflluk. Bu konu bana göre üni-
versiteleri de çok yak›ndan ilgilendiriyor. Türkiye’nin iç denetim mesle-
¤ini yapacak elemana da ihtiyac› çok, bu e¤itimi verecek üniversiteleri-
miz de çok. ‹ç denetimin sertifikas›n› kim verecek as›l soru bu. Bu ko-
nunun da tart›fl›lmas›n›n gerekti¤ini düflünüyorum.”
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misyenler fayda sa¤layacakt›r. ‹ç denetim bu kriz sürecinden sonra arta-
ca¤›na inan›yorum.

* * *
Tamer Saka’ya aç›klamalar› için teflekkür eden Dr. Veysi Sevi¤, Kamu’da-
ki iç denetçi seçimiyle ilgili aç›klamada bulundu. Sevi¤ flunlar› söyledi:

“Kamu iç denetçi seçiminde hukuki mevzuat çerçevesinde farkl› bir yön-
tem uyguluyor. Bak›n, 5018 Kanun’un 65. Maddesi flöyle diyor. Kamu
idarelerine iç denetçi olarak atanacaklar, iç denetim Koordinasyon Kuru-
lu Koordinatörlü¤ünde Maliye Bakanl›¤›nca ‹ç Denetim e¤itimine tabii
tutulur. E¤itim program› iç denetçi adaylar›na, denetim, bütçe, mali kon-
trol, kamu ihale mevzuat›, muhasebe, personel mevzuat›, AB mevzuat›
ve mesleki di¤er konularda yeterli bilgi verecek flekilde tamamlan›r, bu
program› baflar›yla tamamlayanlara sertifika verilir.

Yine diyor ki, iç denetçiler bakanl›klar›n ve ba¤l› olduklar› üst yönetici-
lerin teklifi üzerine bakan di¤er idarelerle, üst düzey yöneticiler taraf›n-
dan, sertifikal› adaylar aras›ndan atan›r ayn› surede usule göre de al›n›r. 

Önce bakanl›k nezdinde e¤itime tabii tutuyorlar sonra atama yap›l›yor
sonra istenirse görevden al›n›yor. 66. Madde flunu söylüyor: Maliye Ba-
kan›’na ba¤l› ‹ç Denetim Koordinasyon Kurulu 7 üyeden oluflur. Üyeler-
den biri baflbakan›n, biri Devlet Planlama Teflkilat›’na ba¤l› oldu¤u ba-
kan›n ve biri Hazine Müsteflar›’n›n ba¤l› oldu¤u bakan›n, biri ‹çiflleri ba-
kan›n, baflkan dahil 3 Maliye Bakan› önerisiyle 5 y›l süreyle Bakanlar Ku-
rulu taraf›ndan atan›r. Maliye Bakanlar› taraf›ndan önerilecek adaylardan
birinin ekonomi, maliye, muhasebe, iflletme alanlar›ndan birinden dok-
tora derecesine sahip ö¤retim üyelerinden olmas› flart› aran›r. 

Kamu’ya al›nacak iç denetçilerden sadece birinin akademik alandan se-
çiliyor. Demek ki Kamu kesimi en fazla iç denetçi alan kesim ama ken-
dine özgü sertifika veriyor. E¤itiyor, sertifikay› veriyor ve bu koordinas-



‹Ç DENET‹M E⁄‹T‹M‹N‹N GEL‹fi‹M‹ VE GELECE⁄‹
(ULUSLARARASI VE ULUSAL BOYUT)

-E¤er bir y›l ötesi için planl›yorsan›z hububat ekin,
-E¤er on y›l ötesi için planl›yorsan›z, a¤aç dikin,
-E¤er bin y›l ötesi için planl›yorsan›z, insanlar ekin,

iflte e¤itim insan vas›tas›ylad›r ki insanlar ekilir ve                               
as›rlar infla edilir.

Bir Çin Atasözü

Özet
Son y›llarda küreselleflme, Sarbanex Oxley Yasas›, Uluslararas› Finansal
Raporlama Standartlar› (UFRS), Uluslararas› Denetim Standartlar› (UDS),
teknolojik geliflmeler, kurumsal yönetim ilkeleri ve BASEL II uyum sü-
reçleri gibi faktörler iç denetim olgusunu gündeme tafl›makta ve önemi-
ni vurgulamaktad›r. Ayr›ca yaflanan flirket iflaslar› ve skandallar› gibi, mu-
hasebe ve finans alan›ndaki olumsuzluklarda iç denetimi iflletmelerin
gündemine tafl›yan di¤er önemli faktörlerdir. Bu ba¤lamda üniversiteler-

Prof. Dr. Seval Kardefl SEL‹MO⁄LU 
Anadolu Üniversitesi, ‹‹BF ‹flletme Bölümü
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Prof. Dr. Nalan AKDO⁄AN
Türkiye Muhasebe Standartlar› Kurulu Üyesi

OTURUM BAfiKANI



hip olan kifliler iflletme bünyesinde iç denetçi olarak güvence ve dan›fl-
manl›k hizmeti verebilecekleri gibi bireysel veya kurumsal düzeyde ifllet-
melerde bu süreçlerin oluflturulmas› veya iflletilmesi konusunda yönetim
dan›flmanl›¤› hizmetleri de verebilirler. 

Sonuç olarak toplumda böyle bir görev üstlenmifl yeterli bilgi birikimine
sahip kiflilere ihtiyaç vard›r. Bu ihtiyac› karfl›lama görevi ise öncelikle ül-
kenin e¤itim kurumu olan üniversiteler düflmektedir. Ancak üniversitele-
rinde iç denetim konusunda ihtiyaç duyulan kiflilerin tafl›mas› gereken
bilgi ve beceri birikiminin ne olmas› gerekti¤i konusunda iç denetimle il-
gili meslek kurulufllar›nca yönlendirilmeleri ve bu kurulufllarla dayan›fl-
ma içinde bulunmalar› gerekir ki ihtiyaca cevap verecek flekilde ifl gücü
yarat›labilinsin.

‹lk kez ciddi olarak, ‹ç denetim ve iç denetim e¤itimi konusunun toplu-
mun gündemine gelifli ‹ngiltere’de olmufltur. 1970 y›l›ndaki Bellinger pa-
nel raporu ve 1981’de hükümet taraf›ndan istenilen iç denetim durumu
hakk›ndaki Kamu Hesaplar› Komitesi raporu, ‹ngiltere iç denetim e¤iti-
mi ve iç denetim çal›flmalar› için bir bafllang›ç noktas› olmufltur. Daha
sonra ise, Amerika’da 1987 y›l›ndaki Ulusal Hileli Finansal Raporlama
Komisyonu Raporunda yer alan iç denetimin rolü ve iç denetime duyu-
lan ihtiyaç ile ilgili önerilerde iç denetime iliflkin bilincin artt›r›lmas› yö-
nünde önemli rol oynam›flt›r. 

Ulusal baz da oldu¤u kadar uluslararas› bazda da iç denetime duyulan
ihtiyac›n artmas› ise uluslararas› flirketlerin ve flirket birleflmelerinin art-
mas›, yabanc› flirket yat›r›mlar›n›n artmas›, yeni uluslararas› pazarlar›n or-
taya ç›k›fl›, dünyadaki politik ak›mlar›n ve yaklafl›mlar›n farkl›laflmas› ile
farkl› kültürel ve devletleflme oluflumlar› sonucu ortaya ç›km›flt›r. ‹ç de-
netim alan›nda 1941 y›l›nda kurulan uluslararas› bir örgüt olan “Ulusla-
raras› ‹ç Denetçiler Enstitüsü” görülmektedir. Günümüzde yaklafl›k 100
ülkede 120.000 üyesi ile oldukça h›zl› bir geliflim göstermektedir. Ensti-
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de kendi e¤itim programlar›n› gözden geçirerek yeniden yap›lanmaya
yönelmifllerdir.

Bu çal›flman›n amac›, her geçen gün önemi giderek artan iç denetimin
e¤itimdeki boyutunun geçmiflten günümüze nas›l flekillendi¤i ve gele-
cekte nas›l flekillenebilece¤ine yönelik görüflleri ortaya koymakt›r. Çal›fl-
mada iç denetim olgusu genel olarak ele al›narak, üniversitelerde veri-
len iç denetim derslerinin içeriklerinin dünü, bugünü ve gelece¤i konu-
sunda uluslararas› ve ulusal boyut ele al›narak irdelenmeye çal›fl›lacak-
t›r. Sonuçta ise gelecekte iç denetim e¤itiminin nas›l bir içerikte flekillen-
dirilebilece¤ine iliflkin önerilere yer verilecektir. 

1. Girifl
Üniversiteler lisans, yüksek lisans ve doktora e¤itim programlar›n› toplu-
mun ihtiyaçlar›na göre sürekli gözden geçirmeli ve yenilemelidirler. Son
y›llarda iç denetim konusu toplumun gündemine gelen ve h›zla de¤ifl-
mekte olan bir çal›flma alan›d›r. ‹ç denetim toplumda önemli etkiler ya-
ratmakta ve öneminin giderek artt›rmaktad›r. Küreselleflme, Teknolojik
Geliflmeler, UFRS /TMS, Düzenlemeler, Düzenleyici Otoriteler, Kurumsal
Yönetim ilkeleri ve Uyum Süreci, Yeni TTK ve Getirdikleri, Basel II ko-
nularda da iç denetimdeki de¤iflimi etkileyen faktörler aras›nda yer al-
maktad›r. Öncekiler de dahil olmak üzere özellikle son finansal kriz, yö-
netim yanl›fll›klar›n›n ve yolsuzluklar›n önüne geçilmesinde iç kontrolü
ve iç denetimi daha da önemli hale getirmifltir. Geçmifle yönelik faaliyet-
leri denetleyen müfettifllik anlay›fl› günümüzde daha çok gelece¤e yöne-
lik olarak iflletmede de¤er yaratan bir güvence ve dan›flmanl›k hizmeti-
ne dönüflmüfl, daha ça¤dafl anlay›flla iç denetim ad›n› alm›flt›r. ‹ç dene-
tim sadece kamu iflletmeleri için de¤il tüm iflletme tipleri için çok önem-
li bir fonksiyon haline gelmifltir. ‹ç denetim günümüzde iflletmenin yö-
netim süreçleri, risk de¤erlendirmeleri yaklafl›mlar›n› ve iç kontrollerinin
etkilili¤ini de¤erlendiren bir görev üstlenmifltir. Bu görevi yürütecek iç
denetçilerin de iflletmenin bu süreçlerinin tasarlanmas› ve iflletilmesi ko-
nusunda yeterli düzeyde bilgi sahibi olmas› gereklidir. Bu yetkinli¤e sa-
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tü “‹ç denetçi Sertifikas›’na sahip olabilmek, araflt›rma f›rsatlar› yaratmak,
e¤itim verebilmeyi amaçlam›flt›r. Böylece uluslararas› iç denetçiler ensti-
tüsü (IIA) bütün üyelerine uluslararas› standartlarda yetkinlikler kazand›-
r›lmas›n› sa¤lamak, meslekî geliflimi ve tan›t›m› sa¤lamak için iletiflim,
e¤itim ve paylafl›m zemini oluflturmak, mesle¤in etkin bir flekilde uygu-
lanmas› ve yayg›nlaflt›r›lmas›nda öncü olmak konular›n› temel hedefleri
olarak belirlemifltir (www.iia.org).

2. E¤itim Kavram› ve Süreci
‹ç denetim e¤itimi konusuna geçmeden önce e¤itim, mesleki e¤itim ve
e¤itim sürecini kavramsal boyutta tan›mlamak gerekir. 

“E¤itim, bireyin davran›fl›nda, kendi yaflant›s› yoluyla, e¤itimin amaçla-
r›na uygun ve kas›tl› olarak istenilen yönde de¤iflme meydana getirme
sürecine denir.” 

Veya,

“E¤itim, Yeni kuflaklar›n, toplum yaflay›fl›nda yerlerini almak için haz›r-
lan›rken, gerekli bilgi, beceri ve anlay›fllar elde etmelerine ve kifliliklerini
gelifltirmelerine yard›m etme etkinli¤idir.”

• E¤itim bir süreçtir. 
• E¤itim sürecinde, kiflinin davran›fllar›n›n istenilen yönde de¤ifltirilmesi 

amaçlanmaktad›r. 
• E¤itim süreci yaflam boyu süren bir ö¤renim sürecidir. 
• Davran›fllar›ndaki de¤iflme kas›tl› olarak gerçeklefltirilmektedir. 
• E¤itim sürecinde bireyin kendi yaflant›lar› esast›r.

“Mesleki E¤itim, Bireye ifl hayat›ndaki belirli bir meslekle ilgili bilgi, bece-
ri ve ifl al›flkanl›klar› kazand›ran ve bireyin yeteneklerini çeflitli yönleri
ile gelifltiren e¤itim sürecidir.”
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“E¤itim program› ise e¤itimi düzenleyen ve yönlendiren sistemdir.”
E¤itim sürecinin üç temel unsuru vard›r. fiöyle ki (www.imidb.hacette-
pe.edu.tr/grupcalisma/egitim_nedir.ppt),
• Amaç
• Ö¤retme ve ö¤renme etkinlikleri
• De¤erlendirmeler

E¤itim amaçla bafllar, ö¤retme-ö¤renme etkinlikleriyle devam eder ve
de¤erlendirme ile son bulur. Sürecin bu mant›¤› bütün kültürler için ay-
n›d›r. Amaçlar›n içeri¤i ve ö¤renme için kullan›lan ö¤retme yöntemleri
kültürden kültüre göre de¤iflebilir, fakat sürecin do¤as› de¤iflmez.

Di¤er bir ifadeyle, insan›n e¤itimi do¤du¤u andan itibaren bafllar ve
ölünceye kadar devam eder. Okul öncesi ve okul sürecinde devam eden
e¤itim, mesle¤e at›ld›ktan sonra da sürer gider. ‹fle bafllamakla kiflinin
e¤itimi tabii ki sona ermez, görevinin gerektirdi¤i, kendisinden hizmet
beklenen konularda sürekli e¤itim görmezse baflar›l› olmas› mümkün de-
¤ildir. Sonuç olarak, kiflinin sistematik e¤itim süreci içinde sürekli tutul-
mas› gereklidir.

3. ‹ç Denetime Genel Bak›fl
Bu çal›flmada iç denetim e¤itiminin flekillendirilmesinde rol oynayan et-
kenler olarak mesleki aç›dan iç denetimin ön gerekleri olan iç denetim
kavram›n›n, iç denetimin kapsam›n›n ve iç denetçilerin sorumluluklar›-
n›n, ortaya konulmas› gerekir ki e¤itim boyutu flekillendirilirken daha
net olarak anlafl›labilsin. Di¤er bir ifadeyle iç denetim mesle¤i ne tür ki-
flisel özelliklere sahip ve bilgi birikimi olan kiflilere ihtiyaç duymaktad›r
sorular›na yan›t aranacakt›r. Bu ba¤lam da ihtiyaca cevap verecek iç de-
netçi adaylar›n›n yetifltirilmesi konusunda do¤ru bir e¤itim yaklafl›m› ve
ders program› içeri¤i izlenebilsin.

Bir e¤itim program› içeri¤i oluflturulurken amac›n en iyi flekilde belirlen-
mesi o program› baflar›ya tafl›man›n ön flart›d›r. 



• Yönetim Kurulu ve Yöneticileri
• ‹flletme Çal›flanlar›
• Tedarikçiler
• Müflteriler
• Kredi Kurulufllar›
• Yat›r›mc›lar
• Derecelendirme Kurulufllar›
• Resmi Kurumlar
• STK
• Kamu Yönetimi

‹ç denetim uygulamalar› ise afla¤›da belirtilen denetim uygulamalar›n›
kapsar:
Uygunluk denetimi: ifllem ve harcama sonras› gerçeklefltirilen hukuka
uygunluk denetimini ifade etmektedir. Faaliyet ve ifllemlerin ilgili kanun,
tüzük, yönetmelik ve di¤er mevzuata uygunlu¤u incelenir.

Performans denetimi: Yönetimin bütün kademelerinde gerçeklefltiri-
len faaliyet ve ifllemlerin planlanmas›, uygulanmas› ve kontrolü aflamala-
r›ndaki etkilili¤in, ekonomiklili¤in ve verimlili¤in de¤erlendirilmesidir.

Malî Tablo denetim: Gelir, gider, varl›k ve yükümlülüklere iliflkin he-
sap ve ifllemlerin do¤rulu¤unun; mali sistem ve tablolar›n güvenilirli¤i-
nin de¤erlendirilmesidir. Harcamalar›n, malî ifllemlere iliflkin karar ve ta-
sarruflar›n, amaç ve politikalara, kalk›nma plan›na, programlara, stratejik
planlara ve performans programlar›na uygunlu¤u denetlenir ve de¤er-
lendirilir.

Bilgi teknolojisi denetimi: Denetlenen birimin elektronik bilgi sistem-
lerinin süreklili¤inin ve güvenilirli¤inin de¤erlendirilmesidir.
Sistem denetimi: Faaliyetlerin, yönetim ve iç kontrol sisteminin;
- Organizasyon yap›s›na katk› sa¤lay›c› bir yaklafl›mla analiz edilmesi,
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Günümüzde iç denetim kavram› flöyle tan›mlanmaktad›r ki bu tan›m as-
l›nda iç denetçi olmak isteyen kiflinin kendini hangi konularda gelifltir-
mesi gerekti¤ini de ortaya koymaktad›r.

“‹ç Denetim: Bir kurumu faaliyetlerini gelifltirmek ve onlara de¤er kat-

mak amac›yla gerçeklefltirilen ba¤›ms›z ve tarafs›z bir güvence ve dan›fl-

manl›k sa¤lama faaliyetidir.”

Bu faaliyet, kurumun risk yönetimi, kontrol ve kurumsal yönetim süreçle-
rinin etkinli¤ini de¤erlendirmek ve gelifltirmek amac›na yönelik sistemli ve
disiplinli bir yaklafl›mla kurumun hedeflerine ulaflmas›na yard›mc› olur.

‹ç Denetim; mali tablo denetimi, uygunluk denetimi, faaliyet denetimi ve
bilgi sistemleri denetimi gibi çeflitli denetim faaliyetlerini içerir. Bu ifllev
ve kapsam özellikleri ile iç denetim; flirket ve kurumlarda mali raporla-
ma sisteminin güvenilirli¤i, yasa ve düzenlemelere uygunluk, faaliyetle-
rin ekonomikli¤i, etkinli¤i ve verimlili¤i, bilgi sistemlerinin güvenli¤i ve
güvenilirli¤i için vazgeçilmez faaliyetlerden biri olarak kabul edilir. 

Kurumlar iç denetime afla¤›da aç›klanan nedenlerden dolay› ihtiyaç du-
yarlar;
• ‹ç denetim, flirket ve kurumlarda yönetsel hesap verebilirli¤in 

yerleflmesine çok büyük katk› sa¤lamaktad›r.
• Risk yönetiminin bir parças› olarak önleyici niteli¤i bulunmaktad›r.
• Kurumsal yönetim kalitesini gelifltirir,
• Kurumsal de¤eri yükseltir.
• Pay ve menfaat sahipleri için güvence sa¤lar.

‹ç Denetimin Sorumlu Oldu¤u ‹lgili Taraflar flöyledir; 
‹flletmenin Pay ve Menfaat Sahipleri
• ‹flletme Sahipleri (Ortaklar)
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lamda, iç denetimin muhasebe ve denetim ders programlar› içinde ele
al›nmas›na ihtiyaç vard›r. Ayr›ca literatür çal›flmalar› gözden geçirildi¤in-
de son y›llarda dünya üniversitelerinde de iç denetim perspektifindeki
de¤iflim ön plana ç›kmaktad›r.

Geçmifl dönemlerde de, üniversitelerde iç denetim e¤itimi ve ö¤retimi
vard› ve kendine bir yerde edinmiflti. Ancak iç denetim muhasebe ve de-
netim ö¤rencileri taraf›ndan bir kariyer olarak görülmemekteydi ve flir-
ketlerde yeni mezun üniversite ö¤rencilerini pek tercih etmiyorlard›.
Üniversitelerdeki ders programlar›n›n da içeri¤inde iç denetçi olabilme-
ye yönelik bir yap›lanma yoktu. Daha çok sertifikal› serbest muhasebe-
ciler (CPA) s›navlar›na haz›rlama fleklinde d›fl ba¤›ms›z denetçi olabilme
yönünde haz›rlanm›fl e¤itim programlar› vard›. ‹ç denetçi olmak isteyen-
ler genelde mali tablo denetimi odakl› e¤itim al›yorlard›. ‹ç denetçi ol-
may› seçenler mezuniyet sonras› bu konudaki bilgi eksikliklerini mesle-
ki e¤itimlerini meslek içi e¤itim programlar›nda kendi kendine e¤itim
materyalleri, deneme s›navlar› ile iç denetime iliflkin temel bilgileri edin-
mek yoluyla gideriyorlard›..Ayr›ca iç denetime iliflkin uygulamalar› ve sü-
reçleri ifl d›fl›ndaki mesleki toplant›larda ö¤renmekteydiler.

Daha sonra, UIE (IIA) iç denetimle ilgili mesleki seminerler ve kurslar
yapmaya bafllad›lar. Ayr›ca iç denetim gelifltirme konusunda AICPA ve
baz› büyük denetim firmalar› da bu tür mesleki e¤itimler yamaya baflla-
d›lar. Baz› üniversitelerde ders programlar›nda s›n›rl›da olsa iç denetim
dersleri koymaya bafllad›lar. Baz› büyük ölçekli iflletmelerde kendi iç de-
netçileri için flirketlerinin içinde iç denetim e¤itimleri vermekteydiler.
Bunlar›n yan› s›ra baz› büyük yay›mc›larda (Irwin Gleim CIA Examinati-
on Review) ‹ç denetçi sertifikas› (CIA) s›navlar› için iç denetim konusun-
da kitap, sözel CD ve görsel VCD tarz›nda e¤itim materyalleri üreterek
satmaya bafllad›lar. 
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- Eksikliklerinin tespit edilmesi,
- Kalite ve uygunlu¤unun araflt›r›lmas›,
- Kaynaklar›n ve uygulanan yöntemlerin yeterlili¤inin ölçülmesi,
suretiyle de¤erlendirilmesidir.

Risk Denetimi: yönetim taraf›ndan oluflturulan ve uygulanan risk yöne-
tim sisteminin ve süreçlerinin yeterlili¤inin ve etkinli¤inin denetlenmesi-
dir. Bu denetim türünde, nesnel risk analizlerine dayan›larak yönetim ve
kontrol yap›lar› de¤erlendirme konusu yap›lmaktad›r. ‹ç denetim, belir-
tilen denetim uygulamalar›ndan bir veya birkaç›n› kapsayacak flekilde
risk odakl› olarak yap›l›r. Ayr›ca, bir faaliyet veya konu tüm birimlerde
denetim kapsam›na al›nabilir.

‹ç denetçiler risk temelli yaklafl›mlarla iflletmelerde faaliyet denetimi, fi-
nansal tablo denetimi ve uygunluk denetimi yaparlar. Bunu iflletme bün-
yesinde yapabildikleri gibi d›flar›dan hizmet fleklinde de verebilirler. Bü-
yük ve orta ölçekli iflletmeler bünyelerinde iç denetçi çal›flt›rmakta baz›
iç denetim hizmetini ise d›flar›dan sat›n almaktad›rlar.

Kurumsallaflman›n gere¤ine inanan flirketler iç denetimi önemli bir ifllet-
me fonksiyonu olarak kabul etmekte ve bünyelerinde tam zamanl› gö-
rev yapan iç denetçiler çal›flt›rmakta baz› iç denetim hizmetlerini d›flar›-
dan sat›n almaktad›rlar. ‹ç denetçilik önümüzdeki y›llarda özel sektör ifl-
letmeleri için de çok daha önemli hale gelecektir. Bu yap›lan tan›m çer-
çevesinde üniversitelerde verilecek iç denetim konusundaki e¤itimin fle-
killendirilmesi gerekir. 

4. ‹ç Denetim E¤itiminin Geliflimi ve ‹çeri¤i
Hem ulusal hem de uluslararas› düzey de üniversitelerde iç denetçiye
duyulan ihtiyaç konusundaki olumlu yaklafl›mlar ve uygulamac›lar›n
mesleki yap›lanma ihtiyaçlar› belirgin bir flekilde görülmektedir. Bu ba¤-
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Genel çerçevede bak›ld›¤›nda iç denetim e¤itimine iliflkin ders program-
lar› okuldan -okula, ülkeden- ülkeye farkl›l›klar göstermektedir. Ancak
bu farkl›l›klar üç temel çerçevede toplanm›flt›r. Ülke veya okul kendi ya-
p›s›na ve bak›fl aç›s›na göre birini seçerek iç denetim e¤itimi konusunda
yap›lanmaya gidebilir (Hassall ve di¤erleri, (1996).

1. Dersin bir bölümü olabilir ki bu durumda bir muhasebe, denetim ya
da yönetim dersinin içinde bir bölüm olarak ele al›narak ö¤retilebilir.
2. Ayr› bir ders fleklinde olabilir ki bu durumda iç denetim iflletme, mu-
hasebe ve denetim bölümünün içinde ayr› bir ders olarak koyulabilir.
3. Ayr› bir program fleklinde olabilir ki bu durumda iç denetim lisans ve-
ya lisansüstü seviyede ayr› ve bafll› bafl›na bir program olarak olabilir ve
bu program içinde çeflitli iç denetimle ilgili derslere yer verilebilir. Bu tarz
yap›lanmay› UIE (IIA)’da iç denetim e¤itimi olarak desteklemektedir.

‹ç denetim e¤itimini flekillendiren temel faktörler;
• Ö¤rencinin iç denetim e¤itimi almas›ndaki amaçlar ve 
• Dersin içeri¤idir.

Ö¤rencinin iki temel amac› vard›r ki bunlar;
• Ö¤rencinin, iç denetim fonksiyonunun hem uygulama boyutunu 

hem de, kavramsal yap›s›n› anlamas› sa¤lanmal›,
• Ö¤rencinin analitik, kritik düflünme, yazma, sözlü iletiflim ve tak›m 

çal›flmas› yeteneklerini gelifltirmek. (‹ç denetçide olmas› gereken 
özellikler)

Dersin içeri¤i ise, birkaç modülden oluflmaktad›r. Bunlar; iç kontrolün
incelenmesinde ve de¤erlenmesinde kullan›lan araç ve teknikler, dene-
tim amaçlar›n›n belirlenmesi, denetim program› ve flekli, riskin belirlen-
mesi, sonuçlar›n raporlanmas›. ‹ç denetim bölümü yönetimi, etik, hile ve
yasad›fl› faaliyetler de derslerin içeriklerinde belli oranda yer almas› ge-
reken bafll›klard›r.
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Tablo 1. Uluslararas› bazda iç denetim e¤itimi tarihsel ak›fl›:

1970 
sonlar›
-
1980 
bafllar›

- Hiç iç denetim program› yok.
- ABD’deki 72 üniversitede yap›lan araflt›rmada sadece 9 

tanesinde önerilen denetim dersi içinde iç denetim 
konusu var.

- 1980 bafl›nda ilk kez ‹ngiltere’de 2 y›ll›k bir iç 
denetim e¤itim program› aç›lm›fl.

- 44 ABD üniversitede en az bir iç denetim dersi aç›lm›fl 
ama hiç iç denetim program› aç›lmam›fl.

- ‹ç denetim e¤itimine duyulan ihtiyaç sonucu 
Treadway Komisyonu önermesi ve IIA deste¤inde 
belli okullarda h›zla iç denetim e¤itimi bafllat›lma 
giriflimleri görülmektedir.

- Günümüzde pek çok okulda iç denetimle ilgili 
iç kontrol sistemi, kan›t, kan›t toplama teknikleri 
gibi baz› konular denetim dersleri içerisinde ele 
al›narak ö¤retilmektedir. 

1992’de 
çeflitli 
ülkelerde 
iç denetim 
e¤itimine 
yönelik 
yap›lan 
araflt›rmalar›n
sonuçlar›na 
göre 
elde edilen 
sonuçlar.

‹ngiltere’de yap›lan bir araflt›rmada
- Ö¤retim zaman›n›n % 4,9’u iç denetim konular›n›n 

ö¤retimine ay›rm›fllar. (15 okulun 10 tanesinde iç 
denetim konular› ö¤retilmekteymifl.)

- Çin’de iç denetim dersi olmad›¤› gibi denetim 
dersi de az say›da mevcut.

- Tayland’da muhasebe mesle¤i pek kabul gören bir 
meslek de¤ilmifl bu nedenle iç denetim dersleri e¤itim 
sisteminde mevcut de¤ilmifl.

- Kore’de denetim dersleri iç denetim konular›n›n baz›lar›n› 
içermekte ama özellikle iç denetim dersi yokmufl.

- Japonya’da iç denetim bir meslek olarak görülmemekteymifl. 
Baz› büyük Japon flirketinde iç denetim bölümü varm›fl. Bu 
nedenle de iç denetim dersi de yok bölümü de yokmufl.

- Rusya’da iç denetim dersi ve bölümü yokmufl. 
Ancak muhasebe e¤itiminde 80 saatlik denetim 
e¤itimi içinde iç denetimle ilgili baz› konular ele 
al›nmaktaym›fl.



5. ‹ç Denetim E¤itiminin Ulusal Boyutu
Türkiye’de yüksek ö¤renimi 1981 y›l›nda kurulan Yüksek Ö¤retim Ku-
rumu flekillendirmektedir. 1981 y›l›na kadar muhasebe e¤itiminde ‹kti-
sadi ve Ticari ‹limler Akademileri önemli yere sahiptiler. Daha sonra bu
akademiler ‹ktisadi ve ‹dari Bilimler fakülteleri haline dönüflerek muha-
sebe, denetim ve iflletme alanlar›nda bu görevi yürütmektedirler. Türki-
ye’de muhasebe e¤itimi Orta ö¤retim (ticaret liseleri) ve Üniversiteler
(MYS ve ‹‹B fakülteleri) olmak üzere 2 seviyede görülmektedir. Ama
muhasebe ve denetim e¤itimi sadece ‹‹B fakültelerinde verilen e¤itim
türüdür.

Tablo 2. Türkiye’de Muhasebe ve denetim e¤itimine tarihsel bak›fl

(Gücenme ve Poroy, 2006,s.316);

Günümüzde, Türkiye’deki üniversite say›s› ise 141’dir. Bunlar›n 44’ü va-
k›f üniversitesi, 97’si devlet üniversitesidir ve 5 tip özel amaçl› üniversi-
te vard›r. Bu üniversiteler bak›ld›¤›nda muhasebe ve denetim e¤itimi sa-
dece ‹‹B fakültelerinde mevcuttur. Bu fakültelerdeki ders programlar› in-
celendi¤inde ise lisans düzeyindeki muhasebe ve denetim dersleri için-
de iç denetim dersi bulunmamaktad›r. Genelde lisans düzeyinde Genel
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1950-1980 
y›llar› 
aras›nda

1987-1988
ve 
1999-2000
y›llar›nda

- Muhasebe e¤itimi veren orta ö¤retim düzeyi 
okul say›s› 4’den 48 yükselmifltir.

- Fakülte say›s› 34’den 321’e yükselmifltir.
- Meslek yüksek okulu 43’den 131’e yükselmifltir. 

MYO e¤itim kalitesin düflmesine yol açm›flt›r.

Muhasebe ve finansman bilim dal›nda yüksek li-
sans yapan ö¤renci say›lar› % 06 ve % 09’dur. Ki
bu yüksek lisans ö¤renci say›s›n›n toplam› içinde-
ki pay›n›n çok düflük oldu¤unu görülmektedir.

- MYO da muhasebe e¤itimi program› 167 iken 
2003’de 349’a düflük e¤itim kalitesine ra¤men 
yükselmifltir.

Bir iç denetim e¤itimi programlar› ö¤renciye flunlar› kazand›racak flekil-
de oluflturulmal›d›r; 
• ‹ç denetim uygulama sürecini anlamak ve prati¤ini yapmak,
• Riskleri ve risklerin denetimde oynad›¤› rolü anlamay› ve kavramay› 

ö¤renmek,
• ‹ç kontrollerin nas›l tan›mlanabilece¤ini, de¤erlendirilebilece¤ini ve 

belgelendirilebilece¤ini anlamak ve ö¤renmek,
• Neyi ve nas›l denetleyece¤inizi belirlemek amac›yla ön araflt›rma 

yapmak,
• ‹ç denetim kan›tlar› toplamak ve çal›flma kâ¤›tlar›n› haz›rlamak için 

kullanabilece¤iniz en iyi teknikleri keflfetmek ve ö¤renmek,
• ‹ç denetim sürecinde iletiflim becerilerini gelifltirmek ve prati¤ini 

yapmak,
• ‹ç denetimde iletiflim sürecinin önemini anlamak ve kavramak.

Oluflturulacak iç denetim e¤itim programlar›n›n içeri¤inde yer almas› ge-
reken konular ise flunlard›r;
• ‹flletmelerde ‹ç Kontrol Yap›s› ve ‹ç Denetim ‹le ‹liflkisi
• ‹ç Denetçinin Rol ve Sorumluluklar›
• Hile Denetimi
• Uluslararas› ‹ç Denetim Standartlar› ve Etik Kurallar
• Denetim Plan›
• Denetim Modeli ve Denetim Çal›flmas›n›n Yap›lmas›
• Denetim Yaz›l›m›n› Kullanarak Analitik ‹nceleme
• ‹letiflim Becerileri ve Mülakat
• ‹ç Kontrollerin Belgelenmesi ve De¤erlendirilmesi
• Denetim Program›
• Çal›flma Kâ¤›tlar› ve Denetim Kan›tlar›
• Denetim Bulgular›n›n Derlenmesi ve Önerilerin Gelifltirilmesi
• Denetim Sonuçlar›n›n Raporlanmas›
• Takip ve ‹zleme
• Faaliyet Raporu
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Muhasebe, Maliyet Muhasebesi, Yönetim Muhasebesi ve Muhasebe De-
netimi en çok verilen muhasebe dersleri olarak görülmektedir. ‹ç dene-
tim ve iç kontrol bafll›kl› lisans program›nda derse rastlan›lmamaktad›r.
‹ç denetim ders olarak de¤il ama baz› konular› itibariyle muhasebe de-
netimi dersinin içinde ö¤renciye verildi¤i görülmektedir. Denetim ders-
leri toplam 75 iflletme bölümünün 71’inde yer almaktad›r. Bunlardan
31’inde (% 74) denetim dersi zorunludur. Denetim dersi zorunlulu¤u en
fazla olan ilk befl ders aras›nda de¤il (Subafl› ve Demir, 2009).

Türkiye’deki üniversitelerin ço¤unda sosyal bilimler enstitüsü bünyesin-
de, iflletme ana bilim dal›nda (Baz› üniversitelerde muhasebe veya mu-
hasebe /finansman bilim dal›nda) lisansüstü düzeyde, yüksek lisans (tez-
li, tezsiz) ve doktora e¤itimleri verilmektedir. Yüksek lisans programlar›
(Master ve Doktora birlikte ele al›nmaktad›r) aç›s›ndan duruma bak›la-
cak olursa iç denetim, iç kontrol derslerinden çok muhasebe denetimi
derslerinin a¤›rl›¤› görülmektedir. 

Bu nedenle Tablo 3’de muhasebe denetimi dersleri olan yüksek lisans
programlar›, tablo 4’de ise sadece iç denetim ve iç kontrol dersleri olan
yüksek lisans programlar› listelenmifltir.

Tablo 3. Lisansüstü E¤itim Programlar›nda Muhasebe Denetimi Dersi Bulunan

Üniversiteler (Uzay ve di¤erleri, 2008,s.8).
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Üniversitenin Ad› Yüksek Lisans
Program›

Doktora
Program›

Marmara Üniversitesi

- Maliyet Denetimi
- ‹ç Denetim
- Bilgisayar Destekli

Denetim Teknikleri
- Hile Denetimi
- Vergi Denetimi
- Faaliyet Denetimi

‹stanbul Ticaret
Üniversitesi

(Muhasebe-Denetim)
- Denetim Teorisi ve

Uluslararas› Denetim
Standartlar› (Z)

- ‹ç Kontrol Sistemleri (Z)

Bilgi Üniversitesi

(Muhasebe-Denetim)
- Denetim Teorisi (Z)
- Denetim Standartlar› (Z)
- ‹ç Denetim (Z)

Baflkent Üniversitesi Muhasebe Denetimi (S)
Uluslararas› 
Denetim Standartlar› (S)

Marmara Üniversitesi
(Muhasebe Finansman)
Muhasebe Denetim 
Uygulamalar› (Z)

Uluslararas› Denetim
Standartlar› (Z)

‹stanbul Üniversitesi Denetim ‹lke ve
Teknikleri

- ‹leri Denetim
- ‹leri Denetim

Uygulamalar›

Akdeniz Üniversitesi Muhasebe Denetim (S)
D›fl Denetim ve
Denetim Standartlar› (S)

Anadolu Üniversitesi
- Denetim

Standartlar› (S)
- ‹ç Kontrol (S)

Bilgisayar Kullan›lan
Sistemlerde Denetim (Z)
- ‹ç Denetim (Z)

Bal›kesir Üniversitesi

- ‹leri Denetim (S)
- ‹leri Denetim

Uygulamalar› (S)
- Faaliyet Denetimi (S)

Üniversitenin Ad› Yüksek Lisans Program› Doktora
Program›

Marmara Üniversitesi

(Muhasebe Denetimi)
- Denetim Teorisi
- Muhasebe ve Denetim

Standartlar›
- SPK ve Denetim Uygulamalar›
- ‹flletmelerde ‹ç Kontrol



Türkiye’de muhasebe ve denetim mesleklerinin gündeme gelifline bak›ld›-
¤›nda 1983’deki SPK düzenlemeleri, 1989’daki 3568 Say›l› Meslek Yasas›-
n›n Ç›kar›lmas›, 1995’de Türkiye ‹ç Denetçiler Enstitüsü’nün Kuruluflu,
2001’deki Bankac›l›kla ilgili yasal düzenlemeler dönüm noktalar› olan
olaylard›r. Bu ba¤lamda da özellikle iç ve d›fl denetim konular›n›n lisans
ve yüksek lisans programlar›na girifli ve giderek artan bir önemle e¤itim
sisteminde daha ciddi boyutlara kavuflmas› görülmektedir. Tablo 5’de hem
ulusal hem de uluslararas› baz da iç denetim olgusunun geliflimi verilmifl-
tir. Tablodan da anlafl›laca¤› üzere iç denetim e¤itiminin de gündeme gel-
mesi ders programlar›na girmesi bu geliflimle paralellik göstermektedir. 

Tablo 5. Dünya ve Türkiye’de ‹ç Denetimin Geliflimi
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(Z) Zorunlu; (S) Seçimlik

Tablo 4. Lisansüstü E¤itim Programlar›nda ‹ç Denetim Dersi Bulunan

Üniversiteler (Uzay, 2009)
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1941 IIA KURULUSU

1974 CIA SINAVI

1978 ULUSLARARASI ‹Ç DENET‹M STANDARTLARI

1982 ECIIA KURULUSU

1995 TÜRK‹YE ‹Ç DENET‹M ENST‹TÜSÜ KURULDU

1997 ‹LK ULUSAL MESLEK‹ KONGRE

1998 ULUSLARARASI ‹Ç DENET‹M STANDARTLARI TÜRKÇE YAYINLANDI

2000 SERT‹F‹KA SINAVLARI TÜRK‹YE’DE YAPILMAYA BAfiLADI

2001 BANKACILIKTA ‹Ç DENET‹M VE R‹SK YÖNET‹M‹ YÖNETMEL‹⁄‹

2002 YEN‹ ULUSLARARASI ‹Ç DENET‹M STANDATLARI

2002 SARBANES-OXLEY ACT

2002 SPK DENET‹M KOM‹TES‹ UYGULAMASINI BASLATTI

2003 DENEL‹M KOM‹TES‹ ÜYELER‹ ATANMAYA BAfiLADI

2003 SPK KURUMSAL YÖNET‹M ‹LKELER‹ YAYINLANDI

2004 KURUMSAL YÖNET‹M UYUM RAPORLARI YAYINLANMAYA BAfiLADI

2004 KAMUDA ‹Ç DENET‹M ‹LE ‹LG‹L‹ YASAL DÜZENLEMELER YAPILDI

2005 ECIIA- KONUM RAPORU / AVRUPA’DA ‹Ç DENET‹M

2005 SERT‹F‹KA SINAVI TÜRKÇE YAPILMAYA BASLADI

2005 YEN‹ BANKACILIK KANUNU

2006 TÜRK T‹CARET KANUNU YEN‹LEME ÇALIfiMALARI

Üniversitenin Ad› Yüksek Lisans
Program›

Doktora
Program›

Celal Bayar
Üniversitesi

Kontrol ve Denetim
Uygulamalar› (Z)

Çukurova Üniversitesi Denetim (S)

- ‹leri Denetim
Teknikleri

- Türkiye ve
Uluslararas› Denetim 
Standartlar›

Dokuz Eylül
Üniversitesi

Denetim (Z)

Erciyes Üniversitesi
- Ba¤›ms›z Denetim 

Standartlar› ve
Uygulamalar› (S)

Abant ‹zzet Baysal
Üniversitesi Muhasebe Denetim (Z)

Afyon Kocatepe
Üniversitesi ‹ç Denetim

Gazi Üniversitesi Muhasebe Denetimi (Z) Ba¤›ms›z Denetim (Z)

Üniversitenin Ad› Y.Lisans Program› Doktora Program›

Marmara Ünv. ‹flletmelerde ‹ç Kontrol,
‹ç Denetim

‹st. Ticaret Ünv. ‹ç Kontrol Sistemleri

Bilgi Üniv. ‹ç Denetim 

Anadolu Üniv. ‹ç Denetim ‹ç Denetim 

Afyon Kocatepe Üniv. ‹ç Denetim 

Maltepe Üniv. ‹ç Denetim 
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Günümüzde profesyonel bir meslek olan ‹ç denetim mesle¤ini Türki-
ye’de gelifltirmek ve yayg›nlaflt›rmak için, iç denetimin e¤itim boyutuna
gereken önem verilmektedir. Türkiye’de bu geliflimde üniversitelerin en
büyük yard›mc›s› T‹DE olacakt›r. Üniversitelerin iç denetim mesle¤ini al-
g›lamalar› ve ders programlar›na koymalar›nda T‹DE’nin deste¤ini alma-
lar› gerekmektedir. 

Tüm bunlar›n yan› s›ra Türkiye’de ‹ç denetçiler Enstitüsü de iç denetim
e¤itimi konusunda çal›flmalar yapan bu konuya önem vererek çeflitli gi-
riflimlerde bulunan bir kurum olarak görülmektedir. T‹DE iç denetim ko-
nusunda hem uygulamac›lar› bünyesinde bar›nd›rmas› hem de teorik ya-
p›ya olan katk›s›yla büyük bir misyon yüklenmifltir. T‹DE iç denetim ko-
nusundaki uygulamalar› flekillendirici çal›flmalara a¤›rl›k vermektedir.
Ayr›ca IIA’n›n akademik dünya ile s›k› bir iliflki kurarak ortak e¤itim
programlar› haz›rlama ve kaliteli e¤itim ile ihtiyaca cevap verecek iç de-
netim meslek mensuplar› yetifltirmek konusunda da IIA ile birlikte hare-
ket etmektedir. ‹ç denetim konusunda T‹DE uluslararas› mesleki yay›n-
lar› Türkçeye çevirerek yay›nlamakta, iç denetim dergisi ad› alt›nda mes-
leki güncel konular› ele alarak ifllemektedir. Çeflitli paneller, sempoz-
yumlar, konferanslar yapmak suretiyle de meslek mensuplar›n› iç dene-
tim konusunda sürekli bilgilendirme nosyonunu yerine getirmektedir. ‹ç
denetçi olabilmek için belli sertifikalar› (CIA, CCSA, CGAP VE CFSA gi-
bi) alm›fl olmak gerekmektedir ki, bu sertifikalara iliflkin meslek s›navla-
r›n› yapmay› yine IIA ile birlikte Türkiye’de T‹DE üstlenmifltir. Söz konu-
su bu sertifika s›navlar›ndan en önemlisi CIA s›nav›d›r. Bu s›nav›n içeri-
¤i flöyle belirlenmifltir;

CIA S›nav› 4 bölümden oluflur. Her bölüm çoktan seçmeli 100 soru içe-
rir ve süresi 2 saat 45 dakikad›r. TABLO 7’de s›nav bölümleri ve her bö-
lümde sorulan sorular›n konu da¤›l›mlar› verilmifltir. (www.tide.org.tr)
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Tablo 7. ‹ç Denetçi Sertifika (CIA) S›nav Bölümleri ve

Her Bölümde Sorulan Sorular›n Konu Da¤›l›mlar› (www.tide.org.tr)

‹ç denetçilik sertifika s›nav› konular› da üniversitelerin iç denetim dersi
içeri¤ini flekillendirmede yard›mc› olacak bir göstergedir. Çünkü bir iç
denetçi olmak isteyen ö¤renci mutlaka CIA sertifikas› almak zorundad›r.
Üniversiteler e¤itim programlar›nda yer verecekleri iç denetim dersi ve
programlar›n› bu ba¤lamda flekillendirecek olursa ö¤renciyi mezuniyet
sonras›nda meslek sahibi yapm›fl olurlar. 

Bölüm I 
‹ç Denetim 
Birimi’nin 
Yönetiflim,
Risk ve
Kontrol 
Konular›nda
Rolü

IIA'n›n Nitelik Standartlar›na Uygunluk (%15-25)
‹ç Denetim Faaliyetinin Önceliklerini Belirlemek
Amac›na Yönelik Bir Risk-Bazl› Plan Haz›rlamak (%15-25)
‹ç Denetim Faaliyetinin Kurumsal Yönetiflimde
Oynad›¤› Rolü Anlamak ve Kavramak (%10-20)
Di¤er ‹ç Denetim Görevleri ve Sorumluluklar›n›
Yerine Getirmek (%0-10)
Yönetiflim, Risk ve Kontrol Bilgisinin Unsurlar› 
(%15-25)
Görevleri Planlamak (%15-25)

Bölüm II –
‹ç Denetim

Görevleri ‹fa Etmek (%25-35)

Görevinin
Yürütülmesi

Görevleri ‹fa Etmek (%25-35)
Özel Görevleri ‹fa Etmek (%25-35)
Görev Sonuçlar›n› ‹zlemek (%5-15)
Suiistimal Bilgisi Unsurlar› (%5-15)
Görev Araçlar› (%15-25)

Bölüm III –
‹fl Analizi ve
Bilgi
Teknolojisi

‹fl Süreçleri (%15-25)
Mali Muhasebe ve Finans (%15-25)
Yönetim Muhasebesi (%10-20)
Düzenleyici Kurallar, Hukuk ve Ekonomi (%5-15)
Bilgi Teknolojisi (%30-40)

Bölüm IV –
‹fl Yönetim
Becerileri

Stratejik Yönetim (%20-30)
Küresel ‹fl Ortamlar› (%15-25)
Örgütsel Davran›fl (%20-30)
Yönetim Becerileri (%20-30)
Müzakere (%5-15)



• fiirket ve kurumlar›n›z da iç denetim yöneticileri olarak, flirket ve 
kurum çal›flanlar› ile birlikte yaratt›¤›n›z de¤erlerin anlat›lmas›, 

• Yönetim kurulu ve üst düzey yöneticilerinize iç denetimin kurumsal 
yönetim kalitesi için güvence sa¤layan rolünün ifade edilmesi, 

• ‹ç denetim mesle¤inin önde gelen isimlerinin konuflma yapmalar› 
için flirketinize, kurumunuza davet edilmesi, 

• fiirket ve kurum müflterileri ve tedarikçilerinin iç denetim hakk›nda 
bilgilendirilmesi ve benzeri etkinlikler ve faaliyetlerle mesle¤imizin 
de¤eri ve rolünün anlat›lmas› için çeflitli f›rsatlar yarat›labilir.

Bir yandan iç denetime iliflkin yarat›lacak fark›ndal›kla birlikte e¤itim sis-
teminde de iç denetim e¤itimine yönelik olarak flöyle bir yap›lanmaya gi-
dilebilir;
• ‹ç denetim e¤itimi a¤›rl›kl› olarak yüksek lisans seviyesinde olmal› 

ancak lisans düzeyinde de iç denetim derslerine yer verilmeli,
• Web tabanl› e¤itim sistemi ile genifl kitlelere ulafl›m sa¤lanabilir,
• Üniversiteler ile ders materyali, uygulama imkânlar› gibi konularda ifl

birli¤ine gidilmeli,
• ‹ç denetim program› açmak isteyen üniversite ile ortaklafla ders 

programlar› oluflturulmal› ve staj imkânlar› yarat›lmal›,
• T‹DE CIA sertifikalar› için CPE kredisi olarak kabul edilebilir hatta 

deneyim süresinden say›labilir,
• IIA’›n onaylad›¤› bir programsa mezuniyette s›navs›z CIA belgesi 

verilebilir.
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6. Sonuç ve Öneriler
Her geçen gün profesyonel bir meslek olarak ‹ç Denetim önemini orta-
ya koymaktad›r. Önemi giderek artan iç denetim konusu, e¤itimde yeni-
den yap›land›r›lmal›d›r. Mevcut e¤itim sistemi incelendi¤inde iç denetim
e¤itiminin yetersiz düzeyde ve istenilen flekilde verilmedi¤i görülmekte-
dir. Bu alanda ihtiyaç duyulan yeterli bilgi birikimine sahip meslek men-
suplar›n›n üniversite e¤itimlerinde yetiflmedi¤i görülmektedir. Yani iç de-
netim alan›nda ihtiyaç duyulan iflgücüne cevap veremeyen bir e¤itim si-
temimizin mevcudiyeti gözler önündedir. ‹ç denetim ile ilgili baz› konu-
lar›n muhasebe denetimi derslerin içeri¤inde yer almas› ö¤rencinin iç de-
netim konusunda yeterli bilgi birikimi oluflturmas›na yard›mc› olmamak-
tad›r. Uluslararas› bazda IIA ulusal bazda ise T‹DE gibi iç denetimi ile il-
gili misyona ve vizyona sahip kurumlarla üniversitelerin iflbirli¤i yapma-
s› haz›rlanan programlarda ortak çal›flmalara yer verilmesi hem mesleki
gelece¤i hem de meslek mensuplar›n›n ihtiyaca cevap verecek flekilde
yetifltirilmesi büyük bir aç›¤› kapatacakt›r. IIA Amerika’da ve ‹ngiltere’de
üniversitelerle ortak programlar bafllatm›fl ve hali haz›rda bu çal›flmalar›-
na devam etmektedir. Ayr›ca IIA “Ortak Bilgi Havuzu” (CBOK) olufltura-
rak tüm dünya genelinde iç denetimle ilgili anket yaparak mesle¤in gün-
celi yakalamas›na yard›mc› olmaktad›r. 

Sonuç olarak, iç denetim e¤itimi konusunda hem ülkemizin hem de di-
¤er ülkelerin e¤itim ve ö¤retim sistemlerinin yeniden yap›land›r›lmas›
konusunda daha çok a¤›rl›k vermeleri gerekmektedir. Ancak üniversite-
ler e¤itim programlar›n› yenilerken ülkedeki iç denetim ile ilgili kurum-
larda iç denetim konusunda fark›ndal›k yaratmak suretiyle iç denetime
olan talebi att›rmal› ki ö¤renciler aras›nda da meslek cazip hale gelsin ve
talep edilsin. 

‹ç denetim ile ilgili fark›ndal›k yarat›lmas› zorunludur. Önemi her geçen
gün artan iç denetim hakk›nda ifl dünyas› ve toplumda fark›ndal›¤›n ya-
rat›lmas›na yard›mc› olmak amac›yla flu çal›flmalar yap›labilir;
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‹Ç DENET‹M UYGULAMALARINA YÖNEL‹K GLOBAL GENEL
B‹LG‹ TABANI (CBOK) ARAfiTIRMASI: TÜRK‹YE VE AVRUPA
ÜLKELER‹ SONUÇLARININ KARfiILAfiTIRILMASI 

Özet
Genel Bilgi Taban› (The Common Body of Knowledge-CBOK), Ulusla-
raras› ‹ç Denetçiler Enstitüsü Araflt›rma Fonu (IIARF) taraf›ndan destek-
lenen global ölçekte bir araflt›rma program›d›r. IIA taraf›ndan ilki 1972
y›l›nda gerçeklefltirilen CBOK’›n en güncel versiyonu 2006 y›l›nda yay›n-
lanm›flt›r. Di¤er yandan iç denetim alan›ndaki en kapsaml› araflt›rma ni-
teli¤i tafl›yan CBOK’›n çok daha kapsaml› bir versiyonunun 2010 y›l› so-
nunda tamamlanmas› planlanmaktad›r. Avrupa ‹ç Denetim Enstitüleri
Konfederasyonu (ECIIA) taraf›ndan CBOK-2006 araflt›rmas›na kat›lan ve
aralar›nda Türkiye’nin de yer ald›¤› sadece 21 Avrupa ülkesine ait sonuç-
lar 2009 y›l›nda kitap halinde yay›nlanm›flt›r.

Bu çal›flma kapsam›nda, ECIIA taraf›ndan yay›nlanan araflt›rma sonuçla-

Doç. Dr. fiaban UZAY - Yrd. Doç. Dr. Ahmet TANÇ
Erciyes Üniversitesi, ‹.‹.B.F. ‹flletme Bölümü -
Nevflehir Üniversitesi, ‹.‹.B.F. ‹flletme Bölümü 
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de faaliyet gösteren meslek mensuplar›n›n iç denetim faaliyetini yerine
getirmedeki farkl›l›klar›n›n ortaya konulmas› CBOK araflt›rmas›n›n esas›n›
oluflturmaktad›r. CBOK araflt›rmas› iç denetimin dünya genelinde kabul
görmüfl bir meslek oldu¤unun da en temel göstergelerinden birisidir.

Bu çal›flman›n amac›; aralar›nda Türkiye’nin de yer ald›¤› sadece 21 Av-
rupa ülkesine ait CBOK araflt›rmas› ECIIA sonuçlar›na Türkiye odakl› bir
bak›fl aç›s› getirilmesi ve araflt›rma sonuçlar›n›n bu perspektifle de¤erlen-
dirilmesidir. Çal›flmada iç denetim fonksiyonu, iç denetim personeli, iç
denetim standartlar›, iç denetim faaliyetleri ve ortaya ç›kan sorunlar flek-
linde s›n›fland›r›lan temel CBOK araflt›rma sonuçlar› Türkiye ve di¤er Av-
rupa ülkeleri ortalamas› aç›s›ndan karfl›laflt›rmal› olarak ele al›nacakt›r.
Türkiye’nin Aral›k 2004’den itibaren AB ile üyelik müzakerelerine baflla-
m›fl olmas›, Türkiye ‹ç Denetim Enstitüsü (T‹DE)’nün 1996 y›l›nda IIA ve
ECIIA üye olmas›, gerek mali ve kamu kesiminde gerekse reel kesimde
iç denetimin uygulan›yor olmas› çal›flmay› önemli hale getirmektedir.

2. CBOK Araflt›rmas›n›n Genel Yap›s› ve Amac›
Türkçe literatürde “ortak bilgi havuzu” fleklinde de tercüme edilen CBOK
araflt›rmas›, Uluslararas› ‹ç Denetçiler Enstitüsü Araflt›rma Fonu (IIARF)
taraf›ndan gerçeklefltirilmifl olup, temel amac›; dünya genelinde iç dene-
tim uygulamalar›n›n nas›l gerçeklefltirildi¤ini anlamak ve iç denetim mes-
le¤inin küresel aç›dan mevcut durumunu ortaya koyabilmek için bir ve-
ritaban› oluflturmakt›r. Söz konusu veritaban›; “Uluslararas› ‹ç Denetim
Standartlar›na (U‹DS) uyum düzeyi, iç denetim faaliyetlerinin nas›l ger-
çeklefltirildi¤i, iç denetçilerin sahip oldu¤u bilgi/beceri düzeyi ve iç de-
netim faaliyetleri ile ilgili oraya ç›kan güncel sorunlar” gibi konular› kap-
samaktad›r (Marais vd., 2009: 883). 

IIA’n›n daha önce gerçeklefltirmifl oldu¤u CBOK araflt›rmalar› incelenmifl
ve Tablo 1’de her bir CBOK araflt›rmas›na kat›lan ülkeler ile de¤erlendir-
meye al›nan anket say›lar› karfl›laflt›rmal› olarak verilmifltir. Daha önceki
dört CBOK araflt›rmas› sadece ‹ngilizce bir soru formu ile uygulan›rken,

r› esas al›narak Uluslararas› ‹ç Denetim Standartlar›na uyum ve bafll›ca iç
denetim uygulamalar› aç›s›ndan Türkiye ile Avrupa ülkeleri sonuçlar›n›n
karfl›laflt›r›lmas› yap›lacakt›r. Çal›flmada ayr›ca Türkiye’ye iliflkin tespitler-
den hareketle, iç denetimin gelece¤ine yönelik baz› de¤erlendirme ve
önerilerde de bulunulacakt›r. Anahtar Kelimeler: ‹ç Denetim, CBOK-Av-
rupa, ‹ç Denetim Standartlar›, ECIIA, Türkiye

1. Girifl
Son y›llarda meydana gelen finansal skandallar, küreselleflme ve iflletme
faaliyetlerindeki yo¤unluk gibi nedenlerden dolay› kurumsal yönetim ve
onun temel yap› tafl›n› oluflturan iç kontrol ve iç denetime verilen önem
artarak devam etmektedir. ‹ç denetim, organizasyonlar›n faaliyetlerinde
meydana gelen de¤iflimleri önceden öngören ve bu de¤iflimlerin örgüt-
sel yap›lara, süreçlere ve teknolojilere adaptasyonunu sa¤layan sürekli
geliflim gösteren bir uzmanl›k alan›d›r. ‹ç denetim dünyada baflta gelifl-
mifl ülkeler olmak üzere birçok ülkede mesleki bir uzmanl›k alan› olarak
kabul edilmifl, temel ilkeleri/standartlar› belirlenmifl ve mesleki örgütlen-
mesini oluflturmufltur.

Di¤er yandan günümüzde iç denetim ile ilgili gerek uluslararas› gerekse
ulusal düzeyde önemli düzenlemelerin gerçeklefltirildi¤i de görülmekte-
dir. Türkiye’de ise sermaye piyasas› ve finansal sektörle birlikte kamu
kurulufllar› için de iç denetim ile ilgili önemli düzenlemeler gerçekleflti-
rilmifltir. Hem iç denetim fonksiyonunun kurumlara sa¤lad›¤› katma de-
¤er hem de söz konusu yasal düzenlemelerin de etkisiyle iç denetime
verilen önem artm›flt›r. 

‹ç denetimi konu edinen Türkiye ve Dünya geneli ile ilgili araflt›rmalar li-
teratürde oldukça s›n›rl› say›dad›r. Sadece ulusal düzenleme ve uygula-
malar› ele alan araflt›rmalar de¤il ayn› zamanda konuya daha genifl bir
perspektifle bakma olana¤› tan›yan global nitelikli araflt›rmalara da ihtiyaç
bulunmaktad›r. Bu noktada IIA taraf›ndan dünya genelinde gerçeklefltiri-
len CBOK araflt›rmas› önemli bir eksikli¤i gidermektedir. De¤iflik ülkeler-
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ken ayn› araflt›rman›n Avrupa ülkeleri versiyonu 21 Avrupa ülkesinden
toplam 2.773 kat›l›mc›y› kapsamaktad›r.

Tablo 2. CBOK Araflt›rmas›na Kat›lan Avrupa Ülkeleri

CBOK araflt›rmas›n›n Avrupa ülkeleri ve Türkiye sonuçlar› afla¤›daki bafl-
l›klar halinde karfl›laflt›r›lacakt›r. Bunlar: 
• Demografik bilgiler ve kurumsal özellikler,
• ‹ç denetim fonksiyonu,
• ‹ç denetimde insan kaynaklar›,

Ülke IIA Üye
Say›s›

(Haziran
2006)

De¤erlendirmeye
al›nan

anket say›s›

Ülke 
düzeyinde
yan›tlama 
oran› (%)

Araflt›rma
geneli

yan›tlanma
oran› (%)

Avusturya 277 97 35,0 3,5
Belçika 1.154 102 8,8 3,7
Bulgaristan 357 90 25,2 3,2
K›br›s 276 29 10,5 1,0
Çek Cumh. 886 186 21,0 6,7
Estonya 135 15 11,1 0,5
Finlandiya 584 43 7,4 1,6
Fransa 2.937 281 9,6 10,1
Almanya 1.728 157 9,1 5,7
Yunanistan 456 78 17,1 2,8
‹talya 2.531 495 19,6 17,9
Hollanda 1.741 113 6,5 4,1
Norveç 662 45 6,8 1,6
Polonya 520 98 18,8 3,5
Portekiz 375 136 36,3 4,9
Romanya 214 72 33,6 2,6
‹spanya 1.556 261 16,8 9,4
‹sveç 542 68 12,5 2,5
‹sviçre 305 33 10,8 1,2
Türkiye 554 92 16,6 1,2
UK & ‹rlanda 7.185 282 3,9 10,2
Toplam 24.975 2.773 11,1 100,0

CBOK 2006 araflt›rmas›nda kullan›lan soru formu IIA üyelerinin rahat bir
flekilde araflt›rmaya kat›labilmeleri amac›yla IIA taraf›ndan 16 dile (Arap-
ça, Bulgarca, Çekçe, Frans›zca, Almanca, Endonezyaca, ‹talyanca, Japon-
ca, Polonyaca, Portekizce, Rusça, Türkçe, Modern Çince, ‹spanyolca, ‹s-
veççe ve Geleneksel Çince) çevrilmifltir. CBOK 2006, IIA’n›n bütün dün-
ya ülkelerindeki üyelerine kat›l›m ça¤r›s› yapt›¤› ilk araflt›rmad›r. 91 fark-
l› ülkeden üyenin kat›l›m› ve de¤erlendirilebilir nitelikteki 9.366 adet so-
ru formu CBOK 2006’y› IIA tarihinin en genifl kapsaml› araflt›rmas› yap-
maktad›r (Burnaby and Hass, 2009: 814). 

Tablo 1. CBOK Araflt›rmalar›n›n Kat›l›mc› Ülke ve De¤erlendirilebilir

Anket Say›s› Karfl›laflt›rmas›

CBOK araflt›rmas› ile ayr›ca dünya genelinde iç denetim uygulamalar› ve
geliflimi üzerinde etkili olan kültürel ve yasal faktörlere iliflkin baz› bilgi-
lerde elde edilmifltir. CBOK araflt›rmas›n›n gelecekte de tekrar edilmesi
sayesinde küresel iç denetim uygulamalar›n›n karfl›laflt›r›lmas›na olanak
tan›yan referans niteli¤inde bir kaynak elde edilmifl olacakt›r (Leung and
Cooper, 2009: 861).  

3. Araflt›rma Sonuçlar›n›n Türkiye Aç›s›ndan 
De¤erlendirilmesi
CBOK araflt›rmas›na kat›lan ve aralar›nda Türkiye’nin de yer ald›¤› sade-
ce 21 Avrupa ülkesine ait araflt›rma sonuçlar›, 2009 y›l›nda Avrupa ‹ç De-
netim Enstitüleri Konfederasyonu (ECIIA) taraf›ndan yay›nlanm›flt›r. Kü-
resel CBOK araflt›rmas› 91 farkl› ülkeden 9.366 kat›l›mc›y› kapsamaktay-

CBOK No. Y›l Kat›l›mc›
Ülke Say›s›

De¤erlendirilebilir
Anket Say›s›

I 1972 1 75
II 1985 2 340
III 1991 2 1.163
IV 1999 21 136
V 2006 91 9.366
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Türkiye aç›s›ndan karfl›laflt›rmal› olarak Tablo 4’de verilmifltir. Buna göre
Türkiye’den kat›l›mc›lar›n % 75,6’s› 1-5 y›ldan beri IIA üyesi iken bu oran
Avrupa genelinde % 60,3’tür. Hem Türkiye hem de di¤er Avrupa ülkeleri
aç›s›ndan IIA üyelik sürelerindeki oran›n 1-5 y›l aras›nda yo¤unlaflt›¤› gö-
rülmektedir. Ayr›ca IIA’ya üye olmayan kat›l›mc›lar›n oran›n›n Türkiye’de
(% 8,1) Avrupa genelinden (% 6,4) daha yüksek olmas› dikkat çekicidir.

Tablo 4. Kat›l›mc›lar›n IIA’ya Üyelik Süreleri

Tespit: Kat›l›mc›lar üyelik süreleri aç›s›ndan karfl›laflt›r›ld›¤›nda; Türki-
ye’de 1-5 y›l süre ile üye olanlar›n oran›, Avrupa ülkeleri ortalamas›n-
dan daha yüksektir. Di¤er yandan IIA’ya üye olmayan kat›l›mc›lar›n
oran›n›n Avrupa ülkeleri ortalamas›ndan yüksek oldu¤u görülmektedir.

Öneri: Türkiye’de iç denetimle u¤raflanlar›n, IIA’ya üye olmalar›n›n sa¤-
lanmas›na yönelik projeler gelifltirilmeli, üyelik cazip hale getirilmelidir.

Araflt›rmaya kat›lanlar›n e¤itim düzeyleri karfl›laflt›rmal› olarak Tablo 5’de
sunulmufltur. Buna göre Türkiye’den araflt›rmaya kat›lanlar›n tamam›n›n
en az lisans düzeyinde e¤itim alm›fl olmalar› oldukça sevindiricidir. Ör-
ne¤in ‹talya’da en son orta/lise düzeyinde e¤itim gören kat›l›mc› oran› 
% 20,4 iken bu oran UK&‹rlanda’da % 22,4 gibi oldukça yüksek bir dü-
zeydedir. Di¤er yandan Türkiye’de iflletme alan› d›fl›nda lisans e¤itimi
derecesine sahip olan kat›l›mc›lar›n (% 39,1) oran›n›n, Avrupa genelinin
(% 12,6) oldukça üzerinde olmas› oldukça dikkat çekicidir. 

Süre Genel
Ortalama (%)

Türkiye
Ortalamas› (%)

1-5 y›l 60,3 75,6
6-10 y›l 22,6 10,5
11 ve daha fazla 10,6 5,8
Üye de¤il 6,4 8,1
Toplam Oran (%) 100,0 100,0
Toplam Yan›t Say›s› 100,0 86

• ‹ç denetim standartlar›,
• ‹ç denetim faaliyetleri ve
• Di¤er konular/ ortaya ç›kan sorunlard›r.

3.1. Demografik Bilgiler ve Kurumsal Özellikler
Araflt›rmaya kat›lanlar›n personel kademeleri ya da organizasyonlardaki
pozisyonlar› Avrupa ülkeleri ortalamas› ile Türkiye aç›s›ndan karfl›laflt›r-
mal› olarak Tablo 3’de sunulmufltur. Araflt›rma sonuçlar›na göre befl fark-
l› personel kademesi belirlenmifltir. Bunlardan di¤er seçene¤i, organizas-
yonlarda iç denetim faaliyetlerini yerine getiren daha az bilinen ve iç de-
netim müdürüne denk say›labilecek unvanlardan oluflmaktad›r. Türki-
ye’den araflt›rmaya kat›lanlar›n yaklafl›k % 37’si CAE iken, bu oran di¤er
Avrupa ülkelerinde % 29,5’dir. Di¤er yandan Türkiye’den araflt›rmaya ka-
t›lan iç denetim müdürü oran› genel ortalaman›n alt›ndad›r (% 21,6’ya
karfl›l›k % 14,9). Ayr›ca Türkiye’den araflt›rmaya kat›lanlar›n % 28,7’si ise
k›demli iç denetçidir.

Tablo 3. Kat›l›mc›lar›n Organizasyonlardaki Pozisyonlar›

Tespit: CBOK araflt›rmas›na Türkiye’de üst düzey iç denetim yöneticileri
Avrupa ülkelerine göre daha çok ilgi göstermifltir.

Araflt›rmaya kat›lanlar›n IIA üyelik süreleri ortalamalar› Avrupa ülkeleri ve

Pozisyon Genel
Ortalama (%)

Türkiye
Ortalamas› (%)

‹ç denetim yöneticisi (CAE) 29,5 36,8
‹ç denetim müdürü 21,6 14,9
K›demli iç denetçi 23,7 28,7
‹ç denetim eleman› 19,3 11,5
Di¤er 5,9 8,0
Toplam Oran (%) 100,0 100,0
Toplam Yan›t Say›s› 2.612 87
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Tablo 6. Mesleki Tecrübenin Kazan›ld›¤› Alanlarda Geçirilen Ortalama Süre

‹ç denetimin kurum içi idari hiyerarflideki konumu ya da raporlama biri-
mi aç›s›ndan sonuçlar Tablo 7’de sunulmufl olup, Türkiye’den araflt›rma-
ya kat›lan iç denetim yöneticilerinin büyük bir ço¤unlu¤unun (% 45,2)
denetim komitesine raporlama yapan ba¤›ms›z bir pozisyonda olmalar›
oldukça olumlu bir sonuçtur. Di¤er yandan araflt›rmaya kat›lan iç dene-
tim yöneticilerinin tepe yönetime raporlama yapan kurmay/memur po-
zisyonda olanlar›n araflt›rma genelindeki oran› % 29 iken bu oran›n Tür-
kiye’de % 0,0 olmas› da dikkat çekici bir bulgudur. Uygulamada iç dene-
tim fonksiyonunun organizasyonlardaki konumu oldukça farkl›l›k göster-
mektedir. Örne¤in, baz› kurumlarda iç denetim fonksiyonu tepe yöneti-
min bir üyesi olarak kabul edilmekteyken; baz› kurumlarda ise muhase-
be ya da finansman fonksiyonunun bir parças› olarak kabul edilmektedir
(Prawitt, 2003: 177). Uluslararas› iç denetim standartlar›ndan “1110 Ku-
rum ‹çi Ba¤›ms›zl›k” standard›na göre iç denetim yöneticisinin, kurum
içinde, iç denetim faaliyetinin sorumluluklar›n› yerine getirmesine imkân
sa¤layan bir yönetim kademesine ba¤l› olmas› gerekir (T‹DE, 2004:7).
Modern organizasyonlarda iç denetim, operasyonel unsurlardan ve fonk-
siyonel personel gruplar›ndan (finansman, pazarlama v.b.) tamamen ba-
¤›ms›z, çeflitli problemler ve bütün kontrol prosedürleri üzerinde incele-
melerde bulunabilen bir fonksiyondur (Moeller and Witt, 1999: 12-13).

Mesleki Alanlar Genel 
Ortalama (Y›l)

Türkiye 
Ortalamas› (Y›l)

Muhasebe 6,4 6,2

Mühendislik 6,9 4,0

Ba¤›ms›z denetim 5,6 6,4

Finans 6,1 4,9

Bilgi teknolojileri 6,4 7,0

‹ç denetim 6,6 6,3

Yönetim 6,8 5,3

Di¤er 6,5 3,7

Tablo 5. En Son Mezun Olunan Resmi E¤itim Düzeyi

Tespit: Kat›l›mc›lar›n e¤itim düzeylerine bak›ld›¤›nda Türkiye’den orta
ve lise düzeyinden cevap olmamas›, ülkemizde iç denetimde yüksek ö¤-
retime sahip bir ifl gücünün bulundu¤unu göstermesi aç›s›ndan olumlu-
dur. Di¤er yandan Türkiye’de iflletme alan› d›fl›ndakilerin oran›, Avru-
pa ülkeleri ortalamas›na göre % 26,5 daha fazla olmas› da dikkat çeki-
ci bir sonuçtur. ‹ç denetim gibi disiplinler aras› bir mesle¤e iflletme alan›
d›fl›ndan kat›l›mc›lar›n olmas› mesle¤in dinamik geliflimi aç›s›ndan da
olumludur. 

Öneri: ‹flletme lisans› d›fl›nda yüksek e¤itime sahip olan iç denetim ele-
manlar›n›n, iflletme yüksek lisans› yapmas› teflvik edilmelidir. 

Araflt›rmaya kat›lanlar›n farkl› alanlardaki mesleki deneyim süreleri Tablo
6’da ortalama y›l olarak verilmifltir. Buna göre mühendislik alan›nda geçi-
rilen ortalama süre Avrupa geneli sonuçlar aras›nda en yüksek skora (6,9)
sahipken, bu alandaki oran Türkiye için “di¤er” seçene¤inden sonraki en
düflük skorun (4,0) gerçekleflti¤i aland›r. Di¤er yandan Türkiye’deki bilgi
teknolojileri alan›ndaki mesleki deneyim süresinin Avrupa ülkeleri ortala-
mas›n›n üzerinde (7,0’a karfl› 6,4) olmas› da dikkat çekicidir.

E¤itim Düzeyleri Genel
Ortalama (%)

Türkiye
Ortalamas› (%)

Orta/lise 8,8 0,0

‹flletme alan›nda lisans 22,8 27,6

‹flletme alan› d›fl›nda lisans 12,6 39,1

‹flletme alan›nda yüksek lisans 34,3 13,8

‹flletme alan› d›fl›nda yüksek lisans 15,6 18,4

Doktora 2,8 1,1

Di¤er 3,1 0,0

Toplam Oran (%) 100,0 100,0

Toplam Yan›t Say›s› 2.611 87
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anlay›fl›n›n yeni oluflmaya bafllamas› ve bu sektördeki sertifikal› iç denet-
çi say›s›n›n az olmas› fleklinde aç›klanabilir. Ancak Türkiye’de kamu sek-
töründe 5018 say›l› Kanun ile yap›lan düzenlemeler sonucunda iç denet-
çi say›s›nda art›fl yaflanm›flt›r1.

Tablo 8. Faaliyette Bulunulan Kurumun Türü

Tespit: Türkiye’de halka aç›k olmayan özel flirketlerde iç denetim birimi ora-
n›n›n Avrupa ülkelerinden % 14,9 fazla olmas›, mesle¤in ülkemizdeki geli-
flimi aç›s›ndan olumludur. Çünkü; yasal olarak zorunlu olmamakla birlik-
te halka kapal› bir flirketin örgüt flemas›nda iç denetim birimi bulundurma-
s› iç denetim mesle¤ine duyulan ihtiyac› aç›kça ortaya koymaktad›r. Di¤er
yandan kamu kurulufllar› oran›n›n Avrupa ülkeleri ortalamas›na göre 
% 18,7 daha düflük ç›kmas›, çal›flman›n yap›ld›¤› dönemde kamuda iç de-
netimin yeniden düzenlenmeye bafllanmas›ndan kaynaklanmaktad›r.

Araflt›rmaya kat›lanlar›n faaliyet gösterdikleri kurumlar›n sektörel da¤›-
l›mlar› Tablo 9’da Avrupa geneli ve Türkiye aç›s›ndan karfl›laflt›rmal› ola-
rak verilmifltir. Türkiye’deki kat›l›mc›lar›n büyük bir ço¤unlu¤u finansal
hizmet sektöründe faaliyet gösteren kurumlarda çal›flmaktad›r. Ayr›ca ka-
mu sektöründe bulunan kat›l›mc›lar›n Türkiye ortalamas›n›n (% 7,8) Av-

Kurum Türü Genel
Ortalama (%)

Türkiye
Ortalamas› (%)

Hizmet sa¤lay›c›/Dan›flmanl›k firmas› 9,1 4,7
Halka aç›k flirket 33,9 39,5
Halka aç›k olmayan özel flirket 25,0 34,9

Kamu sektörü/Devlet 25,7 7,0
Kâr amac› gütmeyen kurulufl 3,7 2,3
Di¤er 2,6 11,6
Toplam Oran 100,0 100,0
Toplam Yan›t Say›s› 2.585 86

1 Maliye Bakanl›¤› ‹ç Denetim Merkezi Uyumlaflt›rma Dairesi Baflkan›, XIII. Türkiye ‹ç De-
netim Kongresinde yapm›fl oldu¤u konuflmada aç›klamas› flöyledir; “…Yeniden bir kadro
düzenlemesi yap›larak, 1300 civar›nda olan iflletme kamu say›s› 1960’lara ç›kar›ld›” (T‹-
DE, ‹ç Denetim Dergisi, Say›:26, s.9).

Tablo 7. Kurum içi ‹dari Hiyerarflideki Konum ya da Raporlama Birimi*

* Bu soruya sadece ‹ç Denetim Yöneticileri (CAEs) cevap vermifltir. Yan›t say›s› 5’in

alt›nda olan ülkeler genel ortalaman›n hesaplanmas›nda dikkate al›nmam›flt›r. 

Tespit: Kat›l›mc›lar›n kurum içi hiyerarflik yap›da hangi birime raporla-
ma yapt›klar› hususunda; denetim komitesine raporlama yapanlar›n ora-
n›n›n Türkiye’de Avrupa ülkelerine göre daha yüksek ç›kmas› U‹DS’lere ve
kurusal yönetim (KY) ilkelerine uyum aç›s›ndan olumlu bir göstergedir. 

Öneri: ‹ç denetim biriminin/fonksiyonunun yönetim kuruluna/denetim
komitesine raporlama yapmas› gerekti¤i her f›rsatta vurgulanmal›d›r.

Araflt›rmaya kat›lanlar›n faaliyette bulunduklar› kurum türü Türkiye ve
Avrupa geneli aç›s›ndan Tablo 8’de karfl›laflt›rmal› olarak verilmifltir. Bu
noktada hem Türkiye’de hem de Avrupa genelinde halka aç›k flirketle-
rin a¤›rl›¤›n›n fazla oldu¤u görülmektedir. Di¤er yandan Türkiye’den
araflt›rmaya kat›lanlar›n yaklafl›k % 35’inin halka aç›k olmayan özel sek-
tör kurulufllar›ndan oluflmas› da önemli bir bulgudur. Ayr›ca, Türki-
ye’den araflt›rmaya kat›lanlar›n % 7’sine karfl›l›k Avrupa genelinde 
% 25,7’sinin kamu sektöründe faaliyette bulundu¤u görülmektedir. Bu-
nun nedeni Türkiye’de kamu sektöründe modern anlamda iç denetim

Raporlama Hiyerarflileri Genel 
Ortalama (%)

Türkiye
Ortalamas› (%)

Bir müdüre raporlama yapan 
personel pozisyonunda

12,0 9,7

Tepe yönetime raporlama 
yapan müdür pozisyonunda

18,5 25,8

Tepe yönetime raporlama yapan 
kurmay/memur pozisyonunda

29,0 0,0

Denetim komitesine raporlama 
yapan ba¤›ms›z bir pozisyonda

36,2 45,2

Di¤er 4,4 19,4
Toplam Oran (%) 100,0 100,0
Toplam Yan›t Say›s› 769 31
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nin bulundu¤u anlafl›lmaktad›r. Bununla birlikte, iç denetim fonksiyonu
mevcudiyetinin en yüksek oldu¤u ülkeler; Almanya, Yunanistan, Polonya
ve ‹sviçre iken en düflük olan ülkeler ise Bulgaristan, Norveç ve Türkiye’dir.

Tablo 10. ‹ç Denetim Fonksiyonunun/Departman›n›n Varl›¤›

Tespit: ‹ç denetim fonksiyonunun ya da biriminin varl›¤›na iliflkin ola-
rak Türkiye oran›n›n Avrupa ortalamas›ndan % 4,1’den daha düflük
ç›kmas›, en az›ndan belirli büyüklü¤e ulaflm›fl ve halka aç›lm›fl flirketler-
de iç denetimin oluflumunu teflvik edici düzenlemelere ihtiyaç oldu¤unu
göstermektedir.

Öneri: Ülkemizde özellikle halka aç›k flirketlerde iç denetim zorunlulu¤u
konusunda ilgili çevrelerde lobi faaliyetleri sürdürülmelidir.

Ülke Toplam Yan›tlayan Say›s› Oran (%)
Avusturya 91 97,8
Belçika 101 97,0
Bulgaristan 69 89,9
K›br›s 29 96,6
Çek Cumhuriyeti 139 96,4
Estonya 15 93,3
Finlandiya 42 92,9
Fransa 270 96,7
Almanya 144 98,6
Yunanistan 74 98,6
‹talya 458 94,5
Hollanda 113 97,3
Norveç 45 86,7
Polonya 83 98,8
Portekiz 125 92,0
Romanya 40 97,5
‹spanya 256 95,7
‹sveç 67 97,0
‹sviçre 33 100,0
Türkiye 72 91,7
UK & ‹rlanda 281 97,2
Genel Ortalama 2.547 95,8

rupa geneli ortalamas›n›n (% 26,7) oldukça alt›nda bir seviyede oldu¤u
görülmektedir. Di¤er yandan imalat sektöründe faaliyette bulunan kat›-
l›mc› oran›n›n Türkiye’de (% 28,6) Avrupa geneli ortalamas›n›n (% 19,3)
oldukça üzerinde olmas› da dikkat çekmektedir. 

Tablo 9. Kat›l›mc›lar›n Sektörel Da¤›l›m›

Tespit: Kat›l›mc›lar›n sektörel da¤›l›m› aç›s›ndan üretim sektöründe Tür-
kiye’nin oran›n›n Avrupa ortalamas›ndan %9,3 daha yüksek ç›kmas›,
ülkemizde üretim sektöründe faaliyet gösteren iflletmelerin iç denetime
daha fazla ihtiyaç duyduklar› fleklinde yorumlanabilir. Genellikle ifl sü-
reçlerinin karmafl›kl›¤› ve karfl›lafl›lan riskler aç›s›ndan imalat iflletmele-
rinin ticaret ve hizmet sektörüne göre iç denetime daha fazla ihtiyaç his-
setmesi do¤ald›r. 

Öneri: Bilgi eksikli¤i ve baflka nedenlerle iç denetimin öneminin fark›n-
da olmayan özellikle imalat iflletmelerine yönelik olarak sanayi ve tica-
ret odalar›n›n üyelerini bilgilendirme çal›flmalar› yararl› olacakt›r.

3.2. ‹ç Denetim Fonksiyonu
Araflt›rmaya kat›lanlar›n faaliyet gösterdikleri kurumlarda bir iç denetim
fonksiyonu/departman› olup olmad›¤› ya da bu fonksiyonun sadece kendi-
leri taraf›ndan m› gerçeklefltirildi¤i Tablo 10’da gösterilmektedir. Tabloya
göre araflt›rmaya kat›lanlar›n faaliyet gösterdikleri organizasyonlar›n hemen
hemen tamam›na yak›n›nda (% 95,8) bir iç denetim fonksiyonunun/birimi-

Sektör Türü Genel
Ortalama (%)

Türkiye
Ortalamas› (%)

Kamu sektörü 26,7 7,8
Finansal hizmet sektörü 29,6 35,1
Finansal olmayan hizmet
sektörü

24,3 28,6

‹malat sektörü 19,3 28,6
Toplam Oran 100,0 100,0
Toplam Yan›t Say›s› 2.487 77
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Tablo 12. Organizasyonlarda Kurumsal Yönetim ve ‹ç Denetim Belgelerinin Varl›¤›*

* Kat›l›mc›lar bir’den çok seçenek iflaretleyebildikleri için oranlar›n toplam› % 100’e eflit de¤ildir.

Tespit: KY ve iç denetim belgelerinin varl›¤› sorusuna verilen cevaplar
aç›s›ndan Türkiye’de Avrupa ortalamas›ndan daha düflük ç›kan belge-
ler flunlard›r: Etik kurallar, iç denetim rehberinin varl›¤›, devaml› iç de-
netim plan› ve iç denetim risk de¤erlendirmesidir. Dolay›s›yla ülkemizde
söz konusu belgelerin daha yo¤un kullan›m›na çal›fl›lmal›d›r.

‹ç denetim ile ilgili sürekli üzerinde durulan konulardan birisi de “katma de-
¤er” kavram›d›r. Bir denetim faaliyetinin kuruma de¤er kat›p katmad›¤› de-
netim sonucunda elde edilen bulgular›n yararl› olup olmamas›na ba¤l›d›r.
Denetim bulgular›n›n yararl›l›¤› ise, bu bulgular›n iletildi¤i kifliler aç›s›ndan
önemli olup olmamas› ile ilgilidir (Zacchea, 2003: 23). Tablo 13’de iç dene-
tim biriminin kurum içindeki katma de¤erinin ölçülmesi yaklafl›mlar› yer al-
maktad›r. Buna göre Avrupa genelinde kat›l›mc›lar›n faaliyet gösterdikleri
organizasyonlarda katma de¤erin ölçümü için en çok baflvurduklar› yön-
temler s›ras›yla; kabul edilen/uygulanan tavsiyeler (% 48), ba¤›ms›z denet-
çilerin iç denetim fonksiyonuna duyduklar› güven (% 31) ve denetlenen bi-
rimlerde yap›lan anketler (% 29) fleklindedir. Türkiye’de ise en çok kullan›-

Belge Türü Genel 
Ortalama (%)

Türkiye
Ortalamas› (%)

Kurumsal yönetim ilkeleri 48,1 40,2
Uzun vadeli stratejik plan 63,9 38,0
Denetim komitesi yönetmeli¤i 45,2 38,0

‹ç denetim yönetmeli¤i 69,7 76,1
‹ç denetim fonksiyonu misyon beyan› 53,2 50,0
‹ç denetim rehberi 60,3 38,0
Etik kurallar 65,4 43,5
Y›ll›k iç denetim plan›/ Devaml›
iç denetim plan›

82,4 66,3

Uzun vadeli denetim plan› (>1 y›l) 41,2 21,7
‹ç denetim risk de¤erlendirmesi 66,7 45,7
Toplam Yan›t Say›s› 2.766 92

‹ç denetim fonksiyonlar›n›n faaliyet süreleri Tablo 11’de sunulmufl olup,
Avrupa genelinde kat›l›mc›lar›n % 34’ü 0-5 y›ld›r, % 23,3’ü ise 5-10 y›ld›r
faaliyette bulunan bir iç denetim birimi/fonksiyonunda yer almaktad›r.
Di¤er yandan kat›l›mc›lar›n küçük bir oran› (% 16,4) 25 y›ldan daha uzun
bir süredir mevcut olan bir iç denetim birimi içinde görev yapmaktad›r.
Türkiye’de ise 0-5 y›l (% 35,5) ve 5-10 y›l (% 32,9) faaliyet süresine sa-
hip olan iç denetim fonksiyonu oran› oldukça yüksektir. Avrupa gene-
linde iç denetim fonksiyonunun 20 y›l› aflanlar›n oran› % 21,9 iken, Tür-
kiye’de bu oran›n % 9 olmas› dikkat çekicidir.

Tablo 11. Kurumlardaki ‹ç Denetim Fonksiyonunun Faaliyet Süreleri

Tespit: ‹ç denetimin faaliyet süreleri bak›m›ndan verilen cevaplar›n Tür-
kiye’de a¤›rl›kl› olarak 5-10 y›l aral›¤›nda toplanmas›, 20 y›l ve fazlas›
cevab›n›n Avrupa ülkelerinden %12.7 daha düflük ç›kmas› flirketlerimiz-
de iç denetimin geçmifli olmakla birlikte son y›llarda yayg›nl›k kazand›-
¤›n› göstermesi aç›s›ndan dikkat çekicidir.

Avrupa genelinde oldukça s›k bir kullan›m oran›na sahip kurumsal yönetim
ve iç denetim belgeleri Tablo 12’de sunulmufl olup, s›ras›yla; y›ll›k iç dene-
tim plan›/devaml› iç denetim plan› (% 82), iç denetim yönetmeli¤i (%70) ve
iç denetim risk de¤erlendirmesi (%67)’dir. Buna karfl›l›k iç denetim yönet-
meli¤inde Türkiye (% 76,1) Avrupa ortalamas›n›n üzerinde iken, y›ll›k iç de-
netim plan›/devaml› iç denetim plan› (% 66,3) ve iç denetim risk de¤erlen-
dirmesi (% 45,7) alan›nda Avrupa ortalamas›n›n gerisinde kalm›flt›r.

Faaliyet Süreleri Genel 
Ortalama (%)

Türkiye
Ortalamas› (%)

0–5 y›l 34,0 35,5
5–10 y›l 23,3 32,9
11–15 y›l 11,8 13,2
16–20 y›l 9,0 9,2
21–25 y›l 5,5 1,3
25 y›ldan fazla 16,4 7,9
Toplam Oran (%) 100,0 100,0
Toplam Yan›t Say›s› 2.329 76
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¤›ms›zl›k derecesine ulaflamayabilir” (TÜRMOB, 2008:563). Di¤er yan-
dan Uygulama Önerisi 2050-2 “D›fl Denetim Hizmetlerinin Sat›n Al›m›n-
da ise; “‹ç denetim yöneticisinin güvence ve dan›flmanl›k hizmetlerini ye-
rine getiren iç ve d›fl hizmet sa¤lay›c›larla, mevcut bilgileri paylaflmas›, fa-
aliyetleri bunlarla eflgüdüm içinde sürdürmesi gerekti¤i” belirtilmektedir.

Denetim plan› kaynaklar›n denetim fonksiyonuna etkin bir flekilde tah-
sisini sa¤lamakla birlikte, kurumdaki gelece¤e yönelik potansiyel prob-
lemleri ya da f›rsatlar› öngörmeye çal›flan yönetim ve di¤er kesimler için
psikolojik bir destek de sa¤lar. Denetim plan›, denetimin amaç ve hedef-
lerini kapsamas› nedeniyle iç denetçiler ve yöneticiler aras›ndaki iletiflim
ve iflbirli¤inin sa¤lanmas›na da zemin haz›rlamaktad›r (Braiotta, 2004:
209). Tablo 14’e göre Avrupa genelindeki iç denetim yöneticilerinin 
% 62’si her y›l, yaklafl›k %34’ü ise y›lda birkaç kere denetim plan› yap-
maktad›rlar. Türkiye’de ise araflt›rmaya kat›lan iç denetim yöneticilerinin
yaklafl›k % 52’si y›lda birkaç kere, % 38’i ise her y›l iç denetim plan› yap-
maktad›r. Burada, Türkiye’de (% 7) denetim plan› yap›lmamas› oran›n›n,
Avrupa genelinden (% 3) yüksek olmas› önemli bir sorundur. 

Tablo 14. Denetim Plan›n›n Güncellenme S›kl›¤›*

* Bu soru sadece iç denetim yöneticilerine (CAEs) sorulmufltur.

Tespit: Denetim plan›n›n güncellenme s›kl›¤›na iliflkin olarak, Türkiye’de
“denetim plan› yap›lmamaktad›r” cevab›n› verenlerin oran›n›n Avrupa

Planlama S›kl›¤› Genel Ortalama (%) Türkiye Ortalamas› (%)

Y›lda birkaç kere 33,5 51,7
Her y›l 62,0 37,9
Her iki y›lda bir 0,8 3,4
Her iki y›ldan daha 
uzun bir sürede

0,8 0,0

Denetim plan› 
yap›lmamaktad›r

2,9 6,9

Toplam Oran (%) 100,0 100,0
Toplam Yan›t Say›s› 735 29

lan yöntemin % 63 gibi ciddi bir oranla kabul edilen/uygulanan tavsiyeler
olmas› dikkat çekicidir. Ayr›ca, Avrupa genelinde iç denetim birimi için for-
mel bir katma de¤er ölçümü yap›lmamas› oran› % 35 iken, Türkiye’de bu
oran % 25’dir. ‹ç denetim fonksiyonundan elde edilen katma de¤er somut
bir flekilde ortaya konmad›¤› müddetçe; kurumlar, iç denetimin katma de-
¤er yaratan kritik bir fonksiyon oldu¤unu aç›k bir flekilde görmeyecektir.

Tablo 13. ‹ç Denetim Fonksiyonunun Katma De¤erinin Ölçümü*

* Bu soru sadece iç denetim yöneticilerine (CAEs) sorulmufltur. Kat›l›mc›lar bir’den çok se-
çenek iflaretleyebildikleri için oranlar›n toplam› % 100 de¤ildir.

Tespit: ‹ç denetim fonksiyonunun katma de¤erinin ölçümü konusunda;
Türkiye’nin Avrupa ortalamas›ndan geri kald›¤› alanlar flunlard›r: De-
netlenen birimlere anket uygulanmas›, ba¤›ms›z denetçilerin iç denetim
fonksiyonuna duyduklar› güvendir. Halbuki Uluslararas› Denetim Stan-
dartlar› 610’a göre; “‹ç denetim denetlenen iflletmenin bir parças›d›r. Ba-
¤›ms›z denetçi flayet iç denetimin özerkli¤ine ve amaçlar›na bakmaks›z›n
finansal tablolar hakk›nda bir denetim görüflü bildirir ise gerekli olan ba-

Ölçüm Yöntemi Genel 
Ortalama (%)

Türkiye
Ortalamas› (%)

Denetlenen birimlerde yap›lan anketler 28,5 12,5
Kabul edilen/ uygulanan tavsiyeler 48,2 62,5
Sa¤lanan maliyet tasarruflar› ve 
iyilefltirmeler

19,8 28,1

Yönetimin talep etti¤i hizmet say›s› 19,0 25,0
Ba¤›ms›z denetçilerin iç denetim 
fonksiyonuna duyduklar› güven

30,6 15,6

Bütçelenen ve gerçekleflen denetim süresi 14,0 28,1
Görevin al›nmas›ndan taslak raporun 
haz›rlanmas›na kadar ki geçen süre

11,3 25,0

Önemli denetim bulgular›n›n say›s› 19,6 34,4
Di¤er 12,0 12,5
Formel bir katma de¤er ölçümü yoktur 35,4 25,0
Toplam Yan›t Say›s› 759 32
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Tespit: ‹ç denetimde risk odakl› yaklafl›m›n kullan›lmas› konusunda Tür-
kiye, Avrupa ülkeleri ortalamas›ndan % 17 daha düflük bir orana sahip-
tir. Geleneksel yöntemlerden risk odakl› yönteme geçifl zaman almakta-
d›r. Di¤er yandan, denetim plan› yaparken fonksiyon yöneticileri ve ba-
¤›ms›z denetçilerle daha az görüflme yap›lmas› hususlar›nda da Türkiye
ortalamas› Avrupa ülkeleri ortalamas›ndan düflük ç›km›fl olup, bu iki
husus üzerinde de durulmal›, söz konusu taraflar›n deste¤i al›nmal›d›r. 

Öneri: Tablo 15 ve Tablo 13’ün ortaya koydu¤u sonuçlar Türkiye’de iç
denetçi ile ba¤›ms›z denetçi aras›nda iliflkinin güçlendirilmesine ihtiyaç
göstermektedir. Birbirleriyle yak›ndan iliflkili söz konusu iki meslek gru-
bunu birbirini tan›mas› ve standartlara uygun fleklide birbirlerinin ça-
l›flmalar›ndan yaralanmay› bilmeleri gerekmektedir. Dolay›s›yla söz ko-
nusu iki denetim meslek grubunu kaynaflt›rmak için meslek örgütleri
aras›nda ortak bilimsel çal›flmalar vb. etkinlikler gerçeklefltirilmelidir.

3.3. ‹ç Denetimde ‹nsan Kaynaklar›
Araflt›rmaya kat›lanlar›n iç denetim fonksiyonlar›n›n/birimlerinin perso-
nel say›lar› Tablo 16’da sunulmufl olup, Avrupa genelinde ortalama 42
tam zamanl› personelden oluflmaktad›r. ‹ç denetim fonksiyonu/birimi
içerisinde ise s›ras›yla; iç denetim personeli, sözleflmeli denetim perso-
neli (d›fl kaynak ya da efl kaynak) ve iç denetim flefleri gelmektedir. Tür-
kiye’de ise toplam ortalama personel say›s›n›n (yaklafl›k 24) Avrupa ge-
nelinin (yaklafl›k 42) oldukça alt›nda olmas› dikkat çekicidir. Ayr›ca Tür-
kiye’de ba¤›ms›z denetçilerin (d›fl kaynak ya da efl kaynak) iç denetim
fonksiyonu içerisinde en fazla orana sahip personel grubu olmas› da
önemli bir bulgudur.

ortalamas›ndan %4 fazla ç›kmas› dikkat çekici olup, U‹DS’lere göre en
az y›ll›k denetim plan› yap›lmas› gerekmektedir.

IIA, iç denetimde planlamaya iliflkin temel aç›klamalar›na Planlama bafll›k-
l› 2010 kodlu standartta yer vermektedir. Bu standartta, “‹ç denetim yöne-
ticisi, iç denetim faaliyetinin önceliklerini belirlemek amac›yla kurumun
hedefleriyle uyumlu risk odakl› planlar yapmal›d›r” denilmektedir (T‹DE,
2004: 131). ‹ç denetim plan›n›n hangi esasa göre yap›ld›¤› Tablo 15’de su-
nulmufl olup, Avrupa genelindeki iç denetim yöneticilerinin yaklafl›k 
% 84’ü iç denetim plan›n›n haz›rlanmas›nda risk odakl› bir metodoloji kul-
lanmakta iken % 73’ü yönetimin talepleri do¤rultusunda iç denetim plan›-
n› flekillendirmektedir. Türkiye’de ise iç denetim plan›n›n haz›rlanmas›n-
da; yönetim talepleri (% 73), risk odakl› bir metodoloji (% 67) ve uygun-
luk/yasal gereklilikler (% 67) ön plana ç›kmaktad›r. Bununla birlikte Tür-
kiye’de iç denetim plan›n›n haz›rlanmas›nda risk odakl› bir yaklafl›m›n be-
nimsenmesi Avrupa geneline nazaran daha düflük bir seviyede kalm›flt›r.

Tablo 15. ‹ç Denetim Plan›n›n Girdisi/‹ç Denetim Plan›n›n Hangi Esasa Göre Yap›ld›¤›*

* Bu soru sadece iç denetim yöneticilerine (CAEs) sorulmufltur. Kat›l›mc›lar bir’den çok se-

çenek iflaretleyebildikleri için oranlar›n toplam› % 100 de¤ildir.

Denetim plan› girdisi Genel
Ortalama (%)

Türkiye
Ortalamas› (%)

Risk odakl› bir yaklafl›m›n kullan›lmas› 83,7 66,7
Önceki y›llara ait denetim planlar›n› 
dikkate almak

60,2 53,3

Kurum içi fonksiyon yöneticileri ile 
yap›lan görüflmeler

56,2 33,3

Yönetimin talepleri 73,2 73,3
Denetim komitesinin talepleri 45,1 46,7
Uygunluk/yasal gereklilikler 51,8 66,7
Ba¤›ms›z denetçilerle yap›lan 
görüflmeler ve onlar›n talepleri

29,9 10,0

Di¤er 9,8 13,3
Toplam Yan›t Say›s› 738 30
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rin bafl›nda görev kapsam›n› daraltmak (% 29) seçene¤i gelirken, söz ko-
nusu seçene¤e iliflkin oran Türkiye’de oldukça düflüktür (% 9,4). Günü-
müzde iç denetimin ilgi alan›; faaliyet denetimi, risk de¤erleme, BT gü-
vence hizmetleri ve daha fazlas›n› kapsayacak flekilde geliflmifltir. Bu ge-
liflmeler, kurumlar›n iç denetçilerden olan taleplerini etkilemifl ve iç de-
netçilerin yeni bilgi, beceri ve uzmanl›klara sahip olmas›n› gerekli k›lm›fl-
t›r. Kurumlar artan bilgi, beceri ve uzmanl›klar› kendi bünyelerinde gelifl-
tirmek ya da d›fl kaynak kullan›m› karar›n› vermekle yüzleflmifllerdir
(Spekle, Elten and Kruis, 2007: 102-103). ‹ç denetim hizmetlerinin d›fl
kaynaktan edinilmesinin; ba¤›ms›zl›¤›n artmas›, esneklik, maliyet tasarru-
fu, kalitenin iyilefltirilmesi gibi yararlar› bulunmaktad›r. Bununla birlikte
baz› yazarlar sadakat, ifl bilgisi ve de¤erli bir e¤itim alan›n›n kayb› gibi de-
zavantajlar›n›n da bulundu¤una vurgu yapmaktad›rlar (Adams, 1994: 11).

Tablo 17. Personel Yetersizliklerini Telafi Etmek ‹çin Kullan›lan Yöntemler*

* Bu soru sadece iç denetim yöneticilerine (CAEs) sorulmufltur. Kat›l›mc›lar bir’den çok se-

çenek iflaretleyebildikleri için oranlar›n toplam› % 100 de¤ildir.

Tespit: ‹ç denetim personel yetersizli¤ini telafi etmede “görev kapsam›n› da-
raltmak” seçene¤i Türkiye’de Avrupa ortalamas›ndan % 19,3 daha düflüktür.

Yöntemler Genel
Ortalama (%)

Türkiye
Ortalamas› (%)

Kontrol öz de¤erlendirmeleri 
kolaylaflt›rmak

10,2 12,5

Görev kapsam›n› daraltmak 28,7 9,4
Denetim yaz›l›m› kullan›m›n› art›rmak 12,1 18,8
Di¤er birimlerden geçici personel 
tedarik etmek

14,0 6,3

‹ç denetim hizmeti sunan firmalardan
destek almak

24,5 12,5

Personel yetersizli¤i yoktur. 32,8 37,5
Di¤er 13,6 25,0
Toplam Yan›t Say›s› 766 32

Tablo 16. Ortalama Personel Say›lar› (Tam zamanl› ve dengi-Ortalama)

Tespit: ‹ç denetim biriminin ortalama personel say›s› bak›m›ndan Türki-
ye’den verilen cevaplar›n Avrupa ortalamas›ndan 18 kifli düflük olmas›,
iç denetim birimlerini en az say›da ekiple faaliyet göstermeye çal›flt›¤›
fleklinde yorumlanabilir. Ayr›ca ülkemizde ba¤›ms›z denetçilerden iç de-
netim hizmeti al›nma oran›n›n Avrupa genelinden daha fazla ç›kmas›
da dikkate de¤er bir tespittir. Ba¤›ms›z denetim kurulufllar› ba¤›ms›z de-
netim hizmeti vermedikleri müflteri iflletmelerine d›fl kaynak veya efl kay-
nak fleklinde iç denetim hizmeti verebilmektedirler.

Öneri: ‹ç denetim hizmetinin d›fl kaynak yoluyla ba¤›ms›z denetim veya
dan›flmanl›k kurulufllar›ndan al›nmas› önerilmemekle birlikte özellikle
KOB‹’lerde veya iç denetim birimi ya da fonksiyonunu oluflturma mali-
yetine katlanamayacak flirketler için d›fl kaynak veya bilgi ifllem deneti-
mi gibi uzmanl›k isteyen konularda efl kaynaklardan yararlan›lmas›
mümkündür.

‹ç denetim birimlerinin personel yetersizliklerine iliflkin sonuçlar Tablo
17’de sunulmufl olup, araflt›rmaya kat›lan iç denetim yöneticilerinin Avru-
pa genelinde yaklafl›k üçte biri (% 32,8), Türkiye’de ise % 37,5’i personel
yetersizliklerinin olmad›¤›n› belirtmifllerdir. Di¤er yandan personel yeter-
sizli¤ini telafi etmek için Avrupa genelinde en çok baflvurulan yöntemle-

Personel Gruplar› Genel Ortalama Türkiye Ortalamas›

‹ç denetim yöneticileri (CAE) 2,4 4,3

‹ç denetim müdürleri 6,0 1,8
‹ç denetim flefleri 10,2 4,5
‹ç denetim personeli 32,6 18,0

Ba¤›ms›z denetçiler 7,6 22,1
Sözleflmeli denetim personeli 18,8 2,0
Destek personeli 5,8 5,6
Toplam ortalama personel say›s› 41,5 23,6
Toplam Yan›t Say›s› 2.374 77
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Tablo 19. ‹ç Denetim Standartlar›n›n Genel Kullan›m Düzeyi 
(Tamamen/K›smen)

Tespit: Türkiye’de U‹DS’lerin genel kullan›m düzeyinin Avrupa ortalama-
s›ndan % 13 daha düflük ç›kmas› üzerinde durulmas› gereken bir husus-
tur. Söz konusu durumun nedenleri ise Tablo 20’de sunulmufl olup, Av-
rupa ülkelerine göre bariz farkl›l›klar gösteren özelliklerimiz flunlard›r: 
• ‹ç denetim personel say›s› azl›¤›,
• U‹DS’lere uyumun yönetim/yönetim kurulu taraf›ndan yeterince 

desteklenmemesi, de¤er art›r›c› bir faaliyet olarak alg›lanmamas›,
• U‹DS’lere uyum maliyetinin yüksek olmas›d›r.

Ülke Toplam Yan›tlayan Say›s› Oran (%)
Avusturya 90 66,7
Belçika 101 87,1
Bulgaristan 65 73,8
K›br›s 29 51,7
Çek Cumhuriyeti 143 91,6
Estonya 15 100,0
Finlandiya 41 95,1
Fransa 269 68,8
Almanya 139 85,6
Yunanistan 73 74,0
‹talya 445 83,8
Hollanda 112 71,4
Norveç 44 79,5
Polonya 82 91,5
Portekiz 120 71,7
Romanya 38 89,5
‹spanya 254 78,7
‹sveç 67 85,1
‹sviçre 33 97,0
Türkiye 65 66,2
UK & ‹rlanda 279 79,6
Genel Ortalama 2.504 79,5

Di¤er yandan ülkemizde Avrupa ülkelerine göre % 6,7 daha fazla denetim
yaz›l›m› kullan›lmaktad›r. Her iki sonuçta Türkiye aç›s›ndan olumludur.

‹ç denetim faaliyetlerinin hangi oranda d›fl kaynaktan temin edildi¤ine
iliflkin sonuçlar Tablo 18’de sunulmufl olup, araflt›rmaya kat›lanlar›n yak-
lafl›k % 74’ünün halihaz›rda iç denetim faaliyetlerinin % 10’dan daha az
bir k›sm›n› d›fl kaynaklardan sa¤lad›¤› görülmektedir. Geri kalan % 26’s›
ise iç denetim faaliyetlerinin % 10’dan daha fazla bir k›sm›n› d›fl kaynak-
lar vas›tas›yla gerçeklefltirmektedir.

Tablo 18. ‹ç Denetim Faaliyetleri Hangi Oranda D›fl Kaynaklardan Temin Ediliyor*

* Bu soru sadece iç denetim yöneticilerine (CAEs) sorulmufltur.

Tespit: ‹ç denetimde d›fl kaynak kullan›m› konusunda Türkiye’deki e¤i-
lim Avrupa genelinden çok farkl› olamamakla birlikte, Türkiye’den arafl-
t›rmaya kat›lanlar›n yaklafl›k % 90’› iç denetim faaliyetlerinin % 10’unu
d›fl kaynaktan tedarik etmektedir. Ayn› oran Avrupa ülkelerinde %73,5
olarak saptanm›flt›r.

3.4. ‹ç Denetim Standartlar›
U‹DS’lerin genel kullan›m düzeyine iliflkin sonuçlar Tablo 19’da sunul-
mufl olup, kat›l›mc›lar›n yaklafl›k % 80’i k›smen veya tamamen iç dene-
tim standartlar›n› kullanmaktad›r. Araflt›rmaya kat›lan 21 Avrupa ülkesi-
nin hepsinin de iç denetim standartlar›n› kullan›m düzeyi (k›smen ya da
tamamen) % 50’nin üzerindedir. Bununla birlikte Türkiye (% 66,2) Avru-
pa geneli ortalamas›n›n alt›nda kalan 9 ülkeden biridir.

D›fl Kaynak Kullan›m Oran› Genel 
Ortalama (%)

Türkiye
Ortalamas› (%)

%0-%10 73,5 89,7
%11-%20 12,4 3,4
%21-%30 6,9 0,0
>%30 7,2 6,9
Toplam Oran (%) 100,0 100,0
Toplam Yan›t Say›s› 726 29
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(% 32,5) ve yönetim/yönetim kurulunca de¤er kat›c› bir faaliyet olarak
alg›lanmamas› (% 23,8)’d›r.

Kat›lanlar›n her bir ‹ç Denetim Standard›n›n yeterlili¤ine iliflkin yarg›lar›
Tablo 21’de sunulmufltur. Buna göre Avrupa genelinde yapm›fl oldu¤u
k›lavuzluk aç›s›ndan düflük yeterlili¤e sahip olan standartlar; 2600-Yöne-
timin art›k riskleri üstlenmesi (% 74,5) ve 1300-Kalite güvence ve gelifl-
tirme program› (% 76,4) fleklindedir. Di¤er yandan Türkiye’de ise yine
Avrupa genelinde oldu¤u gibi düflük yeterlilik skoruna sahip olan stan-
dartlar; 2600-Yönetimin art›k riskleri üstlenmesi (% 72,7) ve 1300-Kalite
güvence ve gelifltirme program› (% 72,0)’d›r. Ayr›ca standartlar›n yeterli-
likleri konusunda bütün standartlar için Türkiye’deki ortalama de¤erler
Avrupa genelinden daha düflük düzeydedir.

Tablo 21. ‹ç Denetim Standartlar› K›lavuzlu¤unun Yeterlili¤i

Tespit: Denetim standartlar›n›n k›lavuzlu¤unun yetersizli¤i konusunda
11 ayr› standarda iliflkin Türkiye’den verilen cevaplar›n, Avrupa ortala-
mas›ndan daha düflük oldu¤u görülmüfltür.

Standartlar Genel 
Ortalama (%)

Türkiye
Ortalamas› (%)

1000-Amaç, yetki ve sorumluluklar 90,2 88,6
1100-Ba¤›ms›zl›k ve objektiflik 91,9 88,6
1200-Yeterlilik ve azami mesleki özen
ve dikkat

90,3 85,7

1300-Kalite güvence ve gelifltirme 
program›

76,4 65,1

2000-‹ç denetim faaliyetlerinin yönetimi 86,3 75,0
2100-‹flin niteli¤i 84,3 77,3
2200-Görev planlamas› 86,8 74,4
2300-Görevin yap›lmas› 86,9 72,1
2400-Sonuçlar›n raporlanmas› 88,1 75,0
2500-‹lerlemenin gözlenmesi 84,5 72,7
2600-Yönetimin art›k riskleri üstlenmesi 74,5 60,0
Toplam Yan›t Say›s› 1.717 44

Öneri: fiirket üst yönetim ve yönetim kurullar›na yönelik U‹DS’lerin öne-
mini vurgulay›c› eylem plan› gelifltirilmelidir.

Tablo 20. ‹ç Denetim Standartlar›n› K›smen/Tamamen Kullanmama Nedenleri*

* Kat›l›mc›lar bir’den çok seçenek iflaretleyebildikleri için oranlar›n toplam› % 100 de¤ildir.

U‹DS’leri k›smen/tamamen kullanmamaya iliflkin Avrupa genelinde ön
plana ç›kan üç temel neden; yönetim/yönetim kurulunca de¤er kat›c› bir
faaliyet olarak alg›lanmamas› (% 16), yönetim/yönetim kurulu taraf›ndan
desteklenmemesi (% 14,6) ve çok zaman al›c› olmas› (% 13,3) iken, Tür-
kiye’deki üç temel neden ise; iç denetim birimi personel say›s›n›n yeter-
sizli¤i (% 36,3), yönetim/yönetim kurulu taraf›ndan desteklenmemesi 

Nedenler Genel 
Ortalama (%)

Türkiye 
Ortalamas› (%)

Standartlar/uygulama önerileri 
çok karmafl›kt›r

7,9 6,3

Küçük ölçekli kurumlar için 
uygun de¤ildir

11,5 13,8

Uyum maliyeti çok yüksektir 8,4 15,0
Uyum çok zaman al›c›d›r 13,3 16,3
Bunlar›n yerine yerel/kamu 
düzenlemeleri ya da standartlar› vard›r

11,2 16,3

Benim sektörüm için uygun de¤ildir 3,8 6,3
Uyum, yönetim/ yönetim kurulu 
taraf›ndan desteklenmemektedir

14,6 32,5

Uyum, yönetim/ yönetim kurulunca 
de¤er kat›c› bir faaliyet olarak 
alg›lanmamaktad›r.

16,0 23,8

‹ç denetim birimi personel say›s› 
yetersizdir

11,4 36,3

Ülkemde bunlara uyulmas› 
beklenmemektedir

6,5 12,5

Di¤er 9,8 6,3
Toplam Yan›t Say›s› 2.537 80
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Tablo 23. Uygulama Önerilerinin Yeterlili¤i

3.5. ‹ç Denetim Faaliyetleri
‹ç denetim birimleri taraf›ndan gerçeklefltirilen faaliyetlerin sonuçlar›
Tablo 24’de sunulmufl olup, Avrupa genelinde iç denetçiler taraf›ndan en
s›k gerçeklefltirilen faaliyetler: Faaliyet denetimleri (% 80), iç kontrol tes-
ti/ sistemlerin de¤erlendirilmesi (% 78), kontrol çerçevesinin izlenmesi
ve gelifltirilmesi (% 62) ile hile ve usulsüzlüklerin soruflturulmas› (% 61)
fleklindedir. Türkiye’de ise en s›k gerçeklefltirilen iç denetim faaliyetleri:
Faaliyet denetimleri (% 69), hile ve usulsüzlüklerin soruflturulmas› 
(% 65), iç kontrol testi/ sistemlerin de¤erlendirilmesi (%60) ve son ola-
rak mali denetim (% 52) fleklinde s›ralanmaktad›r. Di¤er yandan ba¤›m-
s›z denetime destek sa¤lama faaliyetinde Türkiye ortalamas›n›n (% 22)
Avrupa geneli ortalamas›ndan (%41) oldukça düflük oldu¤u görülmekte-
dir. Bununla birlikte ifllerin yap›labilirlik de¤erlendirmesi konusunda ise
Türkiye ortalamas›n›n (% 38) Avrupa geneli ortalamas›ndan (% 22) yük-
sek oldu¤u görülmektedir.

Standartlar Genel
Ortalama (%)

Türkiye
Ortalamas› (%)

1000-Amaç, yetki ve sorumluluklar 87,1 87,5
1100-Ba¤›ms›zl›k ve objektiflik 87,3 84,6
1200-Yeterlilik ve azami mesleki özen 
ve dikkat

86,3 84,6

1300-Kalite güvence ve gelifltirme program› 74,0 60,0
2000-‹ç denetim faaliyetlerinin yönetimi 82,6 79,5
2100-‹flin niteli¤i 80,9 75,0
2200-Görev planlamas› 83,3 76,9
2300-Görevin yap›lmas› 83,7 77,5
2400-Sonuçlar›n raporlanmas› 84,1 76,9
2500-‹lerlemenin gözlenmesi 80,5 75,0
2600-Yönetimin art›k riskleri
üstlenmesi

70,6 56,8

Toplam Yan›t Say›s› 1.338 40

Avrupa geneli ve Türkiye aç›s›ndan bütün iç denetim standartlar›nda tam
uyum oranlar› Tablo 22’de sunulmufl olup, % 67’nin alt›ndad›r. Di¤er
yandan Avrupa geneli ve Türkiye aç›s›ndan sonuçlar aras›nda yüksek de-
recede farkl›l›klar›n bulunmad›¤› söylenebilir. Avrupa genelinde tam
uyum oran› en yüksek olan üç standart s›ras›yla; Ba¤›ms›zl›k ve objektif-
lik (% 67), sonuçlar›n raporlanmas› (% 62) ile amaç, yetki ve sorumlu-
luklar (% 61) fleklindedir. Türkiye’de ise tam uyum derecesinin en yük-
sek düzeyde oldu¤u standartlar; ba¤›ms›zl›k ve objektiflik (% 65), yeter-
lilik ve azami mesleki özen ve dikkat (% 64) ile sonuçlar›n raporlanma-
s› (% 62)’d›r.

Tablo 22. ‹ç Denetim Standartlar›na Tam Uyum Oran›

Avrupa geneli ve Türkiye aç›s›ndan en yüksek yeterlilik düzeyine sahip
olan uygulama önerileri Tablo 23’de sunulmufl olup bunlar: ba¤›ms›zl›k
ve objektiflik, amaç, yetki ve sorumluluklar, yeterlilik ve azami mesleki
özen ve dikkat standartlar› ile ilgili olanlard›r. Di¤er yandan yönetimin
art›k riskleri üstlenmesine iliflkin uygulama önerisinin yeterlili¤i Avrupa
genelinde % 71 iken Türkiye’de bu oran yaklafl›k % 57’dir.

Standartlar Genel 
Ortalama (%)

Türkiye
Ortalamas› (%)

1000-Amaç, yetki ve sorumluluklar 61,0 57,4
1100-Ba¤›ms›zl›k ve objektiflik 66,9 64,6
1200-Yeterlilik ve azami mesleki özen
ve dikkat

59,4 63,8

1300-Kalite güvence ve gelifltirme 
program›

35,5 34,8

2000-‹ç denetim faaliyetlerinin yönetimi 53,7 50,0
2100-‹flin niteli¤i 52,3 54,3
2200-Görev planlamas› 56,3 58,7
2300-Görevin yap›lmas› 56,7 56,3
2400-Sonuçlar›n raporlanmas› 62,3 61,7
2500-‹lerlemenin gözlenmesi 49,0 48,9
2600-Yönetimin art›k riskleri üstlenmesi 38,6 34,8
Toplam Yan›t Say›s› 1.706 47
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‹ç denetim faaliyetleri ile ilgili olarak Avrupa geneli ile Türkiye’deki gelecek
3 y›la yönelik e¤ilim sonuçlar› Tablo 25’de sunulmufl olup, çok ciddi farkl›-
l›klar bulunmamaktad›r. Bununla birlikte art›fl beklentisi görülen alanlar; da-
n›flmanl›k/tavsiye, kurumsal yönetim denetimleri, bilgi teknolojileri dene-
timleri ve yönetim denetimleridir. Di¤er yandan uygunluk denetimleri, fi-
nansal süreç denetimleri ve faaliyet denetimlerinde ise önemli bir oranda
düflüfl yaflanaca¤› beklentisi vard›r. Ayr›ca söz konusu 6 y›ll›k zaman peri-
yodunda hile soruflturmalar› oran›n›n sabit kalaca¤› da söylenebilir. Türki-
ye’de ise özellikle dan›flmanl›k/tavsiye ve bilgi teknolojileri denetimlerinde-
ki art›fl beklentisinin önemli bir seviyede oldu¤u görülmektedir.

Tablo 25. ‹ç Denetim Faaliyetlerinin De¤erlendirilmesi-Harcanan zaman (%)

‹ç Denetim
Faaliyetleri

Dönem
(2006–2009)

Genel 
Ortalama (%)

Türkiye
Ortalamas› (%)

Uygunluk 
denetimi

3 y›l önce 22,6 28,3
2006’da 21,2 26,7

3 y›l sonra 18,5 24,7

Dan›flmanl›k/
Tavsiye

3 y›l önce 8,3 9,8
2006’da 10,8 9,6

3 y›l sonra 12,3 15,6

Finansal süreç 
denetimleri

3 y›l önce 15,4 13,4
2006’da 13,7 15,4

3 y›l sonra 12,8 12,9

Hile 
soruflturmalar›

3 y›l önce 5,4 13,0
2006’da 5,1 11,0

3 y›l sonra 5,5 12,0

Kurumsal 
yönetim

3 y›l önce 5,1 4,6
2006’da 7,4 4,6

3 y›l sonra 9,1 6,6

Bilgi teknolojileri 
denetimleri

3 y›l önce 6,9 3,0
2006’da 8,3 5,4

3 y›l sonra 10,7 9,4

Faaliyet 
denetimleri

3 y›l önce 23,8 19,6
2006’da 22,9 21,2

3 y›l sonra 21,1 15,7

Yönetim 
denetimleri

3 y›l önce 5,5 3,7
2006’da 6,2 3,9

3 y›l sonra 6,5 4,1

Tablo 24. ‹ç Denetim Birimi Taraf›ndan Gerçeklefltirilen Faaliyetler

Tespit: ‹ç denetim biriminin gerçeklefltirdi¤i faaliyetler aç›s›ndan Türki-

ye’nin Avrupa ortalamas›ndan bariz flekilde düflük oldu¤u üç alan; yö-

netimin etkinli¤inin denetimi, kurumsal risk yönetimi ve ba¤›ms›z dene-

time destek sa¤lamad›r. Söz konusu alanlarda düflük ç›kan ortalamalar

yükseltilmeye çal›fl›lmal›d›r. 

Faaliyetler Genel 
Ortalama

(%)

Türkiye
Ortalamas›

(%)

‹fllerin yap›labilirlik de¤erlendirmeleri 22,3 37,7
fiirket gizlilik politikalar›na uyum 40,4 40,3
Kurumsal yönetim koflullar›na uyum 52,4 41,6
Kontrol çerçevesinin izlenmesi ve
gelifltirilmesi

62,1 50,6

fiirket devralma/ birleflmeleri 9,5 9,1
Kurumsal risk yönetimi 38,0 23,4
Etik ilkelere uyum denetimleri 43,1 45,5
Ba¤›ms›z denetime destek sa¤lama 40,9 22,1
Sa¤l›k, emniyet ve güvenlik 18,9 15,6
Mali denetim 57,0 51,9
Bilgi risk de¤erlendirmesi 49,8 46,8
Bilgi teknolojileri biriminin de¤erlendirilmesi 45,1 39,0

‹ç kontrol testi/Sistemlerin de¤erlendirilmesi 77,8 59,7

Hile ve usulsüzlüklerin soruflturulmas› 61,0 64,9
Strateji ve flirket performans› 
aras›ndaki iliflki

26,5 22,1

Yönetimin etkinli¤inin denetimi 45,7 29,9
Faaliyet denetimleri 79,6 68,8
Kalite/ ISO denetimleri 14,7 6,5
Kaynak yönetimi ve kontrolleri 28,6 28,6
Güvenlik sorunlar› 34,5 22,1
Sosyal denetimler ve sürdürülebilirlik 
,denetimleri

20,2 23,4

Özel projeler 36,9 22,1
Denetçiler yönelik teknik yeterlilik e¤itimi 39,5 32,5
Toplam Yan›t Say›s› 2.466 77
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tim yöneticisinin denetim raporunda ayr›nt›lar› belirlenen gerekli yönetim
aksiyonlar›n›n etkin bir flekilde uygulanmas›n› ya da üst düzey yönetici-
lerin bu raporda belirlenen aksiyonlar› yerine getirmemenin riskini kabul
etmelerini sa¤lamak amac›yla izleme prosedürleri oluflturmas› gerekti¤i
ifade edilmektedir. Ancak izleme faaliyetleri zaman zaman iç denetimi,
kurumun bir bilefleni de¤il de sanki bir flirket polisine de dönüfltürebil-
mektedir (Moeller, 2005: 424). Bu noktada iç denetçilerin izleme faaliyet-
lerindeki rol ve sorumluluklar›n›n s›n›rlar› iyi bir flekilde belirlenmelidir.

Aksiyonlar›n izlenmesindeki sorumlulu¤a iliflkin sonuçlar Tablo 27’de su-
nulmufl olup, aksiyonlar›n izlenmesinde Avrupa genelinde % 47, Türki-
ye’de ise yaklafl›k % 43 oran›nda iç denetçi ve denetlenen birlikte sorum-
lu olmal›d›rlar. Burada aksiyonlar için hiçbir formel izlemenin yap›lma-
mas› oran›n›n Avrupa genelinde % 3,5 düzeyinde iken Türkiye’de bu
oran›n % 13,1 olmas› Türkiye aç›s›ndan olumsuz bir göstergedir.

Tablo 27. Aksiyonlar›n ‹zlenmesindeki Temel Sorumlulu¤un Kime Ait Oldu¤u

Tespit: Aksiyonlar›n izlenmesindeki sorumluluk aç›s›ndan da Türkiye ve
Avrupa ortalamalar› önemli ölçüde benzer olup, hem iç denetçi, hem de
denetlenen/müflteri cevaplar› ilk s›ralarda belirtilmifltir. Ancak, “formel bir
izleme yoktur” cevab›n›n Türkiye ortalamas›n›n yaklafl›k % 10 fazla olma-
s›, izleme konusuna daha çok önem verilmesi gerekti¤ini göstermektedir.

Taraflar Genel 
Ortalama

(%)

Türkiye
Ortalamas›

(%)

Denetlenen/müflteri 13,2 11,5
‹ç denetçi 34,5 32,8
Hem iç denetçi hem de denetlenen 47,4 42,6
Di¤er 1,4 0,0
Formel bir izleme yoktur 3,5 13,1
Toplam Oran (%) 100,0 100,0
Toplam Yan›t Say›s› 2.114 61

Tespit: ‹ç denetim faaliyetlerinin de¤erlendirilmesinde harcanan zaman
aç›s›ndan Türkiye’nin Avrupa ortalamas›ndan yüksek oldu¤u alan hile
soruflturmas› iken, düflük oldu¤u alanlar; kurumsal yönetim, bilgi tekno-
lojileri denetimi ve yönetim denetimidir.

Denetim sonuçlar›n›n üst yönetime raporlanmas›nda sorumlulu¤un kime
ait oldu¤una iliflkin sonuçlar Tablo 26’da sunulmufl olup, Avrupa gene-
linde (% 63) esas sorumlulu¤un iç denetim yöneticisine ait oldu¤unu dü-
flünmektedir. Türkiye aç›s›ndan da sonuç benzerdir. 

Tablo 26. Denetim Tespitlerinin/ Sonuçlar›n›n Üst Yönetime Raporlanmas›ndaki

Temel Sorumlulu¤un Kime Ait Oldu¤u

Tespit: Denetim tespitlerinin/sonuçlar›n›n üst yönetime raporlanmas›n-
daki temel sorumlulu¤un kime ait oldu¤u konusunda Türkiye ve Avrupa
oranlar› önemli ölçüde benzer olup, iç denetim yöneticisi ve iç denetim
müdürlerinin sorumlu oldu¤u konusunda kat›l›mc›lar ayn› görüfltedir.

Denetçi raporunu sunduktan sonra, kurum yöneticileri raporda yer alan
bulgular› de¤erlendireceklerdir. IIA’n›n 2500 kodlu standard›nda, iç dene-

Taraflar
Genel 

Ortalama (%)
Türkiye

Ortalamas› (%)

Denetlenen/müflteri 2,5 1,6
‹ç denetim yöneticisi (CAE) 63,2 67,3
‹ç denetim müdürü 21,1 23,0
Hem iç denetim müdürü 
hem de denetlenen

5,4 1,6

Hem iç denetim yöneticisi 
hem de denetlenen

5,1 3,3

Di¤er 1,3 1,6
Sonuçlar formel bir flekilde 
raporlanmamaktad›r

1,4 1,6

Toplam Oran (%) 100,0 100,0
Toplam Yan›t Say›s› 2.113 61
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‹ç denetim biriminin halihaz›rda ve gelecek üç y›lda üstlenece¤i rollere
iliflkin sonuçlar Tablo 29’da sunulmufl olup, Avrupa genelinde iç dene-
tim fonksiyonunun hâlihaz›rda en aktif oldu¤u alanlar s›ras›yla; mevzua-
ta uyum de¤erlendirmelerinin izlenmesi (% 67), risk yönetimi (% 66), hi-
le önleme ve tespiti (% 64), kurumsal yönetim (% 51) ve IT yönetiminin
de¤erlendirilmesi (% 45) fleklindedir. Di¤er yandan Avrupa genelinde iç
denetim fonksiyonunun muhtemelen gelecek üç y›l içerisinde üstlenece-
¤i rollerin bafl›nda, bilgi yönetim sistemlerindeki geliflimin incelenmesi
(% 41); stratejik çerçeveler (% 37); strateji ve performans ölçütlerinin
dengelenmesi (%36); örnek alma (% 35); kurumsal sosyal sorumluluk (%
35) ve kurum personelinin e¤itim ve ö¤retiminin gelifltirilmesi (% 35) yer
almaktad›r. 

Tablo 29. ‹ç Denetim Biriminin Hâlihaz›rda Üstlendi¤i ve
Gelecek 3 Y›l ‹çinde Üstlenece¤i Roller

Roller Genel 
Ortalama(%)*

Türkiye
Ortalamas›(%)*

Strateji ve performans 
ölçütlerinin dengelenmesi 20,1 35,7 15,5 48,3

Örnek alma (Benchmarking) 26,6 34,9 33,9 41,1
Kurumsal yönetim 50,9 32,9 43,1 48,3
Kurumsal sosyal sorumluluk 19,6 34,5 30,9 38,2
Kurum personelinin e¤itim 
ve ö¤retiminin gelifltirilmesi 43,2 35,5 40,4 45,6

Felaketten kurtarma 23,3 23,1 20,7 46,6
Kan›t ile ilgili sorunlar 35,6 22,0 45,6 28,1
Geliflmekte olan pazarlar 10,3 20,1 8,6 32,8
Çevresel sürdürülebilirlik 12,3 25,8 10,7 33,9
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3.6. Di¤er Konular/Ortaya Ç›kan Sorunlar
Befl farkl› iç denetim faaliyet alan›na iliflkin gelecek 3 y›l içerisinde mey-
dana gelmesi düflünülen de¤iflimin yönü ve oranlar›na iliflkin sonuçlar
Tablo 28’de sunulmufl olup, incelenen befl iç denetim alan›n›n hepsinde
de gerek Avrupa geneli gerekse Türkiye aç›s›ndan bir art›fl beklentisi söz
konusudur. Buna göre Avrupa genelinde % 81 ile risk yönetimi ve yak-
lafl›k % 64 ile de kurumsal yönetim kat›l›mc›lar›n yüksek düzeyde art›fl
bekledikleri denetim faaliyetleridir. Türkiye’de ise kat›l›mc›lar›n % 90’›
risk yönetimi, % 78’i ise kurumsal yönetimin iç denetim faaliyetleri ara-
s›ndaki rolünün artaca¤›n› belirtmifllerdir. 

Tablo 28. Gelecek 3 Y›l ‹çerisinde ‹ç Denetim Faaliyetlerinde

Meydana Gelecek De¤iflimin Yönü (%)

* Art›fl ve azal›fl oranlar› aras›ndaki fark de¤iflim olmayaca¤›n› düflünenleri temsil etmektedir.

Tespit: ‹ç denetim faaliyetlerinin gelecekteki yönü aç›s›ndan Türkiye’nin

Avrupa ortalamas›ndan daha yüksek ç›kt›¤› faaliyetler s›ras›yla; finan-

sal süreçlerin incelenmesi, faaliyet denetimi, mevzuata uyum, kurumsal

yönetim ve risk yönetimidir.

‹ç Denetim Faaliyetleri
Genel 

Ortalama (%)*
Türkiye

Ortalamas› (%)*

Finansal süreçlerin incelenmesi 39,0 19,6 55,7 14,8

Risk yönetimi 81,4 3,1 90,0 0,0

Kurumsal yönetim 63,9 5,1 78,3 5,0

Mevzuata uyum 43,2 15,0 50,0 18,3

Faaliyet denetimi 39,6 18,1 55,7 13,1

Toplam Yan›t Say›s› 2.007 61
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4. Sonuç
IIA taraf›ndan dünya genelinde 1972 y›l›nda bafllanan ve düzenli aral›k-
larla yap›lan CBOK araflt›rmas›n›n son versiyonunun sonuçlar›, ECIIA
üyeleri ile Türkiye aç›s›ndan karfl›laflt›r›lm›fl olup, böylece Avrupa ülke-
lerine göre Türkiye iç denetim uygulamalar›nda güçlü ve zay›f oldu¤u-
muz alanlar saptanm›flt›r. Türkiye’de iç denetim, mali kesimce benimsen-
mifl, kamu kesiminde ise yasal zorunlulukla birlikte h›zla geliflmekte ve
reel kesimde ise KY ilkelerinin önem kazanmas›yla birlikte, gittikçe yay-
g›nlaflmaktad›r. Türkiye’de iç denetim uygulamalar›n›n daha da baflar›l›
olmas›, U‹DS’lere uyulmas› ve üyesi olmaya çal›flt›¤›m›z Avrupa Birli¤i
ülkeleri ile benzer çizgiye gelmek için çal›flma kapsam›nda tespitlerden
yararlanarak oluflturulan öneriler afla¤›da toplu bir flekilde özetlenmifltir. 

Bunlar:
• Türkiye’de iç denetimle u¤raflanlar›n, T‹DE’ye üye olmalar›n›n 

sa¤lanmas›na yönelik projeler gelifltirilmeli, üyelik cazip hale 
getirilmelidir.

• ‹flletme lisans› d›fl›nda yüksek e¤itime sahip olan iç denetim 
elemanlar›n›n, iflletme yüksek lisans› yapmas› teflvik edilmelidir.

• ‹ç denetim biriminin/fonksiyonunun yönetim kuruluna/denetim 
komitesine raporlama yapmas› gerekti¤i her f›rsatta vurgulanmal›d›r.

• Bilgi eksikli¤i ve baflka nedenlerle iç denetimin öneminin fark›nda 
olmayan özellikle imalat iflletmelerine yönelik sanayi ve ticaret 
odalar› üyelerini bilgilendirme çal›flmalar› yap›lmal›d›r.

• Halka aç›k flirketlerde iç denetim zorunlulu¤u konusunda ilgili 
çevrelerde lobi faaliyetleri sürdürülmelidir.

• Türkiye’de iç denetçi ile ba¤›ms›z denetçi aras›ndaki iliflkinin 
güçlendirilmesine ihtiyaç bulunmaktad›r. Dolay›s›yla söz konusu iki 
denetim meslek örgütü aras›nda ortak bilimsel çal›flmalar vb. 
etkinlikler gerçeklefltirilmelidir. 

• fiirket üst yönetim ve yönetim kurullar›na yönelik U‹DS’lerin 
önemini vurgulay›c› eylem plan› gelifltirilmelidir.

* Her bir rol unsuru için verilen de¤erlerin toplam› % 100’e eflit de¤ildir. Bunun nedeni tab-
loda, söz konusu rollerden iç denetim fonksiyonu ile ilgili olmad›¤›n› düflünenlere yer ve-

rilmemesidir.

Tespit: Türkiye’de iç denetim biriminin halihaz›rda üstlendi¤i Avrupa
ortalamas›ndan bariz bir flekilde yüksek oldu¤u roller s›ras›yla; hile ön-
leme ve tespiti (% 17), kurumsal sosyal sorumluluk (% 11,3) ve kan›t ile
ilgili sorunlard›r (% 10). Avrupa ortalamas›ndan bariz bir flekilde aza-
l›fl gösterdi¤i roller ise s›ras›yla; risk yönetimi (%1 0,2), proje yönetimidir
(% 9). 

Gelecek 3 y›la yönelik öngörülerde ise Türkiye ortalamas›n›n yüksek oldu-
¤u roller s›ras›yla; stratejik çevreler (% 23,6), felaketten kurtarma 
(% 23,5), entelektüel varl›k ve bilgi birikimi de¤erlendirmesi (% 22), flirket
birleflme ve devralma (% 15,6). Gelecek 3 y›la iliflkin öngörülerde Türkiye
ortalamas›n›n düflük oldu¤u rol ise hile önleme ve tespitidir (% 10,7). 

Makam tazminat›/üst
yönetici ücretleri 11,3 15,7 8,6 12,1

Hile önleme ve tespiti 64,0 24,5 81,0 13,8
Küreselleflme 13,3 20,0 14,0 21,1

Entelektüel varl›k ve bilgi 
birikimi de¤erlendirmesi 15,4 25,4 10,5 47,4

IT yönetiminin de¤erlendirilmesi 44,9 33,9 46,4 44,6
Bilgi yönetim sistemlerindeki
geliflimin incelenmesi

20,7 40,9 28,1 45,6

fiirket birleflme ve devralmalar› 17,2 23,0 15,8 38,6
Proje yönetimi 37,0 28,1 28,1 38,6
Denetim komitesine e¤itim verme 23,6 33,5 17,9 42,9
Mevzuata uyum
de¤erlendirmelerinin izlenmesi

66,8 20,9 66,1 32,1

Risk yönetimi 66,3 26,0 56,1 38,6
Stratejik çerçeveler 21,3 36,8 13,2 60,4
Toplam Yan›t Say›s› 1.939 58
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• KOB‹’lerde ve/veya iç denetim birimi/fonksiyonunu oluflturma 
maliyetine katlanamayacak flirketler için d›fl kaynaktan; bilgi ifllem 
denetimi gibi uzmanl›k isteyen konularda ise efl kaynaktan 
yararlan›labilir.

• Aksiyonlar›n izlenmesine daha fazla önem verilmelidir. 
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ÖZET

‹ç denetim, günümüzde büyük önem kazanan kurumsal yönetim uygu-
lamalar›n›n temelinde yer alan, bir kuruluflun faaliyetlerine de¤er katmak
ve bunlar› gelifltirmek amac›yla tasarlanm›fl ba¤›ms›z, nesnel güvence
sa¤lama ve dan›flmanl›k faaliyetidir. Kuruluflun, risk yönetimi, kontrol ve
yönetim süreçlerinin etkinli¤ini, sistematik ve disiplinli bir yaklafl›mla de-
¤erlendirip gelifltirerek kurumun hedeflerine ulaflmas›na yard›mc› olur.

A. Murathan BAYRI - Serkan ERSOY
Türkiye ‹ç Denetim Enstitüsü
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rak de¤erlendirildi¤inde; ülkemizde “iç denetim” konusunda yeter dü-
zeyde akademik çal›flma yap›lmad›¤› görülmektedir.

An›lan raporda elde olunan sonuçlar ›fl›¤›nda detayl› de¤erlendirme ve
öneriler yap›lmakla birlikte, oluflturulan tez veri taban›n›n güncellenme-
si konusunda aksiyoner kararlar al›nmas›, çal›flman›n sürekli güncelleme-
lerle derinli¤inin sa¤lanarak muhafaza edilmesi önem arz etmektedir.
Ulusal Tez Merkezi üzerinden eriflilen akademik tezlere ait verilerin pe-
riyodik olarak güncellenmesi gerekece¤i çal›flma grubunca öncelikle de-
¤erlendirilmifltir. 

Bunun yan› s›ra, iç denetim konusunda meslek mensuplar›n›n katk›lar›y-
la yap›lan bir anket çerçevesinde akademik ortamda iç denetimle ilgili
olarak kat edilmesi gereken ad›mlar ve buna yönelik beklentiler araflt›-
r›lm›fl, iç denetim veya denetimin bafll› bafl›na bir lisans, yüksek lisans
veya doktora program›n›n konusunu oluflturmas› konusundaki düflünce-
ler etüd edilmeye çal›fl›lm›flt›r. 

Elde olunan tüm sonuçlar›n, an›lan raporun T‹DE taraf›ndan YÖK, üni-
versiteler, meslek kurulufllar› ve kamuoyu ile paylafl›lmas› sonras›nda iç
denetimin gelece¤inin akademik alanda ulaflmas› hayal edilen nokta tar-
t›flmaya aç›lm›fl olmaktad›r. 

Bu bildiride, yukar›da belirtilen araflt›rmadan elde edilen sonuçlar ile bir-
likte Türkiye ‹ç Denetim Enstitüsü (T‹DE) Akademik ‹liflkiler Komitesi
bünyesinde yürütülmekte olan projelere de k›saca de¤inilerek; iç dene-
tim mesle¤inin akademik ihtiyaçlar› ve akademik e¤itimden beklentileri
ortaya konulmaya çal›fl›lm›flt›r.

1. Girifl
Son y›llarda baflta finansal krizlerin benzerlerinin yaflanmamas› için al›n-
mas› gereken önlemlerle ilgili süren çok boyutlu tart›flmalarda üzerinde en
fazla mutabakata var›lan husus, kurumlar›n kurumsal yönetim uygulama-

Bu ba¤lamda son y›llarda gerek ulusal ve gerekse de uluslararas› düzey-
de iç denetim alan›nda çok boyutlu düzenlemelerin yap›ld›¤› görülmek-
tedir. Ülkemizde baflta bankac›l›k ve sermaye piyasas› mevzuat› olmak
üzere, sigortac›l›k ve kamu mevzuat›nda iç denetim ile ilgili çok önemli
düzenlemeler yap›lm›flt›r. Belirtilen düzenlemeler iç denetimin önemini
çok büyük oranda artt›rm›fl ve ba¤›ms›z bir meslek olma niteli¤ini güç-
lendirmifltir.

Bir mesle¤in gelifliminde akademik çal›flmalar›n çok önemli yeri bulun-
maktad›r. Bu aç›dan iç denetim mesle¤i ile ilgili konularda yap›lan aka-
demik çal›flmalar, mesle¤in geliflimi için kritik öneme sahiptir. Bu kap-
samda T‹DE - Türkiye ‹ç Denetim Enstitüsü bünyesinde çeflitli konular-
da faaliyet gösteren çal›flma komitelerinden biri olan ve mesle¤imizin
akademik gelifliminde stratejik önemi bulunan T‹DE – Akademik ‹liflki-
ler Komitesi; iç denetim mesle¤inin akademik dünyada tan›nmas›, mes-
lek konusunda yap›lan akademik çal›flmalar›n teflvik edilmesi ve akade-
mik iliflkilerin gelifltirilmesi amac›yla faaliyet göstermektedir.

T‹DE - Akademik ‹liflkiler Komitesi; “ Meslekte akademik geliflimin ulu-
sal çözüm orta¤› olmak” vizyonu ve “‹ç Denetim mesle¤i ile ilgili bilgi,
beceri ve yetkinlikleri gelifltirecek akademik programlar›n gelifltirilmesi,
kariyer yap›lmas›n› teflvik etmek amac›yla dan›flmanlar, akademisyenler,
ö¤renciler, e¤itim kurumlar›, ifl ve kamu kurumlar› ile iliflkileri gelifltir-
mek ve desteklemek” misyonu ile belirledi¤i stratejileri çerçevesinde fa-
aliyetlerini sürdürmektedir.

Türkiye ‹ç Denetim Enstitüsü (T‹DE) Akademik ‹liflkiler Komitesi Akade-
mik Tez Envanteri ve E¤itim Programlar› Gelifltirme Çal›flma Grubu tara-
f›ndan, ülkemizdeki tüm üniversitelerde iç denetim konusunda yap›lan
yüksek lisans ve doktora tezleri araflt›r›lm›fl, araflt›rmadan elde edilen so-
nuçlar›n derlendi¤i "Akademik Tez Veritaban› - Akademik Tez Envante-
ri Raporu" haz›rlanm›flt›r. ‹ç denetimle ilgili günümüze kadar yap›lm›fl
olan akademik çal›flmalar› ortaya koyan bu araflt›rma sonuçlar› genel ola-
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Genel anlamda denetim, iktisadi faaliyet ve olaylara iliflkin iddialar›n ön-
ceden saptanm›fl ölçütlere uygunluk derecesini araflt›rmak ve sonuçlar›-
n› ilgi duyanlara bildirmek amac›yla tarafs›zca kan›t toplayan ve bu ka-
n›tlar› de¤erleyen sistematik süreç olarak tan›mlanabilir. Tan›mdan da
anlafl›laca¤› gibi denetimin unsurlar› flu bafll›klar alt›nda toplanabilir2:

(i) Denetim bir süreçtir: Denetim faaliyeti çeflitli evreler halinde ger-
çeklefltirilir. Birbirini izleyen bu evrelerin bafllang›ç ve sonucu aras›nda-
ki faaliyetler belirli bir plan dâhilinde sürdürülür.

(ii) ‹ktisadi faaliyet ve olaylara iliflkin iddialar: ‹flletmenin, iktisadi
faaliyetleri ile ilgili olarak haz›rlad›¤› çeflitli raporlar ve beyanlar, iflletme
aç›s›ndan bir iddia niteli¤indedir. Söz konusu raporlar ve beyanlar, ifllet-
me taraf›ndan haz›rlanm›fl ve menfaat gruplar›na sunulmufltur. Denetim,
bu iddialar›n do¤rulu¤u ve güvenli¤inin araflt›r›lmas›d›r.

(iii) Önceden saptanm›fl ölçütler: Denetçi, iflletmenin iddias› niteli¤in-
deki finansal tablolar› önceden saptanm›fl ölçütlerle karfl›laflt›rarak, bu öl-
çüte göre do¤ruluk ve güvenilirli¤e karar verir. Bu ölçütler, kanunlar, an-
laflmalar, yönetim taraf›ndan saptanm›fl hedefler ve genel kabul görmüfl
muhasebe ilkeleri olabilir. Söz konusu ölçütler, asl›nda denetimin türü-
nü belirlemek bak›m›ndan da önemlidir. E¤er vergi amaçl› bir denetim
söz konusu ise önceden saptanm›fl ölçüt vergi yasalar›, muhasebe dene-
timi ise yetkili otoriteler taraf›ndan saptanm›fl muhasebe standartlar› ve-
ya düzenlemelerdir. Esas al›nan ölçüt, SPK taraf›ndan belirilenmifl serma-
ye piyasalar›nda muhasebe standartlar› veya BDDK taraf›ndan belirlen-
mifl uluslararas› standarttaki mali tablolar olabilir. 

(iv) Tarafs›zca kan›t toplama ve kan›tlar› de¤erlendirme: Denetçi
iflletmenin iddialar›n›n do¤rulu¤unu araflt›rmak için iflletme ve iflletmey-
le ilgili kifli ve kurulufllardan ba¤›ms›z olarak yeterli ve uygun nitelikte
kan›t toplamak zorundad›r. 

2 Kaval, 2005; 3-4.

lar›n›n gelifltirilmesi gereklili¤idir. Baflar›l› kurumsal yönetim uygulamalar›-
n›n temelinde ise iç denetim yer almaktad›r. ‹ç denetim fonksiyonu, ku-
rum de¤erinin korunmas› ve gelifltirilmesinde yönetim kurullar›n›n, dene-
tim komitelerinin ve üst yönetimin temel dayana¤› olmas›n›n yan› s›ra, ku-
rum d›fl› paydafllar için de en önemli güvence rolünü üstlenmifl durumda-
d›r. Özellikle son y›llarda gerek ulusal, gerekse de uluslararas› düzeyde iç
denetim ile ilgili çok çeflitli düzenlemeler yap›ld›¤› görülmektedir.

Bir mesle¤in gelifliminde akademik çal›flmalar›n yads›namaz bir pay› var-
d›r. Mevcut çal›flmalar›n öncelikle bilinmesi, sonra da artt›r›lmas›na yö-
nelik çal›flmalar yürütülmesi büyük önem tafl›maktad›r. Bu amaca yöne-
lik Türkiye’de tüm üniversitelerde iç denetim konusunda yap›lan yüksek
lisans ve doktora tezleri araflt›r›lm›flt›r1.

Bu bildiride, öncelikle iç denetim mesle¤ini tan›t›c› bilgilere yer verilmifl,
yukar›da belirtilen araflt›rmadan elde edilen sonuçlar ile birlikte, iç dene-
tim konusunda meslek mensuplar›n›n katk›lar›yla yap›lan bir anket çer-
çevesinde iç denetim mesle¤inin akademik ihtiyaçlar› ve akademik e¤i-
timden beklentiler ortaya konulmaya çal›fl›lm›flt›r.

2. ‹ç Denetim Mesle¤ine Genel Bak›fl 

2.1. Temel Kavramlar ve Standartlar 

2.1.1. Denetim Nedir?
Denetim deyimi, dilimizde murakabe, kontrol, revizyon kelimeleriyle efl
anlaml› ya da yak›n anlaml› bir kelimedir. Teftifl, inceleme, yoklama ve
tahkikat gibi kelimeler de denetim deyimi yerine veya benzeri anlamlar-
da kullan›lmaktad›r. Genel ifadesiyle denetim, standarttan sapmalar›n
tespit edilmesi faaliyetleri bütünüdür. 

1 ‹ç Denetim Mesle¤inin Akademik E¤itimden Beklentileri, Mesleki Akademik Geliflim ‹çin
Öneriler, XXIX. Türkiye Muhasebe E¤itimi Sempozyumu Bildirisi, Alanya, Nisan 2010.
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Teftifl deyimi, Latince, “›nspecere” sözcü¤ünden gelmekte olup, ifllerin il-
gililerce do¤ru yürütülüp yürütülmedi¤ini inceleme, araflt›rma ve de¤er-
lendirme anlam›na gelmektedir6. 

Teftifl denetimin daha dar kapsaml› olan›d›r. Denetim bir fleyin geneli
için uygulan›rken, teftifl bu genel içinde daha özel durumlara uygulan›r.

Afla¤›da belirtildi¤i gibi, buna uygunluk denetimi ismi de verilir. Herhan-
gi bir alanda uygulanmas› gereken standart veya norm belirlenmifltir.
Teftifl buna ne derecede uyuldu¤unu belirlemek amac›yla yap›l›r.

Teftiflin denetimden farkl›l›¤›n› üç bafll›k alt›nda toplamak mümkündür: 
(i) Teftifl genellikle iflletme personeli taraf›ndan yürütülmektedir. 
(ii) Finansal olmayan olaylar da teftifl kapsam›na girmektedir.
(iii) Teftifl belirli amaçlarla yap›lmaktad›r. Daha çok üst yönetimin astla-
ra verdi¤i yaz›l› (mevzuat bütünü içinde) ve sözlü talimatlara uyulup
uyulmad›¤› araflt›r›lmaktad›r. 

Bu itibarla teftiflin, denetim kavram›na oranla daha dar bir alan› kapsa-
d›¤› söylenebilir7.

Tahkikat, tahkik kelimesinin ço¤ulu olup, bir ifade olay veya kayd›n
do¤ru olup olmad›¤›n› araflt›rma ve meydana ç›karma anlam›na gelmek-
tedir. 

Revizyon, gözden geçirmek, tekrar incelemek anlam›na gelmektedir. Bu-
radaki gözden geçirme elefltirel bir gözle yap›lmaktad›r. Revizyon, daha
çok finansal olaylar›n incelenmesi ve denetlenmesi için kullan›lmaktad›r.
Revizyon, iflletme personeli taraf›ndan yap›labilece¤i gibi iflletme d›fl› ki-
6 Teftifl faaliyetini yürüten müfettifller taraf›ndan yap›lan soruflturma faaliyetleri, teftiflin kap-
sam›n›n daha genifl oldu¤u fleklinde yorumlanmamal›d›r. Müfettifl taraf›ndan yap›lan sorufl-
turma ve tahkikat gibi derinlemesine incelemeler denetime ba¤l› olmas›na ra¤men ayr› bir
faaliyet olarak kabul edilmelidir.
7 Kaval, 2005; 4.

(v) ‹lgi duyanlara bildirme: ‹flletmeyle ilgili finansal olaylarla birçok
kifli ve kuruluflun do¤rudan veya dolayl› ilgisi bulunmaktad›r. Denetçi bu
ilgililere, iflletmenin finansal bilgileri konusunda yapt›¤› denetim sonu-
cunda ulaflt›¤› sonucu yaz›l› bir raporla aç›klar. Bu aflama denetimin son
aflamas›n› oluflturur3.

Yukar›da da belirtilmifl oldu¤u üzere, denetim kavram› ile birlikte, kon-
trol, teftifl ve revizyon gibi kavramlar da kullan›lmaktad›r. Bu kavramlar
ve denetim ile iliflkisi afla¤›da aç›klanmaya çal›fl›lm›flt›r: 

Kontrol deyimi, Frans›zca olup, Osmanl›ca murakabe sözcü¤üne karfl›l›k
gelmekte, bir iflin do¤ru ve düzenli olarak yap›l›p yap›lmad›¤›n›n incele-
me veya araflt›rma, bir fleyin gerçe¤e veya asl›na uygunlu¤una bakma,
gözden geçirme, yoklama, araflt›rma anlamlar›n› tafl›maktad›r4. 

Denetimin bafllang›c› veya denetimden önce gelen faaliyetler, kontrol-
dür. Herhangi bir fleyin istenilen biçimde sonlanmas› için veya belli bir
hedefe ulaflmak için baz› önlemler al›n›r. Bu önlemler sonuçlar› elde et-
me ve kontrol alt›nda tutmay› hedefler. Önce önlemler al›n›r, sistemler
kurulur, daha sonra uygulan›r, uygulaman›n sonuçlar› da ölçülür. Amaç-
lanan sonuçlara ne derece uygun davran›ld›¤› ortaya konulmaya çal›fl›l›r.
‹flte bu süreç içinde amaçlara ulaflmak için al›nan önlemler bir kontrol
faaliyetidir. Denetim faaliyeti ile bu hedeflere ulaflma derecesi veya sap-
malar›n tespiti yap›lmaktad›r. 

Murakabe sözcü¤ü, gözetlemek anlam›na gelen Arapça'daki “rakabe”
kökünden türetilmifl bir sufi prati¤idir. Dikkatle izlemek, ilgilenmek, göz-
leri aç›k tutmak anlamlar›n› da tafl›r. Metaforik aç›dan kiflinin manevi kal-
bine dikkatini yöneltmesi ve yarat›c›s›ndan gelecek sezgiyi beklemesini
ifade eder5.

3 Baflp›nar, 2005; sf 35.
4 Baklac›o¤lu, 1992; 22.
5 http://tr.wikipedia.org/wiki/Murakabe/07.08.2008.
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genelinde iç denetime iliflkin standart ve uygulama önerileri Uluslarara-
s› ‹ç Denetim Enstitüsü (IIA), iç kontrole iliflkin standart ve yaklafl›mlar
COSO (Comitte of Sponsoring Ornazitaions) ve d›fl denetime iliflkin stan-
dart ve uygulama önerileri de Uluslararas› Say›fltaylar Birli¤i olarak isim-
lendirebilece¤imiz INTOSAI taraf›ndan gelifltirilmekte ve güncellenmek-
tedir.

‹ç denetim, iflletmeye hizmet amac›yla, iflletmenin faaliyetlerini incele-
mek ve de¤erlemek için iflletme içinde kurulmufl bir de¤erleme fonksi-
yonudur. Organizasyonun yönetimi, faaliyetleri ile ilgili bilgi sistemlerini
kapsayacak kontrollerin yeterlili¤i ve etkinli¤i de¤erlendirilmelidir. 
Bu de¤erlendirme kapsam›nda;
• Operasyonlar›n etkinli¤i ve verimlili¤i,
• Finansal ve operasyonel bilgilerin güvenilirli¤i ve bütünlü¤ü,
• Faaliyetlerin yasa, düzenleme ve sözleflmelere uyumlulu¤u,
• Varl›klar›n korunmas›,
• Risk yönetiminin etkinli¤i
kontrol edilmeli, incelenmeli, yönetsel hedeflere ulaflabilme noktas›nda
de¤erlendirilerek, raporlanmal›d›r.

Bir organizasyonun amaçlar›na sa¤l›kl› bir biçimde ulaflmas›n› sa¤laya-
cak önlemler ve yordamlar dizisine “kontroller” ad› verilmektedir. Bu
kontrollerin oluflturdu¤u bütün ise “iç kontrol sistemi” olarak ortaya ç›-
kar. ‹ç kontrol sistemi ve iç denetimle iliflkilerine izleyen ana bölümde
de¤inilecektir. 

‹ç denetim biriminin temel görevleri, iflletmenin muhasebe ve iç kontrol
sistemleri ile mali durum ve faaliyet sonuçlar›n› incelemek ve önerilerde
bulunmakt›r. Bu do¤rultuda, iç denetçiler risk yönetiminin tam, etkin ve
verimli oldu¤u konusunda üst yönetime ve yönetim kuruluna objektif bil-
gi sa¤larlar. ‹ç denetim faaliyetlerini yürüten iç denetçiler, genellikle ifllet-
menin kendi personeli oldu¤u için, denetim fonksiyonunu üst yönetimin
belirledi¤i çerçeve içerisinde, ancak tarafs›z flekilde yerine getirirler. 

fliler taraf›ndan da yap›labilir. Ço¤u kez muhasebe kay›tlar› tamamland›k-
tan ve geçici mizan ç›kt›ktan sonra hesaplar›n vergi kanunlar›na veya uy-
gulanan di¤er muhasebe sistemine uygunlu¤unun bir kez daha incelen-
mesi anlam›na gelmektedir.

2.1.2. ‹ç Denetim Nedir?
‹ç denetim; iflletme varl›klar›n›n korunmas›n›, muhasebe verilerinin do¤-
rulu¤unu ve güvenilirli¤inin denetimini, faaliyetlerin etkinli¤inin gelifltiril-
mesini ve konulmufl yönetsel politikalara uygunlu¤un desteklemede ör-
güt plan›n› ve kabul edilmifl tüm efl güdümlü yöntem ve önlemleri içerir8.

‹ç denetimin genel tan›m›, iflletmenin her türlü etkinli¤ini üst yönetim ta-
raf›ndan belirlenen plan, politika, prosedür ve kurallara uygunluk aç›s›n-
dan denetlemek, gelifltirmek, iyilefltirmek ve iflletmeye de¤er katmak
amac›yla, ba¤›ms›z ve tarafs›z bir flekilde güvence alt›na alan dan›flman-
l›k hizmetidir. ‹ç denetçiler, günümüzdeki yeni iç denetim yaklafl›m›na
göre risk yönetimi, iç kontrol, yönetiflim süreçlerinin etkinli¤i ve verim-
lili¤in de¤erlendirilmesi ve gelifltirilmesi amac›na yönelik sistemli ve di-
siplinli bir yaklafl›m getirerek iflletmenin amaçlar›na ulaflmas›nda katk›da
bulunmaktad›rlar.

Uluslararas› ‹ç Denetim Enstitüsü (IIA) iç denetimin tarifini flu flekilde
yapm›flt›r:
“‹ç denetim; bir kuruluflun faaliyetlerine de¤er katmak ve bunlar› gelifl-
tirmek amac›yla tasarlanm›fl ba¤›ms›z, nesnel güvence sa¤lama ve da-
n›flmanl›k faaliyetidir. ‹ç denetim; risk yönetimi, kontrol ve yönetim sü-
reçlerinin etkinli¤ini, sistematik ve disiplinli bir yaklafl›mla de¤erlendirip
gelifltirerek kurumun hedeflerine ulaflmas›na yard›mc› olur.” 9

‹ç denetim kendi bafl›na yürütülen bir faaliyet olmay›p, yönetimin so-
rumlulu¤undaki iç kontrol sistemi ve d›fl denetimle de iliflkilidir. Dünya

8 Muhasebe, Denetim ve Etik Kurallar, 2004; 149.
9 Uluslararas› ‹ç Denetim Standartlar›, 2008;.3,7.
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Öte yandan iç denetim, Avrupa Birli¤i Komisyonu, IMF, Dünya Bankas›,
Birleflmifl Milletler, NATO, OECD, Avrupa Merkez Bankas› gibi uluslara-
ras› kurulufllar taraf›ndan uygulanan ve üyesi ülkelere de referans olarak
gösterilen bir denetim sistemidir. 

‹ç denetimin, teftifl ve soruflturma gibi klasik denetim uygulamalar›na na-
zaran yeni bir kavram olmas›ndan dolay›, böyle bir uygulaman›n gerek-
li olup olmad›¤›, faaliyet alan›n›n ne oldu¤u uygulamayla hangi yeni fay-
dalar›n sa¤lanaca¤›, iç denetimin yetkisinin ne olmas› gerekti¤i, mevcut
denetim uygulamalar›na nazaran ne gibi farkl›l›klara sahip oldu¤u hakl›
olarak sorgulanmaktad›r10. 

2.1.3. ‹ç Kontrol 
Genel anlam›yla kontrol, planlanan bir amaca ulafl›l›p ulafl›lmad›¤›n›n
araflt›r›lmas›d›r. Kontrol kelimesi denetim anlam›na gelen Latince’de ve
‹ngilizce’de yer alan “control” kelimesinden gelmektedir. Denetim ve
kontrol ayn› kökten gelmekle birlikte anlam olarak birbirinden farkl›d›r.
fiöyle ki, denetim ifl sürecinden ba¤›ms›z ve uzman kifliler taraf›ndan ya-
p›l›r; kontrol ise sistem içerisinde yer alan otomatik olarak veya ifl süre-
cine dâhil personel taraf›ndan yürütülen kontrol faaliyetini kapsar.

Kontrol ile denetim kavram› aras›ndaki benzerlik, her ikisinin de olmas›
gerekenle fiili durumu karfl›laflt›rmakta olmas›d›r. Bu iki kavram aras›n-
daki bafll›ca farkl›l›klar ise flöyle s›ralanabilir:
• Kontrol sürekli devam eden bir faaliyettir, denetim belli bir periyotta 

yap›l›r.
• Kontrol efl anl› yürütülür, denetim geçmifle dönüktür.
• Kontrolde mekanik araçlar kullan›labilir, denetim insan gücüyle 

gerçeklefltirilir. 
- Kontrolde iflletmeden ba¤›ms›z olmak gerekmez, denetimde 

ba¤›ms›zl›k flartt›r11.

10 Baflp›nar, 2006; 24.
11 Uzay, 1999; 5-6.

‹ç denetim, bir organizasyonun risk yönetimi, kontrol ve kurumsall›kla
ilgili süreçlerinin etkinli¤ini de¤erlendirmek ve gelifltirmek için sistema-
tik ve disipline edilmifl bir yaklafl›m getirerek organizasyonun amaçlar›-
na ulaflmas›na yard›m eder. 

‹ç denetimde de d›fl denetim faaliyetinde oldu¤u gibi, denetim planlama-
s›, elde edilen bilgilerin gözden geçirilmesi ve de¤erlenmesi, denetim so-
nuçlar›n›n ilgili yönetim kademesine raporlanmas› ve izlemeden oluflan
sistematik bir süreç vard›r. ‹ç denetim, bir kurulufl veya flirketin her bir bi-
riminin faaliyetlerinin uygunluk, etkinlik ve performans›n› ölçmeyi ve
üretilmifl her türlü bilginin güvenirli¤inin mevzuat ve muhasebe aç›s›ndan
incelenmesini ve tüm bulgular›n üst yönetime raporlanmas›n› kapsar. 

‹ç denetimin finansal denetim yönü, finansal tablolar›n do¤rulu¤unun
araflt›r›lmas›ndan çok, finansal tablolara temel oluflturan muhasebe bilgi-
lerinin do¤ruluk ve güvenirli¤ini araflt›rmak ve bu bilgileri elde etmek
için kullan›lan kay›t ortam›n› ve raporlama sistemini gözden geçirmektir. 

‹ç denetimde, kontrol, risk yönetim ve yönetim süreçleri ayr› ayr› de¤er-
lendirilir. ‹ç denetimle mali denetim, uygunluk denetimi, sistem ve per-
formans denetimleri yap›l›r. Günümüzde h›zla geliflen teknolojilerin ifl-
letmelerde artarak kullan›m› nedeniyle iç denetim, bilgi teknolojileri de-
netimini de içermelidir. ‹ç denetçilerin bilgi teknolojileri konusundaki
bilgi ve tecrübelerinin gelifltirilmesi bu aç›dan kaç›n›lmazd›r. 

‹ç denetim, yönetimin bir parças› oldu¤u halde, fonksiyonel anlamda ba-
¤›ms›zl›¤a sahip bir mekanizma olarak faaliyette bulunmakta ve bu ne-
denle kurumlarda yönetsel hesap verilebilirlik sorumlulu¤unun yerlefl-
mesine katk› sa¤lamaktad›r. Ayr›ca, iç denetim, bireysel ifllemleri incele-
mek yerine sistem odakl› bir denetim faaliyetine dayanmakta, program
sonuçlar›n›n kalitesi üzerine yo¤unlaflmaktad›r. Her organizasyon kendi
denetim ihtiyaçlar›n› belirleyip, iç denetim sisteminin rolünü ve görevle-
rini buna göre tan›mlayabilmektedir. 
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amaçlar›n gerçeklefltirilebilmesi için alt sistemler kurar. Bu alt sistemler,
iç kontrol sisteminin unsurlar›d›r. Ancak, sorumlulu¤un üst yönetimde
olmas› di¤er personeli ilgilendirmedi¤i veya ilgilendirmeyece¤i anlam›na
gelmez. Tüm personelin tutum ve davran›fllar› bu üç amaca yönelik ola-
rak düzenlenir ve herkes bu sistem içinde yer al›r.

Maliye Bakanl›¤› Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlü¤ü’nün bir çal›flma-
s›nda da iç kontrol; “bir iflletmenin, iflletmeye ait politikalar›n ve hükümet
programlar›n›n istenilen sonuçlara ulaflmas›; bu programlar için kullan›-
lan kaynaklar›n, belirlenen kurumsal amaç ve hedeflerle uyumlu olmas›,
programlar›n israf, hile ve kötü yönetimden korunmas›, güvenilir ve zama-
n›nda bilginin elde edilmesi, korunmas›, rapor edilmesi ve gerekti¤inde ka-
rar alma mekanizmalar›nda kullan›lmas› amac›yla oluflturulan organizas-
yon, politika ve prosedürler bütünü” olarak tan›mlanm›flt›r13.

2.1.4. ‹ç Denetim ‹le ‹ç Kontrolün Farkl›l›klar› 
‹flletmeler, ülkemizde de oldu¤u gibi, yasalar gere¤i iç denetim birimle-
ri ve sistemleri kurmak durumunda kalabilirler. Ülkemizde bankalarla si-
gorta ve reasürans flirketlerinin iç denetim birimi kurmas› zorunlulu¤u
bulunmaktad›r. Halen TBMM’nde beklemekte olan Türk Ticaret Kanunu
Tasar›s› ile iç denetim sermaye flirketleri için zorunlu bir mesleki organ
olarak planlanmaktad›r. ‹ç denetim ile iç kontrol s›k s›k birbirine kar›flt›-
r›lan iki kavramd›r. 

‹ç denetim, iflletmenin kendi iç kontrollerinin tatmin edici düzeyde iflle-
di¤ini teyit etmek amac›yla kendi yarar›na sürdürdü¤ü bir denetimdir. ‹ç
kontrol ise iflletme varl›klar›n› korumak ve her türlü kay›plar› önlemek,
muhasebe verilerinin do¤rulu¤unu ve güvenirli¤ini sa¤lamak, iflletme fa-
aliyetlerinin etkinli¤ini gelifltirmek ve yönetim politikalar›na ba¤l›l›¤›
özendirmek amaçlar›n› gerçeklefltirmek için bir iflletmedeki örgüt yap›s›,
uygulanan yöntemler ve ölçülerin tamam›d›r. Günümüzde iflletmelerin
teknolojik aç›dan ve personel yönünden büyümeleri, yönetilmelerini
13 Keskin 2006; 12-13.

‹ç kontrolü, iflletmelerde yönetim sorumlulu¤u tafl›yanlar, muhasebe
meslek mensuplar›, denetçiler, yasa koyucular amaçlar›na göre farkl› fle-
killerde tan›mlamaktad›rlar. 

De¤iflik meslek örgütlerinde tarihi süreç içinde de¤iflen tan›mlar yap›l-
m›flt›r. Önceleri iflletme içinde manuel olarak ve kiflilerin insiyatifinde yü-
rütülen muhasebe uygulamalar›nda hata ve hileleri ortaya ç›karmaya ve
dolay›s›yla varl›klar›n kötüye kullan›lmas›n› önlemeye yönelik bir sistem
olarak düflünülürken, daha sonra iflletmede yönetimin en önemli fonksi-
yonlar›ndan olan kontrolün uygulanmas› olarak alg›lanmaya bafllan›lm›fl-
t›r. ‹fllerin yürütülmesinde verimlik, zaman kazanma, düzenlilik unsurla-
r› da ilave olmufltur. Son olarak gelinen aflamada denetim firmalar› tara-
f›nda da benimsenen tan›m flöyledir: 

“En genifl anlamda, bir iflletme veya di¤er bir kurulufltaki yönetim kuru-
lu, üst yönetim ve di¤er personel taraf›ndan etkilenen ve bu kiflilerin için-
de bulundu¤u;
* faaliyetlerin etkinlik ve verimlili¤i (performans amaçlar›),
* finansal raporlaman›n güvenilirli¤i (raporlama amaçlar›),
* yürürlükteki mevzuata ve di¤er düzenlemelere uyum (mevzuata 

uyum),
fleklinde s›n›fland›r›labilecek üç gruptaki amaçlara yönelik makul bir
güvence temin etmek üzere tesis edilen bir süreçtir.” 12

Bu tan›m iç kontrol sisteminin amaçlar›n›, niteli¤ini, kimlerin sorumlulu-
¤unda oldu¤unu ç›karmaya yeter bir tan›md›r. Her fleyden önce iç kon-
trol sistemi iflletme içinde bir birim de¤il, tüm örgüte yay›lm›fl sistemler
bütünüdür. ‹flletmede tüm faaliyet ve fonksiyonlarla ilgisi vard›r. Kendi-
si bir sistemdir ve kendisinin de alt sistemleri vard›r. Kendisi özetlenerek
üç noktaya indirilmifl amaçlar› gerçeklefltirme sorumlulu¤unda olan üst
yönetimin bir alt sistemidir. Yani bu amaçlar› gerçeklefltirmek ve bunlar
için gerekli sistemlerin kurulmas› da üst yönetime düfler. Üst yönetim bu
12 Kaval, 2005; 121-122.
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yasal düzenlemeler, ölçek ve özellikleri farkl› kurumsal yap›larda gerçek-
lefltirilmektedir. Söz konusu farkl›l›klar içinde iç denetimin tan›m›na uy-
gun yerine getirilmesine yönelik olarak, iç denetim uygulamalar›n›n te-
mel ilkelerini tan›mlamak, katma de¤erini ifade ve teflvik etmek, perfor-
mans›n›n de¤erlendirilmesine imkân sa¤lamak amac›yla Uluslararas› ‹ç
Denetçiler Enstitüsü taraf›ndan “Uluslararas› ‹ç Denetim Standartlar›” ge-
lifltirilmifltir14.

Uluslararas› standartlar, farkl› endüstri ve ortamlarda, ölçek ve özellik-
leri farkl› kurumsal yap›larda gerçeklefltirilen iç denetim faaliyetinden
beklenen sonuçlar›n etkili bir flekilde gerçeklefltirilmesine imkân tan›-
maktad›r.

Haziran 1999’da Uluslararas› ‹ç Denetçiler Enstitüsü (IIA) yönetim kuru-
lunda yap›lan oylama ile yeni bir iç denetim tan›m› ve yeni bir Mesleki
Uygulama Çerçevesi kabul edilmifltir. Genel anlamda çerçeve, bilgi ile
rehberli¤in birbirine nas›l uyaca¤›na dair yap›sal bir plan sunmaktad›r.
Çerçeve, uyumlu bir sistem olarak, mesle¤e yararl› teknik, yöntem ve
kavramlar›n gelifltirilmesi, yorumlanmas› ve uygulanmas›na imkân sa¤la-
maktad›r15.

Bu standartlara uyum sa¤lamak esast›r. Uyum sa¤lanamad›¤› durumlar
özel durum aç›klamas› gerektirir16.

Mesleki Uygulama Çerçevesi, “‹ç Denetimin Tan›m›”, “Etik Kurallar,
“Uluslararas› ‹ç Denetim Mesleki Uygulama Standartlar› (k›saca Uluslara-
ras› ‹ç Denetim Standartlar› veya Standartlar)” ve “Uygulama Önerileri’ni”
kapsamaktad›r.17 Mesleki Uygulama Çerçevesi “K›rm›z› Kitap (Red Bo-
ok)” olarak da bilinmektedir.

14 Uzun, 2008.
15 Uluslararas› ‹ç Denetim Standartlar›, 2008;.3.
16 Uzun, 2008.
17 Uluslararas› ‹ç Denetim Standartlar›, 2008; 3.

zorlaflt›rm›flt›r. Bu nedenle yöneticiler bizzat gözlem ve kontrol olana¤›n-
dan yoksun, kendilerine sunulan muhasebe ve istatistik verilerinden ya-
rarlanarak iflletmeyi yönetmek zorunda kalm›fllard›r. Ancak, bu raporlar›
oldu¤u gibi kabul etmek yerine, raporlar›n dayand›klar› verileri analiz et-
mek gerekir ki, bu analiz ifllemine iç kontrol denilmektedir.

‹ç kontrol, yukar›da belirtildi¤i gibi, bir iflletmenin yönetim kurulu üye-
leri, yönetim ve di¤er personeli taraf›ndan etkilenen ve faaliyetlerin et-
kinli¤i ve verimlili¤i, finansal raporlaman›n güvenilirli¤i ve ilgili yasal dü-
zenlemelere uygunluk gibi amaçlara ulaflmada dikkate al›nacak yeterli
güveni sa¤lamak üzere tasarlanm›fl bir süreçtir. 

Buradan da anlafl›laca¤› üzere, iç kontrolün amac›, kiflilere riskleri yönet-
meleri konusunda yard›mc› olmak, dolay›s›yla iflletmenin hedeflerine
ulaflmas›n› sa¤lamakt›r. ‹ç kontrol sistemlerinin genel çerçevesini belirle-
mek ve riskler de¤ifltikçe bu çerçeveyi güncellemekle flirket üst yöneti-
mi sorumludur.

‹ç denetim faaliyeti ise, iç kontrol süreçlerinin riskleri kabul edilebilir bir
düzeyde yönetmek için gerekti¤i gibi çal›flt›¤› konusunda objektif bir gü-
vence vererek, yönetimin faaliyetlerine destek olur. ‹ç denetim, ayn› za-
manda, dan›flmanl›k hizmetleri vererek, yönetimin iç kontrol sistemini
gelifltirme çabalar›n› kolaylaflt›r›r. Örgütsel de¤iflikliklerin sistem üzerin-
deki etkileri hakk›nda önerilerde bulunarak yönetime destek olur. 

Görüldü¤ü gibi, iç denetim asl›nda iç kontrol iflleminin bir parças›d›r. ‹ç
kontrol, iç denetçiler, yöneticiler, ba¤›ms›z denetçiler, ortaklar gibi çok
say›da kifliyi ilgilendirir. ‹ç denetçi, iç kontrol konusunda uzman bir kifli
olarak çal›flmalar›n› sürdürür. 

2.2. Uluslararas› ‹ç Denetim Standartlar›  
‹flletmelerde iç denetim faaliyetleri, farkl› endüstri ve ortamlarda, çeflitli
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‹ç denetim faaliyetleri, çok çeflitli hukuki ve kültürel ortamlarda; amac›,
boyutu, karmafl›kl›¤› ve yap›s› çok farkl› kurumlarda, kurum içinden ve
d›fl›ndan kifliler taraf›ndan gerçeklefltirilmektedir24. Tüm dünyada iç de-
netim, de¤iflik ortamlarda ve farkl› büyüklük, amaç ve yap›ya sahip ku-
rulufllarda yap›l›r. Ayr›ca, farkl› ülkelerdeki kanunlar ve gelenekler birbi-
rinden farkl›d›r. Bu farkl›l›klar, her bir ortamdaki iç denetim uygulama-
s›n› etkileyebilir25. 

Bununla birlikte, iç denetim faaliyetinin gerçeklefltirildi¤i ortam›n etkisi-
ne ra¤men, standartlar, iç denetim mesle¤inin bir disiplin içinde yürütül-
mesi ve katma de¤er yaratma özelli¤inin ortaya ç›kabilmesi bak›m›ndan
büyük öneme haizdir.

Standartlarla ilgili aç›klamalardan da anlafl›laca¤› üzere, iç denetim faali-
yeti, bu faaliyeti yerine getirecek iç denetçilerin nitelikleriyle, bu faaliye-
tin nas›l yap›laca¤›n› belirten çal›flma yaklafl›mlar›n›n tan›mland›¤› bir
özelli¤e sahiptir. Ola¤anüstü koflullar›n ifadesi olan kriz dönemlerinde
yürütülen kriz yönetiminde sahip oldu¤u standartlarla iç denetimin etki-
li bir yönetim arac› olarak kullan›lmas› ak›lc› bir yaklafl›m olacakt›r. Yö-
netim fonksiyonlar› içinde standartlar› mevcut bir iç denetim fonksiyonu
kriz koflullar›nda iflletme üst yönetimi için güvenilir bir yönetim arac› ola-
rak tercih edilmelidir26.

Uluslararas› ‹ç Denetim Enstitüsü'nün Etik Kurallar›, iç denetim mesle¤i
ve uygulamas›yla ilgili ilkeler ile bu ilkelerin uygulamaya dönük yorum-
lanmas›na yard›mc› olan ve iç denetçilerden beklenen davran›fl fleklini
tan›mlayan Davran›fl Kurallar›ndan oluflmaktad›r. Etik Kurallar›n ana
amac›, iç denetim mesle¤inde etik kültürü gelifltirmektir. Kurallar, iç de-
netim hizmeti veren tüm kurumlar› ve kiflileri ba¤lar. Etik Kurallar› do¤-
24 Uluslararas› ‹ç Denetim Standartlar› 2008; 29.
25 Uluslararas› ‹ç Denetim Standartlar› 2008; 4.
26 Uzun ve Yurtsever, 2009; 491-514.

Standartlar, iç denetim biriminin faaliyetlerinin de¤erlendirilmesi ve öl-
çülmesinde kullan›lan k›staslard›r. Standartlar, iç denetim uygulamas›n›n
nas›l olmas› gerekti¤ini gösterir. Standartlar, iç denetçilerin bulundu¤u
her türlü kurum ve flirkette, iç denetim mesle¤inin tamam›na hizmet et-
mek için oluflturulmufltur18. 

Standartlar, Mesleki Uygulama Çerçevesinin bir parças›d›r19. Mesleki Uy-
gulama Çerçevesi’nde, üç tak›m standart vard›r: Nitelik, performans ve
uygulama standartlar›. Nitelik Standartlar›, iç denetim faaliyetlerini yürü-
ten kurum ve fertlerin özelliklerine yöneliktir. Performans Standartlar›, iç
denetim faaliyetlerinin tabiat›n› aç›klar ve bu hizmetlerin performans›n›
de¤erlendirmekte kullan›lan kalite k›staslar›n› sa¤lar. Nitelik ve Perfor-
mans Standartlar›, tüm iç denetim hizmetlerine uygulan›rken, Uygulama
Standartlar›, belirli görev türlerine tatbik edilir20.

‹ç denetçiler, iç denetim hizmetlerini Standartlar’a uygun flekilde yerine
getirmelidirler. Standartlar iç denetim mesle¤inin zorunlu rehberli¤i ola-
rak kabul edilmektedir ve tüm iç denetim mesle¤i mensuplar›n› ba¤la-
maktad›r21. Uygulama Önerileri ise zorunlu olmasa da Uluslararas› ‹ç De-
netçiler Enstitüsü taraf›ndan ›srarla tavsiye edilmektedir22.

Standartlar›n amaçlar› flunlard›r23:
‹ç denetim uygulamas›n› olmas› gerekti¤i gibi temsil eden temel 
ilkeleri tan›mlamak,
Katma de¤erli iç denetim faaliyetlerini teflvik etmeye ve hayata 
geçirmeye yönelik bir çerçeve oluflturmak,
‹ç denetim performans›n›n de¤erlendirilmesine uygun bir zemin oluflturmak,
Geliflmifl kurumsal süreç ve faaliyetleri canland›rmak,

18 Uluslararas› ‹ç Denetim Standartlar›, 2008; 4.
19 Uluslararas› ‹ç Denetim Standartlar› 2008; 16.
20 Uluslararas› ‹ç Denetim Standartlar› 2008; 4.
21 Uluslararas› ‹ç Denetim Standartlar› 2008; 5.
22 Uluslararas› ‹ç Denetim Standartlar› 2008; 5.
23 Uluslararas› ‹ç Denetim Standartlar› 2008; 16.
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2.2.1. Nitelik Standartlar› 
Nitelik standartlar›, iç denetim faaliyetlerini yürüten taraflar›n ve kurum-
lar›n özelliklerine yöneliktir. Nitelik standartlar›, iç denetim faaliyetleri-
nin amaç, yetki ve sorumluluklar›n›n standartlarla uyumlu olmas› ve bir
düzenlemeyle yaz›l› olarak aç›kça tan›mlanmas›n› gerekli k›lmaktad›r.
Ayr›ca, iç denetim faaliyetlerinin ba¤›ms›z ve objektif olmas›n›, iç denet-
çilerin ise gerekli vas›flara ve mesleki özene sahip olmas›n› ister.

1000-1999 aras›nda kodlanan nitelik standartlar› flunlard›r29:
• 1000 Amaç, Yetki ve Sorumluluklar
• 1100 Ba¤›ms›zl›k ve Objektiflik

• 1110 Kurum ‹çi Ba¤›ms›zl›k
• 1120 Bireysel Objektiflik 
• 1130 Ba¤›ms›zl›k ve Objektifli¤i Bozan Etkenler 

• 1200 Yeterlilik ve Azami Mesleki Özen ve Dikkat 
• 1210 Yeterlilik 
• 1220 Azami Mesleki Özen ve Dikkat 
• 1230 Sürekli Mesleki Geliflim 

• 1300 Kalite Güvence ve Gelifltirme Program› 
• 1310 Kalite Program› De¤erlendirmeleri

• 1311 ‹ç De¤erlendirmeler
• 1312 D›fl De¤erlendirmeler

• 1320 Kalite Program›nda Raporlama
• 1330 Standartlara Uygunlu¤un Kullan›m›
• 1340 Uygunsuzlu¤un Aç›klanmas›

2.2.2. Performans Standartlar› 
Performans standartlar› iç denetim faaliyetlerinin niteli¤ini tan›mlamakta
ve bu hizmetlerin performans›n›n ölçülebilmesinde kullan›lacak kriterler
sunmaktad›r. Performans standartlar›, iç denetim yöneticisinin iç denetim
faaliyetini kuruma de¤er katacak flekilde yönetmesini gerekli k›lar ve iç

29 Uluslararas› ‹ç Denetim Standartlar›, 2008; 19-24.

rultusunda, iç denetçilerin afla¤›daki ilkeleri uygulamalar› beklenir:
- Dürüstlük: ‹ç denetçilerin dürüstlü¤ü bir güven unsuru olup, ver-

dikleri hükümlere itimat edilmesini sa¤lar.
- Objektiflik: ‹ç denetçiler, inceledikleri faaliyetle ilgili bilgileri top-

larken, de¤erlendirirken ve raporlarken objektif davran›r ve kendilerinin
veya baflkalar›n›n menfaatlerinden etkilenmez.

- Gizlilik: ‹ç denetçiler, elde ettikleri bilginin de¤erine ve sahipli¤ine
sayg› gösterir. Yasal veya mesleki bir zorunluluk olmad›¤› sürece, gerek-
li yetkilendirmeyi almaks›z›n bu bilgileri aç›klamazlar.

- Yetkinlik: ‹ç denetçiler, iç denetim hizmetlerinin gerçeklefltirilme-
sinde gereken bilgi, beceri ve tecrübeye sahip olmal›d›r.

K›saca uluslararas› iç denetim standartlar› olarak da bilinen Uluslararas›
‹ç Denetim Mesleki Uygulama Standartlar›, iç denetimin nas›l yürütüle-
ce¤ine iliflkin olarak, kurumlar ve iç denetçiler baz›nda genel kurallar›
belirler. Standartlar, iç denetim faaliyetinin ba¤›ms›zl›¤›n› korumaya yö-
nelik önlemleri, denetçilerin görevlerini yaparken uygulayacaklar› yön-
temleri ve kalite güvence koflullar›n› düzenlemektedir. IIA ve ba¤l› ku-
rulufllar›n üyelerinin bu standartlara uymas› zorunludur. 

IIA, ilk uluslararas› iç denetim standartlar›n› 1978 y›l›nda yay›nlam›flt›r. An-
cak standartlar, sistemli bir flekilde gözden geçirilir ve gelifltirilir. Standartlar,
nitelik, performans ve uygulama standartlar›ndan meydana gelmektedir27.

Yetkin bir iç denetim fonksiyonu, iyi yönetiflimin önemli bir unsurudur.
Bu yaklafl›mla ‹ç Denetim Enstitüsü’nün revize etti¤i Uluslararas› Mesle-
ki Uygulama Standartlar› 01.01.2002 tarihinden geçerli olmak üzere yü-
rürlü¤e girmifltir. Eski halinde, ba¤›ms›zl›k, mesleki yeterlik, denetimin
kapsam›, denetim faaliyetleri ve iç denetim departman›n›n yönetimi bafl-
l›klar›nda toplanan standartlar yeniden düzenlenmifltir28.

27 www.tide.org.tr/26.02.2010.
28 Eflkazan, 2002; 30-31.
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• 2421 Hata ve Eksiklikler
• 2430 Görevlendirmelerde Standartlara Ayk›r›l›klar›n Aç›klanmas›
• 2440 Sonuçlar›n Raporlanmas›
• 2500 ‹lerlemelerin Gözlenmesi 
• 2600 Yönetimin Art›k (Bakiye) Riskleri Üstlenmesi

2.2.3. Uygulama Önerileri  
Uygulama önerileri, Uluslararas› ‹ç Denetim Mesleki Uygulama Standart-
lar›n›n yorumlanmas›nda ve standartlar›n hangi iç denetim ortamlar›na
uygulanaca¤› konusunda yard›mc› olurlar. Ancak zorunlu de¤illerdir. Ni-
telik ve performans standartlar› iç denetim hizmetlerinin tamam›nda uy-
gulan›rken uygulama önerileri güvence ve dan›flma gibi belli durumlara
özeldir. Her bir ana nitelik ve performans standard›n›n alt›nda bir uygu-
lama standard› seti mevcut olup, güvence hizmetleri ve dan›flma hizmet-
leri için oluflturulmufllard›r. Güvence hizmetleri, iç denetçinin bir süreç,
sistem veya bir baflka konu hakk›nda ba¤›ms›z görüfl veya kanaat suna-
bilmek için eldeki bulgular› objektif bir flekilde de¤erlendirmesini içerir-
ken, dan›flmanl›k hizmetleri tabiat› gere¤i tavsiye niteli¤inde olup, genel-
likle görevlendirmeyi talep eden müflterinin özel talebi üzerine gerçek-
lefltirilmektedir. 

Uygulama önerilerinden baz›lar›, tüm iç denetçilere uygulanabiliyorken;
baz›lar› çevresel etkenler, bilgi teknolojileri, kamu denetimi gibi konular-
da rehberlik sa¤layacak flekilde ve IIA'n›n ilgili komiteleri taraf›ndan ya-
p›lan çal›flmalarla hayata geçirilerek belirli bir sektörün, belirli bir dene-
tim ortam›n›n veya belirli bir co¤rafi alan›n ihtiyaçlar›n› karfl›lamak üze-
re gelifltirilmifl olabilir31.

2.2.4. Gelifltirme ve Uygulama Yard›mlar›   
Gelifltirme ve Uygulama Yard›mlar›; Etik Kurallar›, Standartlar ve Uygu-
lama Önerilerinde sunulan k›lavuzluk bilgilerinin uygulanmas›nda yar-

31 Uluslararas› ‹ç Denetim Standartlar›, 2008; 41-433.

denetimin risk yönetimi, kontrol ve kurumsal yönetim sistemlerine kat-
k›da bulunacak flekilde yap›lmas›n› ister. ‹ç denetçilerin görevlerini plan-
larken, yerine getirirken ve sonuçlar›n› raporlarken uymalar› gereken te-
mel kurallar da bu standartlar›n konusuna girmektedir. 

2000-2999 aras›nda kodlanan performans standartlar› flunlard›r30: 
• 2000 ‹ç Denetim Faaliyetinin Yönetimi 
• 2010 Planlama
• 2020 Bildirim ve Onay 
• 2030 Kaynak Yönetimi
• 2040 Politika ve Prosedürler
• 2050 Koordinasyon
• 2060 Yönetim Kuruluna ve Üst Yönetime Raporlama 
• 2100 ‹flin Niteli¤i
• 2110 Risk Yönetimi
• 2120 Kontrol
• 2130 Yönetiflim
• 2200 Görev Planlamas› 
• 2201 Planlamada Dikkate Al›nmas› Gerekenler  
• 2210 Görev Amaçlar›
• 2220 Görev Kapsam›
• 2230 Görev Kaynaklar›n›n Tahsisi
• 2240 Görev ‹fl Program› 
• 2300 Görevin Yap›lmas› 
• 2310 Bilgilerin Tespiti ve Tan›mlanmas›
• 2320 Analiz ve De¤erlendirme 
• 2330 Bilgilerin Kaydedilmesi
• 2340 Görevin Gözetim ve Kontrolü
• 2400 Sonuçlar›n Raporlanmas› 
• 2410 Raporlama K›staslar› 
• 2420 Raporlamalar›n Kalitesi

30 Uluslararas› ‹ç Denetim Standartlar›, 2008; 25-34.
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al›nan di¤er bir konunun do¤rudan içinde olan kifli veya grup (süreç sa-
hibi), (2) De¤erlendirmeyi yapan kifli veya grup (iç denetçi), (3) de¤er-
lendirmeyi kullanan kifli veya grup (kullan›c›)35.

‹ç denetimin güvence fonksiyonu kapsam›nda; ‹flletmeyi büyük zararla-

ra u¤ratabilecek risklerin tespit edilmesi, bu risklerin engellenmesi müm-

kün olabilecektir. Özellikle operasyonel riskler konusunda iflletmenin

yönetimine yap›lan raporlamalar bu tür risklerin azalt›lmas› bak›m›ndan

önem tafl›maktad›r. ‹ç denetim faaliyetinin bulunmad›¤› durumda bu

risklerin bilinebilmesi ve bu flekilde önlem al›nabilmesi imkân›n›n büyük

oranda azalaca¤› ortadad›r.

Dan›flmanl›k Hizmetleri (Consulting Services): Herhangi bir idarî so-

rumluluk üstlenmeden, bir kurumun faaliyetlerini gelifltirmek ve onlara

de¤er katmak amac›n› güden, niteli¤i ve kapsam› denetlenen ile birlikte

kararlaflt›r›lan istiflarî faaliyetler ve bununla ba¤lant›l› di¤er hizmetlerdir.

Usul ve yol göstermek, tavsiyede bulunmak, iflleri kolaylaflt›rmak ve e¤i-

tim vermek, bu kapsamdaki faaliyet örnekleridir.36 Belirtildi¤i gibi dan›fl-

manl›k hizmetlerinde herhangi bir idari sorumluluk üstlenilmemesi son

derece önemlidir.37 Dan›flmanl›k hizmetleri, tabiat› gere¤i tavsiye niteli-

¤inde olup genellikle görevlendirmeyi talep edenin özel talebi üzerine

gerçeklefltirilir. Dan›flmanl›k hizmetlerinin nitelik ve kapsam›, de¤erlen-

dirmeyi talep edenle iç denetçi aras›ndaki sözleflmeye tabidir. Dan›flman-

l›k hizmetlerinin genellikle iki taraf› vard›r: (1) Tavsiye veren kifli veya

grup (iç denetçi), (2) Tavsiye talep eden ve alan kifli veya grup (görevin

müflterisi). ‹ç denetçi dan›flmanl›k hizmeti verirken, objektifli¤ini muha-

faza etmeli ve idarî sorumluluk almamal›d›r38. 

35 Uluslararas› ‹ç Denetim Standartlar›, 2008; 15.
36 Uluslararas› ‹ç Denetim Standartlar›, 2008; 35.
37 Yurtsever, 2008; 45.
38 Uluslararas› ‹ç Denetim Standartlar› Mesleki Uygulama Çerçevesi, 2008, s.15.

d›mc› olup, Mesleki Uygulamalar Setinin en büyük ve en kapsaml› bölü-
münü oluflturmaktad›r.

Gelifltirme ve Uygulama Yard›mlar›, konferans ve seminerler, araflt›rma
raporlar›, e¤itim setleri ve iç denetim faaliyetlerinin uygulanmas›na ilifl-
kin ilgili di¤er ürün ve hizmetlerden oluflur.

2.3. ‹ç Denetimin Fonksiyonlar› 
Daha önce belirtilen ve Uluslararas› ‹ç Denetçiler Enstitüsü’nün (The Ins-
titute of Internal Auditors-IIA) Haziran 1999’da kabul etmifl oldu¤u iç de-
netim tan›m› incelendi¤inde iç denetim faaliyetinin temelde iki tane
fonksiyonunun oldu¤u görülmektedir32.

• Güvence sa¤lama,
• Dan›flmanl›k.

Di¤er bir deyiflle, iç denetim güvence sa¤lama ve dan›flmanl›k hizmetle-
ri verme seklinde iki farkl› boyutu/yüzü bulunmaktad›r33. 

“Güvence sa¤lama” fonksiyonu asl›nda denetim faaliyetinin en klasik
olarak nitelendirilebilecek fonksiyonudur. Güvence Hizmetleri (Assuran-
ce Services), Kurumun risk yönetimi, kontrol ve yönetiflim süreçlerine
dair ba¤›ms›z bir de¤erlendirme sa¤lamak amac›yla bulgular›n objektif
bir flekilde incelenmesidir. Mali yap›ya, performansa, mevzuat ve düzen-
lemelere uyuma, bilgi sistemleri güvenli¤ine ve ihtimam denetimine (du-
e diligence; ayr›nt›l› durum tespit çal›flmas›) yönelik görevler bu kapsam-
daki örneklerdir34. Güvence hizmetleri, iç denetçinin, bir süreç, sistem
veya bir baflka konu hakk›nda ba¤ms›z görüfl veya kanaat sunabilmek
için, eldeki bulgular› objektif bir flekilde de¤erlendirmesini içerir. Güven-
ce görevlerinin nitelik ve kapsam› iç denetçi taraf›ndan belirlenir. Gü-
vence hizmetlerinin, genellikle, üç taraf› vard›r: (1) Süreç, sistem veya ele

32 Yurtsever, 2008; 44.
33 Midyat, 2010.
34 Uluslararas› ‹ç Denetim Standartlar›, 2008; 36-37.
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‹ç denetimin dan›flmanl›k ve güvence rolleri, kriz yönetiminde iç dene-
tim faaliyetinden nas›l yararlan›labilece¤i konusunda iflletme yönetimle-
rine ›fl›k tutmaktad›r.

2.3.1. ‹ç Kontrol Sistemi   
‹ç kontrol sistemi, iflletme üst yönetimi taraf›ndan al›nan ve yukar›daki
bölümde özetlenen amaçlarla ba¤lant›l› olan kararlar›n uygulamaya ge-
çirilebilmesinde uygulanan temel ilkeler, yöntemler ve önlemlerden
meydana gelen sistemdir.

‹ç kontrol sistemi ile iflletme fonksiyonlar› alt fonksiyonlara ayr›lmakta,
her fonksiyona farkl› kifliler tahsis edilerek kiflilerin birbirlerini kontrol
etmeleri sa¤lanmakta, iyi bir belge, kay›t ve rapor sistemi ile kiflilerin so-
rumluluklar› belirlenmekte, hata ve hile yapmalar› önlenmekte, varl›kla-
ra eriflim s›n›rlanarak iflletmede kay›plara ve kötü niyetli davran›fllara izin
verilmemektedir. 

Her fley belirli bir düzen içinde yap›lmaktad›r. Böylece faaliyetlerde et-
kinlik ve verimlilik sa¤lanmaktad›r. Kurulan bilgi ve belge ak›fl sistemi
içinde her fley zaman›nda kayda geçmekte, kayda geçenlerin do¤rulu¤u
kontrol edilmekte, bunlar üst yönetime özetlenerek raporlanmaktad›r.
Raporlanan bilgiler olmas› gereken/gerçekleflen karfl›laflt›rmas›na olanak
sa¤lamakta, böylece yöneticiler iflletmede olumsuz geliflmelere veya ve-
rimsizliklere zaman›nda müdahale olana¤›n› bulabilmektedirler. Böylece
birincil amaç sa¤lanmaktad›r.

Muhasebe bilgilerini de kapsayan bu raporlama sistemi sayesinde finan-
sal raporlar›n güvenilirli¤i de sa¤lanmaktad›r. Üst yönetime do¤ru ç›kt›k-
ça daha özet hale gelen bilgi ve tablolar sadece üretim, sat›fl gibi miktar
hareketlerini de¤il, parasal hareketleri de kapsayacak flekilde haz›rlan-
maktad›r. Böylece, mali tablolar›n zaman›nda üretilebilmesi mümkün k›-
l›n›rken, bunlar›n güvenilirli¤i de sa¤lanmaktad›r.

‹ç denetimin dan›flmanl›k fonksiyonu kapsam›nda da;39 iç denetim birimle-
rindeki nitelikli personelin görüfllerinden yararlanmak suretiyle kurumun fa-
aliyetleri geliflecek ve kuruma sa¤lanan katma de¤er artacak, ifl süreçlerinin
hatal› oluflturulmas› ve bundan kaynaklanan riskler önemli oranda azalt›la-
cakt›r. Hatal› ifl süreçlerinin oluflturulmas› nedeniyle ortaya ç›kabilecek risk-
ler ve olumsuz sonuçlar bazen çok büyük olabilmekte ve geç fark edilme-
si nedeniyle büyük zararlara neden olabilmektedir. ‹ç denetimin, süreçlerin
oluflturulmas› aflamas›nda verdi¤i dan›flmanl›k hizmetleri ile hatal› ifl süreci
ve uygulamalar›n oluflmas›n›n önüne bafllang›çta geçilebilecektir. 

Esas›nda bu iki boyut birbirine tamamlamakta ve iç denetim faaliyetinin
amaç ve fonksiyonunun icra edilebilmesine imkân tan›maktad›r. Dan›fl-
manl›k fonksiyonu olmayan ve salt güvence sa¤lamaya yönelik bir iç de-
netim d›fl denetim faaliyetinden farks›z bir nitelik kazanacak ve fonksi-
yon itibariyle zay›flayacakt›r. Böylece, denetimin amaç ve fonksiyonlar›-
na tam olarak ulafl›lmas› mümkün olmayacakt›r. Çünkü denetim faaliye-
tinin esas gayesi kurumun faaliyetlerinin, çal›flmalar›n›n gelifltirilmesidir.40

Dan›flmanl›k ifllevi yaz›l› anlaflmalarla tan›mlanan resmî görevlerden dai-
mî veya geçici yönetim komitelerinde veya proje ekiplerinde yer almak
gibi dan›flmanl›k hizmet ve faaliyetlerine kadar farkl› ve de¤iflik kapsam-
larda olabilir41. Dan›flmanl›k hizmetleri, iç denetimin katma de¤er sa¤la-
y›c› yönünü zenginlefltirir. Dan›flmanl›k hizmeti genellikle güvence hiz-
metlerinin do¤rudan sonucu olmakla birlikte, güvence ifllevinin dan›fl-
manl›k görevlerinden ç›kabilece¤i de kabul edilmelidir42. 

‹ç denetimin fonksiyonlar›na iliflkin aç›klamalardan da anlafl›laca¤› üze-
re; iflletme yönetim kurulu için iflletme yönetimi ile birlikte güvence ve
dan›flmanl›k sa¤layan iç denetimin kriz koflullar›nda vazgeçilmez bir ifl-
levi bulundu¤unu ifade edebiliriz.

39 Yurtsever, 2008;.50.
40 Midyat, 2010.
41 Uluslararas› ‹ç Denetim Standartlar› Mesleki Uygulama Çerçevesi, 2008, s.43.
42 Uluslararas› ‹ç Denetim Standartlar› Mesleki Uygulama Çerçevesi, 2008, s.46.
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2.3.2. Risk Yönetimi
‹flletmeler faaliyette bulunduklar› her alanda çok çeflitli riskler ile karfl›
karfl›yad›rlar. Piyasa, kredi, operasyon, likidite, faaliyet, uyum, itibar, ya-
sal, ülke gibi riskleri bu kapsamda belirtebilmek mümkündür. Bu risk-
lerden baz›lar› iflletme bünyesinden kaynaklanmakla birlikte, baz›lar› ifl-
letmenin d›fl›ndaki genel ekonomik yap›dan kaynaklanmaktad›r.

Bir iflletmenin faaliyetini güvenli bir flekilde sürdürebilmesi, hedefledi¤i
amaçlar› gerçeklefltirebilmesi bak›m›ndan karfl› karfl›ya kald›¤› “tüm”
riskleri bilmesi, tespit etmesi, ölçmesi, de¤erlendirebilmesi, bunlar› do¤-
ru bir flekilde yönetebilmesi son derece önemlidir.

Etkin bir risk yönetim sisteminin oluflturulmas›, çeflitli risklerden kaynak-
lanacak zararlar›n ortaya ç›kmas›na engel olacakt›r. Risk yönetiminin
amac› riskten kaç›nmak de¤il, riski yöneterek, f›rsatlardan yararlanarak
iflletme için maksimum faydan›n elde edilebilmesidir.

‹ç denetim iflletmedeki risk yönetim sistemine iliflkin yapt›¤› denetim ça-
l›flmalar› ve de¤erlendirmeleri ile bu sistemi etkinlefltirmede çok önemli bir
role sahiptir. ‹ç denetimin tespit ve bulgular›n›n dikkate al›nmas›, risk yö-
netim sisteminin etkinlefltirilmesine imkân tan›yarak iflletmenin faaliyetle-
rini daha güvenli bir flekilde gerçeklefltirilebilmesini mümkün k›lacakt›r44.

2.3.3.Kurumsal Yönetim 
Dilimize Kurumsal Yönetiflim veya Kurumsal Yönetim olarak çevrilen
Corporate Governance kavram› flirketlerde son dönemde üzerinde en
çok durulan konular›n bafllar›nda gelmektedir. Kurumsal Yönetim, bir
flirketin, hak sahipleri ve kamuoyunun menfaatlerine zarar vermeyecek
flekilde, mali kaynaklar› ve insan kaynaklar›n› kendine çekmesini, verim-
li çal›flmas›n› ve bu sayede de hissedarlar› için uzun dönemde ekonomik
kazanç yaratarak istikrar sa¤lamas›n› mümkün k›lan kanun, yönetmelik
ve gönüllü özel sektör uygulamalar› bileflimidir45.

44 Uzun, ve Yurtsever, 2009; 491-514.
45 Millstein, 2010.

Üçüncü amaç mevzuata uymay› sa¤lamakla iliflkilidir. E¤er bir sistem ku-
ruluyor ve sistem içinde mevzuata ayk›r› bir iflleme izin verilmiyor ise
do¤al olarak uyum sa¤lanm›fl olacakt›r.

‹yi bir iç kontrol sisteminin temel özelli¤i mutlak anlamda de¤ilse de ma-
kul derecede güvence veren bir sistem tesis edilmesi gereklili¤idir. ‹ç
kontrol sisteminin iyi bir flekilde tasarlanm›fl ve fonksiyonel olmas› o ifl-
letmede belirlenen amaçlar›n gerçeklefltirilece¤ine güvence vermez. Ay-
r›ca, kesin somutlaflt›r›lm›fl, de¤iflmesi zor sistemlerden meydana gelmez.
De¤iflen çevre koflullar› ve mevzuata göre de¤ifltirilebilir olmal›d›r. Bu
amaçlar, iç kontrol sisteminin iflletmede sa¤lad›¤› fonksiyonlar› aç›kla-
maktad›r. Fonksiyonel olarak bak›ld›¤›nda iç kontrol sistemi; yönetsel
kontrol fonksiyonu ve muhasebe kontrol fonksiyonu sa¤lamaktad›r. 

Yönetsel kontrol; ifllemlerin, iflletme üst yönetiminin belirledi¤i hedefler
do¤rultusunda etkin ve verimli bir flekilde yürütülebilmesine yönelik, yö-
netim politikalar›na ba¤l›l›¤› art›ran ve mali olaylar ve muhasebe kay›tla-
r›yla direkt iliflkisi bulunmayan yöntemlerdir. ‹statistiksel analizler (üre-
tim raporlar›, sat›fl raporlar› gibi), zaman ve hareket etütleri (ifl ak›fl fle-
mas› gibi birbirini izleyen ifllerin planlanmas›), e¤itim programlar› ve ka-
lite kontrol sistemleri yönetsel kontrollere örnek gösterilebilir.

Muhasebe kontrolü, daha çok iflletme varl›klar›n›n hata, hile veya h›rs›z-
l›k gibi durumlara karfl› korunmas›, mali tablolar›n zaman›nda ve do¤ru
düzenlenebilmesi için al›nan önlemler ve kurulan sistemler sayesinde ye-
rine getirilir. ‹flletmede kurulan belge düzeni sayesinde, her bir persone-
lin sorumlulu¤unda olan varl›klar kolayca ortaya ç›kart›labilir, hata ve hi-
leler do¤du¤unda hatal› ifllemi kimin yapt›¤› belirlenebilir. Bu durumda
tesis edilmifl kay›t yöntemi sayesinde tüm bilgiler zaman›nda muhasebe-
ye intikal ediyorsa muhasebe kontrolü de yap›lm›fl olur. Bunun sayesin-
de muhasebede y›lsonu veya ara mali tablolar›n zaman›nda ve do¤ru ha-
z›rlanabilmesi imkân dairesine girer43.

43 Kaval, 2005; 122-123.
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Kurumsal varl›¤›n sürdürülebilirli¤inin güvencesi olan kurumsal yöneti-
min uygulama etkinli¤inde; yönetim kurulunun liderli¤i, denetim komi-
tesinin etkin gözetimi, kurumsal risk yönetimi, uluslararas› standartlarda
iç ve d›fl denetimin rol ve sorumluluklar› bulunmaktad›r. ‹ç denetim, flir-
ket ve kurumlarda yönetsel hesap verebilirlik müessesinin yerleflmesine
çok büyük katk› sa¤lamaktad›r49. 

Kurumsal yönetim içinde iç denetimin rolünü de¤erlendirdi¤imizde; sü-
reçlerin iyilefltirilmesi, insan kayna¤›n›n geliflimi, kurumsal performans
ve verimlilik yönetimi, iç iletiflim, iyi uygulamalar›n paylafl›lmas›, katma
de¤er yarat›lmas›nda rolü oldu¤unu görüyoruz50. 

‹ç denetim, güvence ve dan›flmanl›k faaliyetleri fonksiyonel anlamda ba-
¤›ms›z ve tarafs›z yürütülmesi gerekli bir faaliyettir. Bu nedenle kurum ve
kurulufllarda yönetsel hesap verebilirli¤in yerleflmesine katk› sa¤lamakta-
d›r. Risk yönetiminin bir parças› olarak önleyici niteli¤i bulunmaktad›r.
Kurumsal yönetim kalitesini gelifltirir, kurumsal de¤eri yükseltir. Pay ve
menfaat sahipleri için güvence sa¤lar. Kurumsal itibar›n sigortas›d›r51.

‹ç denetimin rol ve sorumluluklar›, flirket ve kurumlar›n pay ve menfaat
sahipleri, yönetim kurulu ve kamunun ayd›nlat›lmas› ve fleffafl›k aç›s›n-
dan sigorta teflkil etmektedir52.

‹ç denetim, iflletmenin kurumsal yönetim uygulamalar›na yönelik yapt›¤›
etkinlik ve verimlilik de¤erlendirmeleri ile bu uygulamalardaki eksiklikle-
rin giderilmesi, yönetimin bilinçlendirilmesi, adillik, fleffafl›k, hesap vere-
bilirlik ve sorumluluk ilkelerine uygun yönetim uygulamalar›n›n gelifltiril-
mesi ve bu flekilde iflletmenin kurumsal devaml›l›¤› ve itibar›n›n artt›r›la-
rak, amaçlar›n›n gerçeklefltirilmesine önemli rol üstlenmekte, flirket ve ku-

49 Uzun, 2006.
50 Uzun, 2008.
51 Uzun, 2008.
52 Uzun, 2006.

Kurumsal yönetimle ilgili düzenlemeler dört temel ilkeye odaklanmakta-
d›r: Adillik, fieffafl›k, Hesap verebilirlik ve Sorumluluk. Adillik ilkesi, flir-
ket yönetiminin bütün hak sahiplerine karfl› eflit davranmas›n›n ifadesidir.
Bu ilke, az›nl›k hissedarlar ve yabanc› ortaklar da dahil olmak üzere his-
sedar haklar›n›n korunmas›n› ve yap›lan sözleflmelerin uygulanmas›n› ifa-
de etmektedir. fieffafl›k ilkesi, flirketin kamuoyu ile do¤ru, aç›k ve karfl›-
laflt›r›labilir bilgi paylafl›m›n› gerektirmektedir. Hesap verebilirlik ilkesi,
yönetim kurulunun tepe yönetim performans›n› ba¤›ms›z bir flekilde izle-
mesini ve tepe yöneticilerin hissedarlara karfl› hesap verebilirli¤inin temin
edilmesini gerektirmektedir. Sorumluluk ilkesi, flirketlerin hissedarlar› için
de¤er yarat›rken toplumsal de¤erleri yans›tan kanun ve düzenlemelere
uyum gösterecek flekilde faaliyet göstermesini ifade etmektedir46. 

Son y›llarda, ifl aleminde y›llarca faaliyet sürdüren dünya devi flirket ve
kurumlar›n bir anda yok oldu¤una tan›k olduk. Oluflumu için uzun y›l-
lar u¤rafl verilen kurumsal itibar›n bir gecede yitirildi¤i görüldü. fiirket ve
kurumlarla birlikte hissedarlar, yat›r›mc›lar, üst düzey yöneticiler ve çal›-
flanlar da ifl, servet ve itibarlar›n› kaybettiler. Yaflanan ve bedeli çok pa-
hal› olan deneyimler sonucu, flirket ve kurumlar›n kurumsal varl›k ve iti-
barlar›n›n sürdürülebilirli¤i için “Kurumsal Yönetim” anlay›fl›na sahip ol-
man›n ve “Kurumsal Yönetim ‹lkeleri”ne uyum göstermenin hayati bir
önem tafl›d›¤› anlafl›lm›flt›r47.

Kurumsal Yönetim; flirket yönetiminde, ifl süreçlerinde ve paydafllarla
iliflkilerde, eflitlik, fleffafl›k, hesap verebilirlik ve sorumluluk yaklafl›m›y-
la flirket faaliyetlerinin etkinlik ve verimlili¤i, raporlama güvenirli¤i, ya-
sal düzenlemelere uygunluk, paydafllar›n hak ve ç›karlar›n›n korunmas›
için güvence sa¤layan yaklafl›m ve ilkelerin ifadesi olarak, flirket ve ku-
rumlar›n varl›klar›n›n süreklili¤ini hedeflemektedir48. 

46 www.tkyd.org/tr/2010.
47 Uzun, 2006. 
48 Uzun, 2006.
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3.1. Ulusal Tez Veri Taban› Üzerinde Yürütülen Araflt›rman›n
Sonuçlar›

3.1.1. Özet Sonuçlar 
“Ulusal Tez Veritaban›”ndan birer örne¤ine yer verilmek üzere alt çal›fl-
ma grubunca, paylafl›larak ulafl›lan toplam 164 (yüz altm›fl dört) adet
akademik tezden 62 (altm›fl iki) adedine ait örneklere eriflilmifl ve bir ara-
ya getirilmifltir. Bu durum afla¤›daki tablo ile özetlenmifltir (Tablo I).

Örne¤ine ulafl›lamayan 102 (yüz iki) adet tezle birlikte kümülatif olarak
elde olunan sonuçlar bu bildiride bafll›ca hususlar itibariyle analiz edil-
meye çal›fl›lm›flt›r. 

Tablo I

164 (yüzaltm›fldört) adet tezin, 29’unun (yirmidokuz) doktora tezi,
135’inin (yüzotuzbeflinin) ise yüksek lisans tezi oldu¤u görülmektedir.
Doktora tezlerinin üniversiteler ölçütünde da¤›l›m› ise afla¤›daki tabloda
özetlenmifltir (Tablo II). 

Tablo II

Tez Türü Metne Eriflilemeyen Tez Metnine Ulafl›lan Genel

Doktora 14 15 29
Yüksek Lisans 88 47 135
Genel Toplam 102 62 164

‹lgili Üniversite Doktora Tez Adedi
Marmara 7
‹stanbul 5
Çukurova 3
Dokuz Eylül 3
Erciyes 3
Anadolu 2
Ankara 2
Dumlup›nar 2
Bal›kesir 1
Gazi 1
Genel Toplam 29

rumlarda yönetsel hesap verebilirli¤in yerleflmesine katk› sa¤lamaktad›r53.

Sonuç olarak; etkin yürütülen bir iç denetim faaliyeti ile iflletmenin iç
kontrol ve risk yönetimi sistemleri ile kurumsal yönetim süreçlerinin iyi-
lefltirilerek etkinliklerinin artt›r›lmas› ve bu flekilde iflletmenin hedef ve
amaçlar›n›n gerçeklefltirilebilmesinin mümkündür. 

3. ‹ç Denetimle ‹lgili Akademik Çal›flmalar Üzerine Bir
Araflt›rma 
Bir mesle¤in gelifliminde akademik çal›flmalar›n çok önemli yeri bulun-
maktad›r. Bu aç›dan iç denetim mesle¤i ile ilgili konularda yap›lan aka-
demik çal›flmalar, mesle¤in geliflimi için kritik öneme sahiptir. Ülkemiz
akademik kurumlar›nda haz›rlanan mesle¤imizi ilgilendiren konularda
yüksek lisans ve doktora tezlerine Ulusal Tez Merkezi üzerinden eriflile-
rek, T‹DE bünyesinde akademik tez veri taban› oluflturulmas›n› sa¤laya-
rak meslek üzerine yap›lan akademik çal›flmalar›n izlenmesi ve geliflimi-
ne destek olmak, üniversitelerimizde mevcut olan iç denetim üzerine
akademik e¤itim programlar›n› incelemek ve mesle¤in ihtiyaçlar› do¤rul-
tusunda geliflimine katk› sa¤lamak amac›yla faaliyet gösteren T‹DE Aka-
demik ‹liflkiler Komitesi Akademik Tez Envanteri ve E¤itim Programlar›
Gelifltirme Çal›flma Grubu taraf›ndan, Türkiye’deki tüm üniversitelerde iç
denetim konusunda yap›lan yüksek lisans ve doktora tezleri araflt›r›lm›fl,
araflt›rmadan elde edilen sonuçlar›n derlendi¤i “Akademik Tez Veritaba-
n› - Akademik Tez Envanteri Raporu”54 haz›rlanm›flt›r.

Çal›flma grubu üç ayda bir yapt›¤› revizyonlar çerçevesinde söz konusu
verileri güncellemektedir. Bu çerçevede Nisan 2010’da yap›lan son revi-
ze edilen iç denetimle ilgili akademik çal›flmalar› ortaya koyan bu arafl-
t›rmadan elde edilen sonuçlara afla¤›da yer verilmifltir.

53 Uzun, 2008.
54 Akademik Tez Envanteri Raporu, Türkiye ‹ç Denetim Enstitüsü (T‹DE) Akademik 

‹liflkiler Komitesi, Ocak 2010.
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Yukar›da yer verilen flekilde özetlenen e¤ilim ölçütünde akademik tez-
ler incelendi¤inde, (fiekil I) 2000’li y›llarda art›fl e¤iliminin ortaya ç›kt›¤›,
kamuda iç denetim sistemlerinin tesisi ve Bankalar Kanunu de¤ifliklikle-
rini takiben bu e¤ilimin artt›¤› görülmektedir. 2008 y›l›nda göreceli bir
azal›fla ra¤men, 2009 y›l›nda tez say›s›n›n tekrar art›fla geçti¤i görülmek-
tedir. Araflt›rman›n 2010 y›l› içinde ilki Ocak, ikincisi Nisan Aylar›nda ya-
p›lan veri güncellemelerine ra¤men halen Ulusal Tez Merkezi veri ban-
kas›na yans›mayan tezlerin varl›¤› da düflünüldü¤ünde art›fl trendinin se-
vindirici yönde oldu¤u ifade edilebilir. 

3.1.2.2. Akademik Tezlerin Türlerine Göre Da¤›l›m›
Doktora ve yüksek lisans tezlerinin y›llar ölçütündeki görünümü de bir
önceki grafikle benzeflmekte olup, yüksek lisans tezleri 2006 y›l›ndan son-
ra ciddi flekilde say›sal art›fl göstermifltir (fiekil II). Kuflkusuz bu veriler ve
afla¤›daki grafik, di¤er bilim dallar› ve alt branfllardaki akademik çal›flma-
larla birlikte mukayese edildi¤inde daha sa¤l›kl› ve anlafl›labilir de¤erlen-
dirmelerin yap›lmas› mümkün olacakt›r. Bu aç›dan, mesleki olarak elde
olunan bu sonuçlar›n de¤erli bir veri teflkil etti¤i de¤erlendirilmektedir55. 

fiekil II

55 T‹DE A‹K, Akademik Dünyada ‹ç Denetim, 2010; 50-53.

Afla¤›da yer verilen tabloda ise doktora tezlerinin üniversiteler ve y›llar
baz›nda da¤›l›m› yer almaktad›r (Tablo III).

Tablo III

3.1.2. Tez Veri Taban›ndan Hareketle Gelifltirilen Temel Analizler

3.1.2.1. Y›llara Göre Kümülatif Görünüm

fiekil I

Y›llar Anadolu Ankara Bal›kesirÇukurova
Dokuz
Eylül

Dumlup›narErciyes Gazi ‹stanbulMarmara
Genel

Toplam
1990 1 1
1997 1 1
1998 1 1
2000 1 1 2
2003 1 1 2
2004 1 1
2005 1 2 3
2006 2 1 1 4
2007 1 2 2 1 1 7
2008 1 1
2009 2 1 3 6
Genel
Toplam

2 2 1 3 3 2 3 1 5 7 29
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timin di¤er konulara göre daha çok çal›fl›ld›¤› ortadad›r. Oysa kurumsal
yönetim, risk yönetimi gibi konular potansiyeli bulunan önemli konu
bafll›klar› olarak karfl›m›za ç›kmakla birlikte, iyi iflleyen bir iç denetim sis-
teminin bu alt sistemler tesis edilmeden kurulmas› imkân›n›n bulunma-
d›¤› de¤erlendirilmektedir. 

fiekil IV

3.1.2.4. Tezlerin Sektörel Bazda Da¤›l›m›
Tezlerde esas temalar bir tarafa, incelemeye ald›klar› sektörler baz›nda
da¤›l›m› incelenmeye de¤er bir görünüm arz etmektedir. Genel bir içe-
rikle yap›lan çal›flmalar›n (% 40,85) yar›ya yak›n› teflkil etti¤i söylenebi-
lecek olmakla birlikte, bankac›l›k ve kamu d›fl›ndaki sektörlerde akade-
mik çal›flma say›s›n›n yeterli olmad›¤› görülmektedir. 

Bankac›l›k, sigortac›l›k ve sermaye piyasalar› (arac› kurumlar), iç dene-
tim uygulamalar›n›n zorunlu olarak öngörüldü¤ü alanlar olmalar› itiba-
riyle izleyen dönemlerde çal›flma say›s›n›n artmas› beklenebilir. 

Meclisteki Türk Ticaret Kanunu Tasar›s›n›n, sermaye flirketlerinde iç de-
netim komitesinin teflkili ve iç denetim uygulamas›yla ilgili maddelerinin
aynen kabulü halinde çal›flma yap›labilecek alt sektörler ve alanlar›n sa-

3.1.2.3. Akademik Tezlerin Konular›na Göre Da¤›l›m›
Çal›flma grubu taraf›ndan bafllang›ç aflamas›nda belirlenen alt konu bafl-
l›klar›na yak›n bir de¤erlendirme de iç kontrol & iç denetim, kurumsal
yönetim ve risk yönetimi üzerine yaz›lm›fl tezlerin say›sal da¤›l›m›na ba-
k›larak yap›labilir (Tablo IV- fiekil III). 

Tablo IV

‹ç kontrol & denetim temal› tezlerin tüm tezler içinde % 82,32 oran›nda
pay ald›¤›, kurumsal yönetimin % 16,47, risk yönetimi konusunun ise
% 1,21 düzeyinde kald›¤› görülmektedir. 

fiekil III

Benzer flekilde y›llar baz›nda konulara göre da¤›l›m›n arz etti¤i görünüm
de izleyen flekilde verilmeye çal›fl›lm›flt›r (fiekil IV). ‹ç kontrol ve iç dene-

Konu Tez Adedi Oran
‹ç Kontrol ve ‹ç Denetim 135 82.32 %
Kurumsal Yönetim 27 16.45 %
Risk Yönetimi 2 1.21 %
Genel Toplam 164 100.00 %
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Tablo VI

3.1.2.6. Tezlerin Bafllang›ç Dönemleri
‹ç denetim konusunda ilk akademik tez çal›flmalar›n›n yap›ld›¤› üniver-
siteler, ‹stanbul ve Gazi Üniversiteleri olarak öne ç›km›fl, bunu Marmara
Üniversitesi izlemifltir. Öncü üniversiteler ve akademik çal›flmalar›n ilk
yap›ld›¤› y›llar afla¤›daki tabloda gösterilmifltir (Tablo VII). 

y›s›n›n artaca¤› beklenebilir. Reel sektördeki kapasitenin bu konudaki
çal›flmalar›n say›s›n› artt›rmas› beklenmektedir. 

Afla¤›daki tabloda mevcut say›sal ve oransal da¤›l›m özetlenmifltir
(Tablo V).

Tablo V

3.1.2.5. Üniversiteler Aras› Da¤›l›m
‹ç denetim konulu akademik çal›flmalara ev sahipli¤i yapan üniversiteler
incelendi¤inde Marmara, ‹stanbul ve Gazi Üniversitelerinin ilk üçte yer
ald›¤› görülmektedir. Marmara Üniversitesi, 46 (k›rkalt›) tez say›s›yla 
% 28,04’lük oranla ilk s›rada yer almakta; ‹stanbul Üniversitesi 27 (yirmi-
yedi) tez say›s›yla % 16,46’l›k oranla ard›ndan gelmekte; Gazi Üniversi-
tesi ise 24 (yirmidört) tez say›s› ve % 14,63’lük oranla üçüncü say›da yer
bulmaktad›r. Bu üç üniversitemize ba¤l› enstitülerde yap›lan çal›flmalar,
toplam çal›flmalar›n % 60’›na yaklaflmaktad›r. Bunlar› Dumlup›nar, Do-
kuz Eylül ve Erciyes Üniversiteleri izlemektedir (Tablo VI). 
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3.1.2.7. Tez Dan›flmanlar›n›n Unvanlar›na Göre Da¤›l›m
‹ç denetim konusunda yap›lm›fl akademik çal›flmalara dan›flmanl›k ve-
ren akademisyenlerin56 unvansal da¤›l›m› afla¤›daki flekilde irdelenmifltir
(Tablo IX). 

Tablo IX

Afla¤›daki tabloda ise iç denetim konulu akademik çal›flmalara dan›flman
statüsüyle en çok katk› sa¤layan akademisyenlerin isimlerine yer veril-
mifltir (Tablo X). 

Tablo X

Akademik 
Unvan

Doktora Yüksek
Lisans

Genel
Toplam

Profesör 27 64 91

Doçent 2 35 37

Yrd. Doçent 33 33

Doktor 3 3

Genel Toplam 29 135 164

‹ç Denetim Konular›nda
Dan›flman Statüsüyle En Çok
Tez Yöneten Akademisyenler

Tez Adedi

Prof. Dr. Cemal ‹bifl 8

Prof. Dr. Salih Özel 6

Prof. Dr. Nurcan Cömert Doyrangöl 5

Prof. Dr. Nejat Bozkurt 4

Prof. Dr. Hasan Kaval 4

56 Bu tabloda yer alan akademik unvanlar›n tezlerin haz›rland›¤› y›llarda ilgililerin uhdele-

rindeki akademik unvanlar oldu¤u dikkate al›nmal›d›r.

Tablo VII

2000 y›l›ndan bafllayarak bunlar› takip eden üniversiteler ve ilk çal›flma
y›llar› ise afla¤›daki tabloda yer almaktad›r (Tablo VIII). 

Tablo VIII

‹lk Tez Y›l› Üniversite
1985 Gazi Üniversitesi
1985 ‹stanbul Üniversitesi
1990 Marmara Üniversitesi 
1994 Karadeniz Teknik Üniversitesi
1997 Anadolu Üniversitesi
1997 Dokuz Eylül Üniversitesi 
1997 Sakarya Üniversitesi
1998 Dumlup›nar Üniversitesi

‹lk Tez Y›l› Üniversite

2000 Bal›kesir
2000 Hacettepe
2001 Selçuk
2002 Y›ld›z Teknik
2003 Ankara
2003 Çukurova
2003 Kocaeli
2004 Erciyes
2004 Yeditepe
2005 Celal Bayar
2005 Dicle
2006 K›r›kkale
2006 Mimar Sinan
2006 Süleyman Demirel
2007 Afyon Kocatepe
2007 Ni¤de
2008 Gebze YTE
2009 Kahramanmarafl Sütçü ‹mam



159

Akademik Forum 2010Akademik Forum 2010

158

mesinin önemli görüldü¤ünü ortaya koymaktad›r. Kat›l›mc›lar›n bu ko-
nuyla ilgili olarak yöneltilen soruyu % 61, 97 a¤›rl›kla yüksek derecede
önemli bulduklar› ortaya ç›kmaktad›r. 

3.2.4. Oluflturulacak Programlarda Teori Pratik Dengesinin 
Sa¤lanmas› 
Kat›l›mc›lardan 84 kiflinin en yüksek ihtiyaç olarak iflaretledi¤i husus, iç
denetim konulu e¤itim programlar›nda teori ile pratik uygulama-
lar aras›ndaki dengenin tesis edilmesinin önemli görüldü¤ünü orta-
ya koymaktad›r. Kat›l›mc›lar›n bu konuyla ilgili olarak yöneltilen soruyu
% 59,15 a¤›rl›kla yüksek derecede önemli bulduklar› görülmektedir. 

3.2.5. Yüksek Lisans ve Doktora Programlar› Oluflturulmas› 
Kat›l›mc›lardan 84 kiflinin en yüksek ihtiyaç olarak iflaretledi¤i husus, iç
denetim konusunda lisans üzeri e¤itim ve doktora programlar›-
n›n tesis edilmesinin önemli buldu¤unu ortaya koymaktad›r. Kat›l›mc›-
lar›n bu konuyla ilgili olarak yöneltilen soruyu % 59,15 a¤›rl›kla yüksek
derecede önemli bulduklar› ortaya ç›kmaktad›r. 

3.2.6. Yüksek Lisans ve Doktora Çal›flmalar›n›n Yap›lmas›
Kat›l›mc›lardan 82 kiflinin en yüksek ihtiyaç olarak iflaretledi¤i husus, iç
denetim alan›nda yüksek lisans ve doktora çal›flmalar›n›n yap›l-
mas›n›n önemli bulundu¤unu ortaya koymaktad›r. Kat›l›mc›lar›n bu ko-
nuyla ilgili olarak yöneltilen soruyu % 57,75 a¤›rl›kla yüksek derecede
önemli bulduklar› ortaya ç›kmaktad›r. 

3.2.7. Yabanc› Akademik Çal›flmalar›n Takibi 
Kat›l›mc›lardan yine 82’sinin en yüksek ihtiyaç olarak iflaretledi¤i husus,
iç denetim konusunda yurt d›fl›nda yürütülen akademik çal›flma-
lar›n takip edilmesinin önemli bulundu¤unu ortaya koymaktad›r. Ka-
t›l›mc›lar›n bu konuyla ilgili olarak yöneltilen soruyu % 57,75 a¤›rl›kla
yüksek derecede önemli bulduklar› ortaya ç›kmaktad›r. 

3.2. ‹ç Denetim Konusundaki Akademik Beklentiler Üzerine Bir
Anket Çal›flmas›
T‹DE üyeleri yan›nda, iç denetim meslek mensuplar›na yönelik olarak ha-
z›rlanarak duyurulan bir anket ile mesle¤in akademik ihtiyaçlar› konusun-
daki e¤ilimler tespit edilmeye çal›fl›lm›flt›r. 142 (yüz k›rk iki) kat›l›mc› ta-
raf›ndan doldurulan ankette ortaya ç›kan e¤ilimler afla¤›da analiz edilmifl-
tir. Anket sonuçlar›n›n incelenmesinden, kat›l›mc›lar›n % 80’ine yak›n›n›n
iç denetim konusuyla ifltigal eden kiflilerden olufltu¤u anlafl›lm›flt›r. 

Kat›l›mc›lardan akademik dünyadan beklentilerini haz›rlanan toplam 14
soruda, önem düzeylerine ba¤l› olarak iflaretlemeleri istenmifltir. Afla¤›da
yer verilen konu bafll›klar› kat›l›mc›lar›n a¤›rl›kla önem verdikleri husus-
lara dair tercihlerini yans›tmaktad›r.

3.2.1. ‹ç Denetim Uygulamalar› Üzerine Daha Fazla Akademik
Çal›flma Yap›lmas› 
Kat›l›mc›lardan 91 kiflinin en yüksek ihtiyaç olarak iflaretledi¤i husus, iç
denetim uygulamalar› üzerine daha fazla akademik çal›flma ger-
çeklefltirilmesinin önemli görüldü¤ünü ortaya koymaktad›r. Kat›l›mc›-
lar›n bu konuyla ilgili olarak yöneltilen soruyu % 64.08 a¤›rl›kla en yük-
sek derecede önemli bulduklar› ortaya ç›kmaktad›r. 

3.2.2. ‹ç Denetim Alan›ndaki Akademik Yay›nlar
Kat›l›mc›lardan 90 kiflinin en yüksek ihtiyaç olarak iflaretledi¤i husus, iç
denetim alan›ndaki bilimsel yay›nlar›n say›s›n›n artt›r›lmas›n›n önemli
görüldü¤ünü ortaya koymaktad›r. Kat›l›mc›lar›n bu konuyla ilgili olarak
yöneltilen soruyu % 63.38 a¤›rl›kla yüksek derecede önemli bulduklar›
ortaya ç›kmaktad›r. 

3.2.3. Akademik Dünya ile ‹fl Dünyas› Aras›ndaki ‹liflkilerin
Güçlendirilmesi 
Kat›l›mc›lardan 88 kiflinin en yüksek ihtiyaç olarak iflaretledi¤i husus,
akademik dünya ile ifl dünyas› aras›ndaki iliflkilerin güçlendiril-
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Tablo XI

3.2.11. ‹ç Denetim Alan›nda Çal›flacaklar›n Almas› Gereken E¤i-
timler
Kat›l›mc›lardan, iç denetim mesle¤ini icra edecek kiflilerin almas› gere-
ken e¤itim ve dersleri önem dereceleri baz›nda iflaretlemeleri istenmifltir.
Bu amaçla 23 temel konu bafll›¤› verilerek, e¤ilimler tespit edilmeye ça-
l›fl›lm›flt›r. 

Kat›l›mc›lar›n en önemli gördü¤ü e¤itim ve dersler baz›ndaki e¤ilimleri
afla¤›daki tabloda özetlenmifltir (Tablo XII).

3.2.8. Akademik Çal›flmalar›n Niteli¤inin Yükseltilmesi 
Kat›l›mc›lardan 72 kiflinin en yüksek ihtiyaç olarak iflaretledi¤i husus, iç
denetim konusundaki akademik çal›flmalar›n niteli¤inin yüksel-
tilmesinin önemli bulundu¤unu ortaya koymaktad›r. Kat›l›mc›lar›n bu
konuyla ilgili olarak yöneltilen soruyu % 50,70 a¤›rl›kla yüksek derece-
de önemli bulduklar› ortaya ç›kmaktad›r. 

3.2.9. Lisans Düzeyindeki E¤itim Konular›n›n ‹çeri¤inin 
Güçlendirilmesi
Kat›l›mc›lardan yine 72’sinin en yüksek ihtiyaç olarak iflaretledi¤i husus,
lisans seviyesindeki e¤itim konular›n›n iç denetim yönünden güç-
lendirilmesini önemli buldu¤u ortaya ç›kmaktad›r. Kat›l›mc›lar›n bu ko-
nuyla ilgili olarak yöneltilen soruyu % 50,70 a¤›rl›kla yüksek derecede
önemli bulduklar› ortaya ç›kmaktad›r. 

3.2.10. Akademik Çal›flmalar›n Farkl› Sektörleri ‹çermesi
Kat›l›mc›lardan 71’inin en yüksek ihtiyaç olarak iflaretledi¤i husus, iç de-
netim konusundaki akademik çal›flmalar›n farkl› sektörler ba-
z›nda düzenlenmesinin önemli bulundu¤u ortaya ç›kmaktad›r. Kat›-
l›mc›lar›n bu konuyla ilgili olarak yöneltilen soruyu % 50 a¤›rl›kla yük-
sek derecede önemli bulduklar› ortaya ç›kmaktad›r. 

Yukar›da irdelenen anket sonuçlar› ile de¤erlendirmeye al›nan di¤er ko-
nular afla¤›daki tabloda özetlenmifltir (Tablo XI).
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iç denetim mesle¤inin akademik dünyada tan›nmas›, meslek konusunda
yap›lan akademik çal›flmalar›n teflvik edilmesi ve akademik iliflkilerin ge-
lifltirilmesi amac›yla faaliyet göstermektedir.

T‹DE - Akademik ‹liflkiler Komitesi; “Meslekte akademik geliflimin
ulusal çözüm orta¤› olmak” vizyonu ve “‹ç Denetim mesle¤i ile il-
gili bilgi, beceri ve yetkinlikleri gelifltirecek akademik programla-
r›n gelifltirilmesi, kariyer yap›lmas›n› teflvik etmek amac›yla da-
n›flmanlar, akademisyenler, ö¤renciler, e¤itim kurumlar›, ifl ve
kamu kurumlar› ile iliflkileri gelifltirmek ve desteklemek” misyonu
ile belirledi¤i stratejileri çerçevesinde faaliyetlerini sürdürmektedir.

T‹DE - Akademik ‹liflkiler Komitesi faaliyetlerini kendi içinde oluflturdu-
¤u dokuz (9) çal›flma grubu ile yürütmektedir. Söz konusu çal›flma grup-
lar›; Akademik Tez Envanteri ve E¤itim Programlar› Gelifltirme,
AGEP- IAEP Program Tan›t›m› ve Kat›l›m Teflvik Program›, Dene-
tim Kulüpleri ve Denetim Kariyer Teflvik Program›, Türkçe Kay-
nak Gelifltirme Program›, Meslek Tarihi ve Müzecilik57, Staj Prog-
ram›, Tan›t›m ve D›fl iliflkiler Gelifltirme, Meslek Eti¤i, Meslek Kü-
tüphanesi Çal›flma Gruplar› olarak görev yapmaktad›rlar. Afla¤›da bu
çal›flma gruplar›n›n faaliyetlerinden k›saca söz edilecektir. 

4.1.1. Akademik Tez Envanterinin ve E¤itim Programlar›n›n 
Gelifltirilmesi
‹ç denetim mesle¤i konusunda yap›lan akademik çal›flmalar›n öncelikle
bilinmesi ve daha sonra da teflvik edilmesi, mesle¤in geliflimi için büyük
önem tafl›maktad›r. Bu nedenle daha önce de belirtildi¤i gibi Türkiye ‹ç
Denetim Enstitüsü (T‹DE) bünyesinde faaliyet gösteren komitelerden bi-
risi olan Akademik Tez Envanteri ve E¤itim Programlar› Gelifltirme Çal›fl-
ma Grubu taraf›ndan, Türkiye’deki tüm üniversitelerde iç denetim konu-
sunda yap›lan yüksek lisans ve doktora tezleri araflt›r›lm›fl, araflt›rmadan

57 T‹DE Akademik ‹liflkiler Komitesi 2009 Y›l› Faaliyet Raporu, Ocak 2010.

Tablo XII

Denetim, raporlama, iç kontrol ve uluslararas› denetim standartlar›yla
meslek eti¤imin öncelikli olarak tercih gördü¤ü bu çal›flmada, muhase-
be, finansal tablolar analizi, finansal raporlama standartlar›, bilgi tekno-
lojileri ve hukuk konular›n›n yan› s›ra yabanc› dil e¤itiminin de en önem-
li gereksinimler oldu¤u ortaya ç›kmaktad›r.

Bankac›l›k, Sermaye Piyasas›, Kambiyo Mevzuatlar›, D›fl Ticaret ve Pazar-
lama dersleriyle sosyoloji ve psikoloji konular› ise orta düzeyde önem at-
fedilen hususlar olarak dikkat çekmektedir. 

4. Mesleki Akademik Geliflim ‹çin Yap›lan Çal›flmalar

4.1. T‹DE Akademik ‹liflkiler Komitesi
T‹DE - Türkiye ‹ç Denetim Enstitüsü bünyesinde çeflitli konularda faali-
yet gösteren çal›flma komitelerinden biri olan ve mesle¤imizin akademik
gelifliminde stratejik önemi bulunan T‹DE – Akademik ‹liflkiler Komitesi;
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Akademik Geliflim Program› (AGEP) ile; 
• T‹DE’nin mesleki bilgi kaynaklar›ndan üniversite akademik e¤itim

programlar›n›n yararland›r›lmas›, uluslararas› iç denetçi sertifikasyon s›-
nav› için haz›rl›k, staj ve meslek mensuplar›m›z›n katk›lar›yla uygulama-
ya dönük e¤itim, araflt›rma deste¤i, mezuniyet sonras› ifl ve kariyer im-
kanlar› konular›nda üniversite ö¤rencilerinin bilinçli tercih yap›lmas›na
yard›mc› olunmas›,

• Akademisyenler için; kaynak ve materyal temini, akademisyenlerin
kendilerini gelifltirmeleri için mesleki kongre ve e¤itimlere kat›lma konu-
sunda imkân sa¤lanmas›, 

• Üniversiteler için; Muhasebe Denetimi Yüksek Lisans programlar›-
n›n, mesle¤imizin küresel organizasyonu IIA taraf›ndan gelifltirilen IAEP
kriterleri ile uyumlu olarak gelifltirilmesine rehberlik edilerek uluslarara-
s› platformda kabul ve destek görmesinin sa¤lanmas› amaçlanmaktad›r.

4.1.3. Denetim Kulüpleri ve Denetim Kariyer Teflvik Program›
‹ç denetim mesle¤ini tan›tmak, meslek ile ilgili kariyer f›rsatlar›n› anlat-
mak, iç denetim ile ilgili ö¤retim üyesi ve görevlileriyle ö¤rencilerle ilifl-
kileri gelifltirecek sürekli platformlar›n oluflturulmas› amac›yla kurulan
çal›flma grubu, Marmara, Trakya, Selçuk ve Dumlup›nar Üniversitele-
ri’nde denetim kulüp veya ö¤renci topluluklar›n›n teflkilini tesis etmifltir.
Bu çal›flmalar kapsam›nda ilgili bölgelerdeki sanayi ve ticaret odalar›yla
da temaslar sa¤lanarak, iç denetimle ilgili fark›ndal›k yaratma çal›flmala-
r› yap›lmaktad›r. 

4.1.4. Türkçe Kaynak Gelifltirme Program›
Denetim konusunda Türkçe olarak kaynak say›s›n›n k›s›tl› olmas› nede-
niyle, iç denetim konusunda kaynak gelifltirmek ve meslektafllar›n ihtiya-
c› olan kaynaklara eriflimini kolaylaflt›rmak amac›yla Türkçe Kaynak Ge-
lifltirme Program› gelifltirilmifltir.

Bu kapsamda;
• Yerli ve yabanc› mesleki yay›nlar›n iç denetim, iç kontrol, kurumsal 

elde edilen sonuçlar›n derlendi¤i “Akademik Tez Veritaban› - Akademik
Tez Envanteri Raporu” haz›rlanm›flt›r58.

Ülkemiz akademik kurumlar›nda haz›rlanan mesle¤imizi ilgilendiren ko-
nularda yüksek lisans ve doktora tezlerine ulafl›larak, meslek üzerine ya-
p›lan akademik çal›flmalar›n izlenmesi ve geliflimine destek olman›n ya-
n› s›ra, üniversitelerimizde mevcut olan iç denetim üzerine akademik
e¤itim programlar›n› incelemek ve mesle¤in ihtiyaçlar› do¤rultusunda
geliflimine katk› sa¤lamak amac›yla 2010 y›l›nda yeni bir çal›flma baflla-
t›lm›fl ve üniversitelerimizde denetim ile ilgili akademik programlar›n ifl
dünyas›n›n beklentileri ve akademik kurumlar›n ihtiyaçlar› çerçevesinde
de¤erlendirilmesi hedeflenmektedir.

4.1.2. T‹DE-AGEP Akademik Geliflim Program›
IIA - Uluslararas› ‹ç Denetçiler Enstitüsü’nün IAEP - Internal Auditing Educa-
tion Partnership olarak adland›rd›¤› akademik geliflim program›n›n tan›t›m›-
n› ve Türkiye’de uygulanmas›na yönelik gerekli haz›rl›klar› bafllatmak, bu
program esas al›narak ülkemize özgü bir akademik geliflim program› gelifl-
tirmek ve uygulanmas›n› sa¤lamak amac›yla faaliyetlerini yürüten IIA - IAEP
Program Tan›t›m› ve Kat›l›m Teflvik Program› Çal›flma Grubu taraf›ndan IA-
EP program içeri¤ini kriterleri itibariyle flu anda Türkiye’de ayn› flekilde uy-
gulamak mümkün olmad›¤›ndan, bu program esas al›narak T‹DE AGEP
(Akademik Geliflim Program›) ad› alt›nda bir geliflim program› gelifltirilmifltir.

Gelifltirilen bu program›n amaçlar›n›;
• T‹DE – Akademik e¤itim program iflbirli¤inin süreklili¤i ve geliflmesi
• Üniversitelerin bu alanda daha donan›ml› mezunlar vermesine katk›
• ‹ç Denetim alan›nda akademisyen yetiflmesine destek
• ‹ç Denetim alan›nda araflt›rmalar›n desteklenmesi
• IIA - IAEP Program› kabul sürecine haz›rl›k
fleklinde belirtmek mümkündür. 

57 Akademik Tez Envanteri Raporu, Türkiye ‹ç Denetim Enstitüsü (T‹DE) Akademik 

‹liflkiler Komitesi, Ocak 2010.
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4.1.8. Meslek Eti¤i
Denetim eleman›na ve meslek personeline yak›flan davran›fl kal›plar› bü-
tünü içerisinde kalacak hususlara dair yaklafl›mlar gelifltirmek, çal›flma ve
yay›nlar yapmak üzere yak›n zaman içinde tesis edilmifltir.

4.1.9. Meslek Kütüphanesi
T‹DE bünyesinde mevcut kütüphanenin, süreli yay›nlar›n belli bir siste-
mati¤e dayal› olarak tüm kullan›c›lara hizmet verecek flekle kavuflturul-
mas›; yeni yay›nlar›n kütüphaneye kazand›r›lmas› konusunda görev yap-
maktad›r. 

Y›ld›z Teknik Üniversitesi’ndeki ilgili akademik programdan sa¤lanan
profesyonel destekle mevcut kütüphanenin daha ifllevsel ve kullan›fll›
hale getirilmesi, tüm kaynaklar›n web üzerinden aranabilmesine yönelik
sistemler gelifltirilmesi üzerinde çal›flmaktad›r. 

4.2. Akademik Forum
Türkiye ‹ç Denetim Enstitüsü, iç denetim mesle¤inin akademik geliflimi-
ne katk› ve destek sa¤lamak amac›yla üniversitelerimiz ile akademik ilifl-
kilerin gelifltirilmesine stratejik olarak önem ve öncelik vermektedir. Bu
kapsamda T‹DE’nin dolay›s›yla ifl dünyas›n›n akademik dünya ile ba¤›n›
güçlendirmek, karfl›l›kl› iflbirli¤inin kapsam›n› ve yönünü tayin etmek
amac›yla ‹lk Akademik Forumunu (Akademik Forum 2010) Marmara
Üniversitesi ve Muhasebe Ö¤retim Üyeleri Bilim ve Dayan›flma Vakf› ile
birlikte düzenlemektedir.

13 May›s 2010 tarihinde Marmara Üniversitesi Haydarpafla Kampüsü
Konferans Salonunda düzenlenecek olan Akademik Forumun ana tema-
s› “‹ç Denetim mesle¤inin akademik gelifliminde ifl dünyas›n›n beklenti-
leri, üniversitelerimizin ihtiyaçlar›” olarak belirlenmifltir. Mesle¤in uygu-
lamac›lar›yla akademisyenlerini bir araya getirecek olan Akademik Fo-
rum 2010 da afla¤›daki bafll›klarla ilgili konularda sunulabilecek tebli¤ler
tart›fl›lacakt›r: 

yönetim, IT denetimi fleklinde dört ana kategoride ele al›narak 
kaynak taramas› yap›lmas›,

• Bu kaynaklar›n derlenmesi ve yay›n listelerinin haz›rlanmas›,
• ‹ç denetimle ilgili internet sitelerinin araflt›r›larak örnek çal›flmalar›n 

belirlenmesi,
• ‹ç denetim ile ilgili ulafl›labilen tüm Türkçe kaynaklar›n envanterinin 

haz›rlanmas› (Kitaplar, CD’ler, makaleler, tezler, internet siteleri),
• Oluflturulacak veritaban›n›n T‹DE üyelerine sunulmas›na yönelik 

teknik altyap›n›n haz›rlanmas›,
• Veritaban›n›n güncelli¤inin sa¤lanmas›na yönelik çal›flmalar yap›lmas›,
• Yabanc› yay›nlar›n Türkçelefltirilmesi için çal›flmalar yap›lmas› 

amaçlanmaktad›r. 

4.1.5. Meslek Tarihi ve Müzecilik
Mesle¤in tarihi gelifliminin belgelenmesi ve kurumsal haf›za kay›tlar›n›n
oluflturulmas›, mesleki birikim ve geliflimi, meslek kültürü ile ilgili de¤er-
leri ifade eden her türlü görsel ve yaz›l› belgeler, araç ve gereçler, vb.
varl›klar›n orjinal veya suretlerinin toplanarak koruma ve bak›m alt›na
al›nmas›, sergilenmesi amac›yla meslek müzesi oluflturulmas› amaçlar›
çerçevesinde çal›flmalar yürütmektedir. 

4.1.6. Staj Program›
‹fl dünyas› ile mesle¤e yeni kat›lacak ö¤renciler aras›nda, kurulacak elek-
tronik altyap› ve bilgi bankas› kanal›yla staj olanaklar›n› canland›rmak ve
ilgilenen taraflara hizmet sa¤lamak amac›yla yak›n zaman içinde teflkil
olunan bir çal›flma grubudur. 

4.1.7. Tan›t›m ve D›fl iliflkiler Gelifltirme
‹ç denetim mesle¤inin, T‹DE’nin tan›t›m›, d›fl iliflkilerin güçlendirilmesi
ve artt›r›lmas› alanlar›nda görev yapmak üzere yak›n zaman içinde tesis
edilmifltir. Akademik Forum ve Kongrelerin düzenlenmesine dair kal›c›
uygulamalar gelifltirmek ve aksiyoner çal›flmalar yürütmek amac›yla gö-
revler üstlenmektedir.
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lamalar›n›n temelinde ise iç denetim yer almaktad›r. ‹ç denetim fonksi-
yonu, kurum de¤erinin korunmas› ve gelifltirilmesinde yönetim kurulla-
r›n›n, denetim komitelerinin ve üst yönetimin temel dayana¤› olmas›n›n
yan› s›ra, kurum d›fl› paydafllar için de en önemli güvence rolünü üstlen-
mifl durumdad›r.

Bu ba¤lamda son y›llarda gerek ulusal ve gerekse de uluslararas› düzey-
de iç denetim alan›nda çok boyutlu düzenlemelerin yap›ld›¤› görülmek-
tedir. Ülkemizde baflta bankac›l›k ve sermaye piyasas› mevzuat› olmak
üzere, sigortac›l›k ve kamu mevzuat›nda iç denetim ile ilgili çok önemli
düzenlemeler yap›lm›flt›r. Belirtilen düzenlemeler iç denetimin önemini
çok büyük oranda artt›rm›fl ve ba¤›ms›z bir meslek olma niteli¤ini güç-
lendirmifltir.

‹ç denetim mesle¤i ile ilgili konularda yap›lan akademik çal›flmalar, mes-
le¤in geliflimi için kritik öneme sahiptir. Bu kapsamda Türkiye ‹ç Dene-
tim Enstitüsü (T‹DE) Akademik ‹liflkiler Komitesi Akademik Tez Envan-
teri ve E¤itim Programlar› Gelifltirme Çal›flma Grubu taraf›ndan, Türki-
ye’deki tüm üniversitelerde iç denetim konusunda yap›lan yüksek lisans
ve doktora tezleri araflt›r›lm›fl, araflt›rmadan elde edilen sonuçlar›n der-
lendi¤i Akademik Tez Envanteri ç›kar›lm›flt›r. 

‹ç denetim konusundaki günümüze kadar yap›lm›fl olan akademik çal›fl-
malar› ortaya koyan ve bir önceki bölümde özetlenen araflt›rma sonuçla-
r› genel olarak de¤erlendirildi¤inde; ülkemizde “iç denetim” konusunda
yeter düzeyde akademik çal›flma yap›lmad›¤›, çal›flmalar›n bir kaç üniver-
sitede yo¤unlaflt›¤› görülmektedir. Önemli olabilecek baz› alt konu bafl-
l›klar›n›n (denetim komitesi) haz›rlanan akademik tezlerde ana konu ola-
rak ifllenmedi¤i, reel sektör uygulamalar›na yönelik çal›flmalar›n yok de-
necek say›da oldu¤u görülmektedir. Fakat sevindirici bir geliflme olarak
yüksek lisans ve doktora çal›flmalar›n›n 2000’li y›llar ve özellikle de 2006
y›l›ndan sonra art›fl gösterdi¤i ifade edilebilir. Her ne kadar henüz yeter-
siz olsa da bu çal›flmalar›n mesle¤in geliflimi aç›s›ndan önemi aç›kt›r. 

‹ç Denetim Mesle¤inin Akademik Gelifliminde ‹fl Dünyas›n›n Beklen-
tileri, Üniversitelerin ‹htiyaçlar›,

‹ç Denetim Uygulamalar›na Yönelik Global Genel Bilgi Taban› Arafl-
t›rmas›,

Kamuda ‹ç Denetçi ‹stihdam Süreci ve ‹ç Denetçi Adaylar› E¤itim
Program›n›n De¤erlendirilmesi, 

‹ç Denetim Mesle¤inin Akademik Gelifliminde Kamu Yönetiminin
Beklentileri, Üniversitelerin ‹htiyaçlar›,

‹ç Denetimde Baflar›l› Olmak ‹çin Gereken Yetkinlikler, 
Üniversitelerde Denetim Üzerine Akademik Programlar›n Uluslarara-

s› Standartlarda Gelifltirilmesi ve Bir Pilot Uygulama Örne¤i,
Üniversite Denetim Kulüplerinin Mesleki Kariyer Aç›s›ndan Rolü ve

Denetim Kulüplerinin Faaliyetleri,
‹ç Denetim Mesle¤inin Gelece¤ini Belirleyen Küresel Geliflmeler Aç›-

s›ndan ‹ç Denetçilerin E¤itimi Üzerine Bir De¤erlendirme: Türkiye ‹çin
Öneriler,

Meslek ile ilgili akademik çal›flmalar›n gündemini oluflturdu¤u payla-
fl›m platformu sa¤lamak amac›yla düzenlenen ve ilki 2010 y›l›nda ‹stan-
bul’da gerçeklefltirilecek olan “Akademik Forum” iki y›l aral›klarla bir
üniversitemiz ile birlikte ve üniversitenin merkezinin bulundu¤u flehirde
icra edilecektir. 

5. De¤erlendirme ve Sonuç 
‹ç denetim bir kuruluflun faaliyetlerine de¤er katmak ve bunlar› gelifltir-
mek amac›yla tasarlanm›fl ba¤›ms›z, nesnel güvence sa¤lama ve dan›fl-
manl›k faaliyetidir. Kuruluflun, risk yönetimi, kontrol ve yönetim süreç-
lerinin etkinli¤ini, sistematik ve disiplinli bir yaklafl›mla de¤erlendirip ge-
lifltirerek kurumun hedeflerine ulaflmas›na yard›mc› olur.

Son y›llarda baflta finansal krizlerin benzerlerinin yaflanmamas› için al›n-
mas› gereken önlemlerle ilgili süren çok boyutlu tart›flmalarda üzerinde
en fazla mutabakata var›lan husus, kurumlar›n kurumsal yönetim uygu-
lamalar›n›n gelifltirilmesi gereklili¤idir. Baflar›l› kurumsal yönetim uygu-
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mac› kiflilerin daha fazla davet edilerek, ö¤rencilere teori-pratik dengesi
sa¤lanm›fl programlar›n oluflturulmas›; büyük önem tafl›maktad›r.

‹ç denetim konulu akademik çal›flmalar›n farkl› sektörleri içerecek flekil-
de teflvik edilmesi, reel sektöre yönelik çal›flmalar›n artt›r›lmas› önem ta-
fl›maktad›r.

Muhasebe Denetimi Yüksek Lisans programlar›n›n yer ald›¤› tüm üniver-
sitelerde T‹DE-AGEP projesinin desteklenmesi ve uygulanmas› için çal›-
fl›lmal›d›r. 

Türkçe kaynaklar›n gelifltirilmesine ve ihtiyac› olanlar›n kaynaklara erifli-
mini kolaylaflt›rmak amac›yla çal›flmalar›n gerçeklefltirilmesi, yurtd›fl›nda
yay›mlanan yabanc› kaynaklar›n Türkçe’ye çevrilmesinin sa¤lanmas›, kri-
tik öneme haizdir.

‹ç denetim konusunda yurtd›fl›ndaki akademik araflt›rmalar konusunda
araflt›rmalar ve karfl›laflt›rmalar yap›lmas›, ortaya ç›kan ihtiyaçlar›n akade-
misyenler ile paylafl›lmas›, bafllat›lan çal›flmalar›n süreklili¤ine olan ihti-
yac›n bafll›ca nedeni olmal›d›r.

5.2. Türkiye ‹ç Denetim Enstitüsü’ne Düflen Görevler
Akademik tez envanterinin güncelli¤inin sa¤lanmas›, meslek mensuplar›
ve akademisyenlere düzenli olarak bildirimi, elde olunan sonuçlar›n sü-
rekli olarak de¤erlendirmeye tabi tutulmas›, T‹DE’nin görevi olmal›d›r.
Akademik çal›flmalar›n özendirilmesi, say›s›n›n art›r›lmas›na yönelik ça-
l›flmalar›n yürütülmesi; bu itibarla akademisyenler ve ö¤rencilerle olan
iletiflimin güçlendirilmesi kritik düzeyde önemlidir. 

‹ç denetim ana konu bafll›¤› çerçevesinde, üniversitelerimizde mevcut
akademik e¤itim programlar›n›n incelenmesi; mesle¤in ihtiyaçlar› do¤-
rultusunda geliflimine katk› sa¤lanmas› aç›s›ndan büyük önem tafl›mak-
tad›r.

Türkiye ‹ç Denetim Enstitüsü bir önceki bölümde de söz edildi¤i üzere,
iç denetim mesle¤inin akademik dünyada tan›nmas›, meslek konusunda
yap›lan akademik çal›flmalar›n teflvik edilmesi ve akademik iliflkilerin ge-
lifltirilmesi amac›yla yürütmekte oldu¤u faaliyetleri, mesle¤in akademik
ihtiyaçlar›n›n belirlenmesi ve akademik geliflimde öncü roller üstlenmek
suretiyle flekillendirmektedir. Ülkemizde iç denetim konusunda Türkçe
kaynak say›s›n›n oldukça k›s›tl› oldu¤u gerçe¤inden hareketle ve önceki
bölümlerde özetlenen çal›flmalar ›fl›¤›nda, iç denetim mesle¤inin akade-
mik ihtiyaçlar› ve akademik e¤itimden beklentilere afla¤›da yer verilme-
ye çal›fl›lm›flt›r. 

Bu ihtiyaç ve beklentiler, akademik dünyadan, ve Türkiye ‹ç Denetim
Enstitüsü’nden beklentiler olarak iki alt bafll›kta özetlenmifltir:

5.1. Akademik Dünyadan Beklentiler
‹ç denetim, iç kontrol, risk yönetimi, kurumsal yönetim gibi iç denetim
ile do¤rudan veya dolayl› olarak iliflkili bulunan konularda yüksek lisans
ve doktora çal›flmalar›n›n gerçeklefltirilmesine ve say›s›n›n art›r›lmas›na
yönelik ö¤rencilerin bilgilendirilmesi, teflvik edilmesi ve yönlendirilme-
sinde fayda vard›r. Lisans programlar›na iç denetim dersleri konulmas›
gerekmektedir. Denetim konusundaki yüksek lisans programlar›n›n yay-
g›nlaflt›r›lmas›, daha fazla üniversitede bu tür programlar›n aç›lmas› ge-
re¤i üzerinde de¤erlendirme yap›lmal›d›r. ‹ç denetim konusunda dokto-
ra programlar›n›n oluflturulmas›, önemle üzerinde durulmas› gereken bir
ihtiyaçt›r.

‹ç denetim konusundaki mevcut akademik çal›flmalar›n niteliklerinin art-
t›r›lmas›, araflt›rma ile elde olunan veri bankas› üzerinde yürütülecek ça-
l›flmalar›n da katk›s›yla mümkündür.

‹ç denetim uygulamalar›ndan hareketle haz›rlanacak akademik çal›flma-
lara ihtiyaç vard›r. E¤itim programlar›nda teori-pratik dengesinin kurul-
mas›nda fayda vard›r. Üniversitelerde verilen denetim derslerine uygula-
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Yurtd›fl› uygulamalar ve yabanc› kaynaklar›n akademik dünya ile payla-
fl›lmas› önemlidir.

Muhasebe ve Ö¤retim Üyeleri Bilim ve Dayan›flma Vakf› (MÖDAV) gibi
kurumlar ile mesleki ve düzenleyici kurumlar ile yak›n iflbirli¤i ve temas
sa¤lanmas› gerekmektedir.

T‹DE’nin mesleki konularda bir tez dan›flma merkezi olarak alg›lanmas›
ve kabul edilmesine yönelik çal›flmalar›n artarak sürdürülmesi gerek-
mektedir. Yüksek lisans ve doktora tezlerinin kitap olarak bas›m› konu-
sunda çal›flmalar yürütülmesi; bu konudaki yay›n standartlar›n›n belirlen-
mesi gerekmektedir. 

Üniversitelerde denetim kulüplerinin kurulmas›, faaliyetlerine destek
sa¤lanmas› ve teflvik edilmesi, artt›r›larak sürdürülmesi gereken bafll›ca
faaliyet olmal›d›r.

Meslek ile ilgili akademik çal›flmalar›n gündemini oluflturdu¤u paylafl›m
platformu sa¤lamak amac›yla “Akademik Forum” düzenlenmesi, bu fo-
rumun 2 y›l aral›klarla bir üniversite ile birlikte ve üniversitenin merke-
zinin bulundu¤u flehirde gerçeklefltirilmesi, tan›t›m›n›n sa¤lanmas› gerek-
mektedir.
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KAMUDA ‹Ç DENETÇ‹ ‹ST‹HDAM SÜREC‹ VE ‹Ç DENETÇ‹
ADAYLARI E⁄‹T‹M PROGRAMININ DE⁄ERLEND‹R‹LMES‹

ÖZET
10.12.2003 tarihinde kabul edilen ve 24.12.2003 tarihinde Resmi Gazete-
de yay›mlanarak yürürlü¤e giren 5018 Say›l› Kamu Mali Yönetimi ve
Kontrol Kanunu ile merkezi yönetim kapsam›ndaki kamu idareleri, sos-
yal güvenlik kurumlar› ve mahalli idarelerden oluflan genel yönetim kap-
sam›ndaki kamu idarelerinde iç kontrol ve iç denetim süreci bafllam›fl ol-
du. ‹lgili kanun hükümlerince birinci, ikinci ve üçüncü düzey mevzuat-
lar çerçevesinde kamuda iç denetçilerin istihdam edilmesi düzenlenmifl-
tir. 5018 say›l› Kanuna eklenen geçici 5. madde ile 31.12.2005 tarihinden
itibaren 31.12.2007 tarihine kadar iki y›l süreyle kamu idarelerine iç de-
netçi atamalar› s›navs›z olarak yap›lm›flt›r. 1.1.2008 tarihinden itibaren ise
kamu idarelerine iç denetçi atamalar› ancak; “‹ç Denetçi Adaylar› Belir-
leme S›nav›” ile seçilmifl olup, ‹ç Denetim Koordinasyon Kurulu koordi-
natörlü¤ünde Maliye Bakanl›¤› taraf›ndan düzenlenen “‹ç Denetçi Aday-
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rimli bir flekilde elde edilmesi ve kullan›lmas›n›, hesap verebilirli¤i ve
mali saydaml›¤› sa¤lamak üzere, kamu mali yönetiminin yap›s›n› ve iflle-
yiflini, kamu bütçelerinin haz›rlanmas›n›, uygulanmas›n›, tüm mali ifllem-
lerin muhasebelefltirilmesini, raporlanmas›n› ve mali kontrolü düzenle-
mektedir (5018 Madde1).

Kanunun kapsam›na bakt›¤›m›zda ise, bu Kanun, merkezi yönetim kap-
sam›ndaki kamu idareleri, sosyal güvenlik kurumlar› ve mahalli idareler-
den oluflan genel yönetim kapsam›ndaki kamu idarelerinin mali yönetim
ve kontrolünü kapsamaktad›r (5018 Madde2).

Kanunun 2.maddesinde belirtilen kapsam dahilinde merkezi yönetim
kapsam›ndaki genel bütçeli ve özel bütçeli kamu idareleri, sosyal güven-
lik kurumlar› ve belediyeler ile il özel idarelerinden oluflan mahalli ida-
relerde iç denetçi istihdam edilmeye bafllanm›flt›r.

5018 say›l› Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununda 5 maddede [63-
67] iç denetimle ilgili düzenlemelere yer verilmifltir.

Madde 63: ‹ç Denetim
Madde 64: ‹ç Denetçinin Görevleri
Madde 65: ‹ç Denetçinin Nitelikleri ve Atanmas›
Madde 66: ‹ç Denetim Koordinasyon Kurulu
Madde 67: ‹ç Denetim Koordinasyon Kurulunun Görevleri

‹ç denetim bafll›kl› madde 63’de: 
“‹ç denetim, kamu idaresinin çal›flmalar›na de¤er katmak ve gelifltirmek
için kaynaklar›n ekonomiklik, etkililik ve verimlilik esaslar›na göre yöne-
tilip yönetilmedi¤ini de¤erlendirmek ve rehberlik yapmak amac›yla yap›-
lan ba¤›ms›z, nesnel güvence sa¤lama ve dan›flmanl›k faaliyetidir. Bu
faaliyetler, idarenin yönetim ve kontrol yap›lar› ile mali ifllemlerin risk
yönetimi, yönetim ve kontrol süreçlerinin etkinli¤ini de¤erlendirmek ve
gelifltirmek yönünde sistematik, sürekli ve disiplinli bir yaklafl›mla ve ge-

lar› E¤itim Program›”na kat›l›p, program sonunda yap›lan sertifika s›na-
v›nda baflar› göstererek sertifika alanlar aras›ndan yap›lacakt›r.

5018 say›l› Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile kontrol ve dene-
tim aç›s›ndan kamuda ciddi bir de¤iflim yaflanmakta ve bu de¤iflimin ak-
törleri de iç denetçiler olmaktad›r. Çal›flma, de¤iflimin aktörleri olacak iç
denetçilerin istihdam edilme süreçlerini incelemesi ve ilk kez gerçeklefl-
tirilen “‹ç Denetçi Adaylar› Belirleme S›nav›” ile tespit edilen iç denetçi
adaylar›n›n e¤itim program›n› incelemesi ve de¤erlendirmesi yönüyle
önemlidir. Çal›flma; e¤itim program›n›n yeterlili¤ini ve etkinli¤ini, olum-
lu ve aksayan yanlar›n› ortaya koymas› aç›s›ndan, bundan sonraki iç de-
netçi aday› e¤itim programlar›n›n etkinli¤inin ve verimlili¤inin artt›r›lma-
s›na katk› sa¤lamas› yönüyle de ayr›ca önemlidir.  

1. G‹R‹fi
Günümüzde birçok ülkede özel sektör ve kamu sektöründe kurumlar›n
olmazsa olmaz› olan iç denetim, ülkemizde 2003 Aral›k ay›ndan itibaren
gerçeklefltirilen yasal ve idari düzenlemeler çerçevesinde kamu idarele-
rinde uygulanmaya bafllam›flt›r. ‹ç denetime geçifl sürecinde kamu idare-
lerindeki iç denetim faaliyetlerini yürütecek olan ilk iç denetçiler, 5018
say›l› Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu geçici 5. madde ile geti-
rilen düzenleme ba¤lam›nda 31.12.2005 tarihinden 31.12.2007 tarihine
kadar atanm›fllard›r. 1.1.2008 tarihinden itibaren atanacak olan iç denet-
çilerin belirlenme, e¤itilme ve atanma süreçleri çal›flman›n bundan son-
raki k›sm›nda ilgili mevzuat çerçevesinde incelenmektedir.

2. 5018 ve KAMUDA ‹Ç DENET‹M
83 madde ve 19 geçici maddeden oluflan 5018 say›l› Kamu Mali Yöneti-
mi ve Kontrol Kanunu 24.12.2003 tarihinde 25326 say›l› Resmi Gazetede
yay›mlanarak yürürlü¤e girmifltir.

Bu Kanunun amac›; kalk›nma planlar› ve programlarda yer alan politika
ve hedefler do¤rultusunda kamu kaynaklar›n›n etkili, ekonomik ve ve-
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‹ç denetçi bu görevlerini, ‹ç Denetim Koordinasyon Kurulu taraf›ndan
belirlenen ve uluslararas› kabul görmüfl kontrol ve denetim standartlar›-
na uygun flekilde yerine getirir.

‹ç denetçi görevinde ba¤›ms›zd›r ve iç denetçiye asli görevi d›fl›nda hiç-
bir görev verilemez ve yapt›r›lamaz.

‹ç denetçiler, raporlar›n› do¤rudan üst yöneticiye sunar. Bu raporlar üst
yönetici taraf›ndan de¤erlendirmek suretiyle gere¤i için ilgili birimler ile
mali hizmetler birimine verilir. ‹ç denetim raporlar› ile bunlar üzerine ya-
p›lan ifllemler, üst yönetici taraf›ndan en geç iki ay içinde ‹ç Denetim Ko-
ordinasyon Kuruluna gönderilir. (5018 Madde 64).

‹ç denetçinin nitelikler ve atanmas› ile ilgili hükümlerin yer ald›¤› mad-
de 65’de:
“‹ç denetçiler, bakanl›klar ve ba¤l› idarelerde, üst yöneticinin teklifi üze-
rine Bakan, di¤er idarelerde üst yöneticiler taraf›ndan sertifikal› aday-
lar aras›ndan atan›r ve ayn› usulle görevden al›n›r. ‹ç denetçilerin ka-
mu idareleri itibariyle say›lar›, çal›flma usul ve esaslar› ile di¤er hususlar
‹ç Denetim Koordinasyon Kurulunca haz›rlanarak, Maliye Bakanl›¤›-
n›n teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca ç›kar›lacak yönetmelikle belirle-
nir” (5018 Madde 65) demek suretiyle yönetmeliklere gönderme yapm›fl-
t›r. ‹lgili yönetmelik ilerleyen k›s›mlarda incelenecektir.

Kanunun iç denetçi atamalar›nda yetkinin üst yöneticide oldu¤unu be-
lirtmesi nedeniyle kamu idarelerinde üst yöneticilerin kimler oldu¤una
bakmakta fayda vard›r. Milli Savunma Bakanl›¤› haricindeki tüm bakan-
l›klarda üst yönetici “müsteflar”, MSB’de “bakan”, genel müdürlüklerde
“Genel Müdür”, üniversitelerde “Rektör”, illerde “Vali ve belediyelerde
ise “Belediye Baflkanlar›”d›r.

‹ç Denetim Koordinasyon Kurulu madde 66’da düzenlenmifltir. Buna göre:
“Maliye Bakanl›¤›na ba¤l› ‹ç Denetim Koordinasyon Kurulu, yedi üye-

nel kabul görmüfl standartlara uygun olarak gerçeklefltirilir.
‹ç denetim, iç denetçiler taraf›ndan yap›l›r. Kamu idarelerinin yap›s› ve
personel say›s› dikkate al›nmak suretiyle, ‹ç Denetim Koordinasyon ku-
rulunun uygun görüflü üzerine, do¤rudan üst yöneticiye ba¤l› iç dene-
tim birimi baflkanl›klar› kurulabilir.” (5018 Madde 63)

Kanun maddesinde iç denetim, mali yönetim ve kontrol sisteminin bir
unsuru olarak tan›mlanm›flt›r.

‹ç denetçinin görevlerinin yer ald›¤› madde 64’de: 
“Kamu idarelerinin y›ll›k iç denetim program› üst yöneticinin önerileri
de dikkate al›narak iç denetçiler taraf›ndan haz›rlan›r ve üst yönetici ta-
raf›ndan onaylan›r” denilmek suretiyle idarelerde y›ll›k iç denetim
program› haz›rlama görevinin iç denetçilerde, program›n onay iflleminin
ise üst yöneticilerde oldu¤u belirtilmifltir. ‹lgili kanun maddesinde iç de-
netçilerin görevleri maddeler halinde belirtilmifltir.Buna göre iç denetçi:

a) Nesnel risk analizlerine dayanarak kamu idarelerinin yönetim ve 
kontrol yap›lar›n› de¤erlendirmek.

b) Kaynaklar›n etkili, ekonomik ve verimli kullan›lmas› bak›m›ndan 
incelemeler yapmak ve önerilerde bulunmak.

c) Harcama sonras›nda yasal uygunluk denetimi yapmak.
d) ‹darenin harcamalar›n›n, mali ifllemlere iliflkin karar ve 

tasarruflar›n›n amaç ve politikalara, kalk›nma plan›na, programlara, 
stratejik planlara ve performans programlar›na uygunlu¤unu 
denetlemek ve de¤erlendirmek.

e) Mali yönetim ve kontrol süreçlerinin sistem denetimini yapmak ve 
bu konularda önerilerde bulunmak.

f) Denetim sonuçlar› çerçevesinde iyilefltirmelere yönelik önerilerde 
bulunmak.

g) Denetim s›ras›nda veya denetim sonuçlar›na göre soruflturma 
aç›lmas›n› gerektirecek bir duruma rastland›¤›nda, ilgili idarenin 
en üst amirine bildirmek.
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j) ‹ç denetçilerin atanmas›na iliflkin di¤er usulleri belirlemek.
k) ‹ç denetçilerin uyacaklar› etik kurallar› belirlemek.
l) Kalite güvence ve gelifltirme program›n› düzenlemek ve iç denetim 

birimlerini bu kapsamda de¤erlendirmek (5018 Madde67).

‹DKK, kamu idarelerinde yürütülen iç denetim faaliyetlerinin kalitesini
sa¤lamak ve gözetmek, iç denetim birimleri ile Maliye Bakanl›¤› aras›n-
da köprü ifllevi görmek vb kritik görevleri üstlenmifltir.

5018 say›l› Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununda iç denetimle ilgi-
li düzenlemelerinin yer ald›¤› maddeler incelenmifltir. Çal›flman›n bundan
sonraki k›sm›nda 5018’e göre iç denetçi istihdam süreci incelenmifltir.

3. 5018’E GÖRE ‹Ç DENETÇ‹ ‹ST‹HDAM SÜREC‹
5018 say›l› Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa göre kamuda iç
denetçi istihdam›, 8.10.2005 tarihli ve 25960 say›l› resmi gazetede yay›m-
lanan “‹ç Denetçi Adaylar› Belirleme, E¤itim ve Sertifika Yönetmeli¤i”
hükümlerine göre gerçeklefltirilmektedir. Bu yönetmelik, Düzenleyici ve
Denetleyici Kurumlar haricindeki gnel yönetim kapsam›ndaki kamu ida-
relerinde görevlendirilecek iç denetçileri kapsamakta ve 5018 say›l› ka-
nun madde 65 uyar›nca haz›rlanm›flt›r. Ayr›ca 2006 y›l›nda iki ve 2009 y›-
l›nda bir olmak üzere “‹ç Denetçi Atamalar›nda Uyulacak Esaslar ve
Usuller Hakk›nda Tebli¤” bafll›kl› üç s›ra tebli¤ yay›mlanm›flt›r. Bu yönet-
meli¤in ilgili hükümleri ve ç›kar›lan tebli¤ler temel al›narak kamuda iç
denetçi istihdam süreci afla¤›da incelenmifltir. 

Aday belirleme s›nav›
Madde 5 - ‹ç denetim e¤itimine tabi tutulacak iç denetçi adaylar›;

Kurulca yap›lacak veya Ö¤renci Seçme ve Yerlefltirme Merkezi Baflkan-
l›¤›na, Milli E¤itim Bakanl›¤› Ölçme ve De¤erlendirme Merkezine ya da
uygun baflka bir kuruma yapt›r›lacak aday belirleme s›nav›yla belirlenir. 
…….
Uluslararas› geçerlili¤i olan CIA (Certified Internal Auditor), CISA (Certi-

den oluflur. Üyelerden biri Baflbakan›n, biri Devlet Planlama Teflkilat›
Müsteflarl›¤›n›n ba¤l› oldu¤u Bakan›n, biri Hazine Müsteflarl›¤›n›n ba¤-
l› oldu¤u Bakan›n, biri ‹çiflleri Bakan›n›n, baflkan› dahil üçü Maliye Ba-
kan›n›n önerisi üzerine befl y›l süre ile Bakanlar Kurulu taraf›ndan ata-
n›r. Bunlar›n 67. maddede belirtilen görevleri yapabilecek niteliklere sa-
hip olmas› flartt›r. Maliye Bakan› taraf›ndan önerilecek adaylardan biri-
nin ekonomi, maliye, muhasebe, iflletme alanlar›ndan birinde doktora
derecesine sahip ö¤retim üyeleri aras›ndan olmas› flart› aran›r. Üyeler,
bu sürenin sonunda yeniden atanabilirler” (5018 Madde 66).

‹ç Denetim Koordinasyon Kurulunun görevleri madde 67’de düzenlen-
mifltir. Buna göre:
“‹ç Denetim Koordinasyon Kurulu, kamu idarelerinin iç denetim sistem-
lerini izlemek, ba¤›ms›z ve tarafs›z bir organ olarak hizmet vermek üze-
re afla¤›daki görevleri yürütür”:

a) ‹ç denetime iliflkin denetim ve raporlama standartlar›n› 
belirlemek, denetim rehberlerini haz›rlamak ve gelifltirmek.

b) Uluslararas› uygulamalar ve denetim standartlar›yla uyumlu risk 
de¤erlendirme yöntemlerini gelifltirmek.

c) Kamu idarelerinin denetim birimleri ile iflbirli¤ini sa¤lamak.
d) Yolsuzluk veya usulsüzlüklerin ortadan kald›r›lmas› için gerekli 

önlemlerin al›nmas› konusunda önerilerde bulunmak.
e) Risk içeren alanlarda iç denetçilere program d›fl› özel denetim 

yapt›r›lmas› için kamu idarelerine önerilerde bulunmak.
f) ‹ç denetçilerin e¤itim programlar›n› düzenlemek.
g) ‹ç denetçiler ile üst yöneticiler aras›nda görüfl ayr›l›¤› bulunmas› 

halinde anlaflmazl›¤›n giderilmesine yard›mc› olmak.
h) ‹darelerin iç denetim raporlar›n› de¤erlendirerek sonuçlar›n› 

konsolide etmek suretiyle y›ll›k rapor halinde Maliye Bakan›na 
sunmak ve kamuoyuna aç›klamak.

i) ‹fllem hacimleri ve personel say›lar› dikkate al›nmak suretiyle 
idareler ile ilçe ve belde belediyeleri için iç denetçi atan›p 

atanmayaca¤›na karar vermek.
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h) Kurulun belirledi¤i etik kurallara uygun öz geçmifle sahip olmak.
Aday belirleme s›nav› ve konular›  
Madde 10 - ‹ç denetçi aday belirleme s›nav›, Kurulun belirledi¤i ta-

rihte, Ankara’da yap›l›r. Baflvuru yo¤unlu¤una göre Kurul baflka s›nav
merkezlerinin aç›lmas›na karar verebilir.

‹ç denetçi aday belirleme s›nav› afla¤›daki konulardan oluflur.
a) Genel yetenek ve genel kültür.
b) Genel iktisat, iflletme ve maliye.
c) Temel hukuk bilgisi ve idare hukuku.
d) Genel muhasebe.

Aday belirleme s›nav sonuçlar›n›n de¤erlendirmesi
Madde 11 - Kurulun, iç denetçi aday belirleme s›nav›ndan 100 tam

puan üzerinden 70 ve üzeri puan alm›fl kifliler aras›ndan baflar› s›ras›na
göre belirleyece¤i say›da aday, gruplar halinde e¤itim program›na al›n›r.
Kurul, 70 puan› aflan adaylar aras›ndan programa kabul edilecek iç de-
netçi aday say›s›n›n yüzde 10’u kadar aday› puan s›ras›na göre yedek
olarak belirleyebilir. 

E¤itimde yer verilecek konular
Madde 13 - ‹ç denetçi adaylar›, Kurulca belirlenen müfredat ve

programa göre, afla¤›daki konular› da kapsayacak flekilde, Maliye Bakan-
l›¤›nca e¤itime tabi tutulur.

a) ‹ç denetim standartlar› ve risk yönetimi;
1) ‹ç denetim standartlar› ve meslek ahlak kurallar›,
2) ‹ç kontrol, denetim ve yönetime iliflkin risk modelleri,
3) Risk de¤erlendirme yöntemleri, 
4) Mali yönetim ve mali kontrol,
5) ‹statistikî yöntemler.

b) Denetim yöntemi ve uygulamalar›;
1) Denetim türleri ve teknikleri, 
2) Performans ölçümü, 

fied Information System Auditor), CCSA (Certified Control Self Assess-
ment) ve CGAP (Certified Government Auditing Professional) sertifikala-
r›ndan birini alm›fl olanlar, aday belirleme s›nav›ndan muaf olup Kurula
gerekli belgelerini göndererek iç denetçi e¤itimine kat›l›rlar.

Aday belirleme s›nav›na baflvuru flartlar›
Madde 6 - Aday belirleme s›nav›na kat›lacak olanlar›n 657 say›l›

Devlet Memurlar› Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen flartlar ile
afla¤›daki flartlar› tafl›mas› gerekir.

a) En az dört y›l süreli e¤itim veren yüksekö¤retim kurumlar› ile
denkli¤i Yüksekö¤retim Kurulu taraf›ndan kabul edilen yurt d›fl›ndaki efl-
de¤er e¤itim kurumlar›ndan birini bitirmek.

b) Afla¤›da belirtilen süre zarf›nda çal›flm›fl olma flart›n› yerine getirmek:
1) Yard›mc›l›kta geçen süreler dahil olmak üzere, mesle¤e yar›flma s›na-

v›na tabi tutulmak suretiyle al›nd›ktan sonra yap›lan yeterlik s›nav›nda baflar›
göstermek kayd›yla kamu idarelerinde denetim eleman› olarak en az befl y›l.

2) Yard›mc›l›kta geçen süreler dahil olmak üzere, mesle¤e yar›flma
s›nav›na tabi tutulmak suretiyle al›nd›ktan sonra yap›lan yeterlik s›nav›n-
da baflar› göstermek kayd›yla uzman olarak en az sekiz y›l.

3) Araflt›rma görevlili¤inde geçen süreler dahil olmak üzere, doktora
unvan›n› alm›fl ö¤retim eleman› olarak en az sekiz y›l.

4) Müdür ve daha üst unvanlarda en az sekiz y›l.
c) ‹ç denetçi aday belirleme s›nav› son baflvuru tarihinden önceki iki

y›l içinde al›nm›fl olmas› kayd›yla, ‹ngilizce, Almanca veya Frans›zca dil-
lerinden birinden Kamu Personeli Yabanc› Dil Bilgisi Seviye Tespit S›na-
v›ndan (KPDS) veya Üniversiteleraras› Kurul Yabanc› Dil S›nav›ndan
(ÜDS) en az elli puan alm›fl olmak.

d) Son baflvuru tarihi itibar›yla k›rkbefl yafl›ndan büyük olmamak.
e) Sicil raporu düzenlenen son üç y›l içinde olumsuz sicil almam›fl

olmak.
f) Uyarma ve k›nama cezalar› hariç disiplin cezas› almam›fl olmak. 
g) Yurdun her yerinde çal›flabilecek sa¤l›k durumuna sahip olmak.
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S›nav sonuçlar›n›n de¤erlendirilmesi
Madde 18 - S›nav komisyonu, önceden belirlenmifl cevap anahtar›-

na göre cevap kâ¤›tlar›n› de¤erlendirerek yüz tam puan üzerinden pu-
anlama yapar. S›navda baflar›l› say›labilmek için her bir s›navdan en az
altm›fl puan al›nmas› ve dört s›nav ortalamas›n›n yetmifl puan ve üzerin-
de olmas› gereklidir. 

Sertifikan›n verilmesi
Madde 21 - Kurulca, sertifika s›nav›nda baflar›l› olanlara ald›klar›

puan› da gösteren sertifika verilir. 

Bu sertifika iç denetçili¤e atand›klar› tarihten itibaren üç y›lda bir ‹ç
Denetim Koordinasyon Kurulunca haz›rlanarak, Maliye Bakanl›¤›n›n tek-
lifi üzerine Bakanlar Kurulunca ç›kar›lacak yönetmelik hükümlerine gö-
re derecelendirilir.

Geçici Madde 1 - Kanunun Geçici 5 inci maddesi hükmünce kamu
idarelerine iç denetçi olarak atananlara, atand›klar› tarihten itibaren üç
y›lda bir derecelendirilecek iç denetçi sertifikas› verilir.

Geçici Madde 2 - Kanunun Geçici 5 inci maddesi hükmünce serti-
fika e¤itimi ve s›nav›na tabi tutulmadan iç denetçi olarak atanan dene-
tim elemanlar›na, iç denetim sisteminin uygulanmas›na yönelik iç dene-
tim sertifika program›nda yer alan e¤itim konular›n› ihtiva edecek flekil-
de Maliye Bakanl›¤›nca üç ay e¤itim verilir.

5018 aay›l› Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa göre Kamuda iç
denetçi adaylar›n›n belirlenmesinde yukar›da incelenen yönetmelik esas
al›nacakt›r. Ancak 5018 say›l› kanunda düzenlenen Geçici 5. madde ile,
iç denetime geçifl sürecinde, yönetmelikte belirtilen genel esaslar›n d›fl›-
na ç›k›larak, ilk iç denetçi atamalar›, gerek iç denetçi adaylar›n›n belir-
lenmesi gerekse sertifikaya hak kazanma aflamalar›nda herhangi bir s›-
nav flart› aranmaks›z›n gerçeklefltirilmifltir. 

3) Bilgisayar destekli denetim teknikleri, 
4) Denetim raporu yaz›m flekilleri ve raporlama.

c) Muhasebe;
1) Genel muhasebe,
2) Devlet muhasebesi,
3) Mali tablolar analizi,
4) Bilgisayarl› muhasebe uygulamalar›.

d) Mevzuat;
1) Bütçe, 
2) Kamu mallar›, ihale ve harcama mevzuat›,
3) Kamu personel mevzuat›,
4) ‹dare hukuku,
5) Yarg›lama usul hukuku,
6) Avrupa Birli¤i mali mevzuat›. 

‹lgili yönetmelik hükümlerine göre iç denetçi adaylar›na; iç denetim
standartlar› ve risk yönetimi, denetim yöntemi ve uygulamalar›, muhase-
be ve mevzuat çeklinde dört ana bafll›k alt›nda kapsaml› bir e¤itim veril-
mektedir.

E¤itim süresi
Madde 14 - E¤itim süresi üç aydan az olmamak üzere Kurul taraf›n-

dan belirlenir. E¤itime kabul edilen iç denetçi adaylar› e¤itim süresince
kurumlar›ndan izinli say›l›r.

Sertifika s›nav›
Madde 15 - E¤itim tamamland›ktan sonra iç denetçi adaylar›, Kuru-

lun belirledi¤i yer ve tarihte sertifika s›nav›na tabi tutulur. Sertifika s›na-
v›, program›n tamamlanmas›ndan itibaren 30 gün içinde yap›l›r. E¤itim
program›na mazeretsiz befl günden fazla süreyle kat›lmayanlar sertifika
s›nav›na kabul edilmez. 
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tahsis edilmifl olan toplam 1369 iç denetçi kadrosuna; 207 kamu idare-
sinde toplam 771 iç denetçi atanm›flt›r. Atamalar, idarenin türüne göre
afla¤›da tablo halinde gözlenmektedir.

Tablo 1. Geçici 5.Madde Kapsam›nda Gerçeklefltirilen ‹ç Denetçi Atamalar›

1.1.2008 tarihinden itibaren iç denetçi atamalar›; ilgili yönetmelik hü-
kümlerine göre gerçeklefltirilmifl olan iç denetçi adaylar› belirleme s›na-
v›n› kazanm›fl, üç aydan az olmamak üzere ‹DKK taraf›ndan koordine
edilen ve Maliye Bakanl›¤› taraf›ndan gerçeklefltirilen iç denetçi adaylar›
e¤itim program›na tam zamanl› olarak kat›lm›fl, e¤itim sonras›nda yap›l-
m›fl olan sertifika s›nav›nda baflar› göstererek kamu iç denetçi sertifikas›
alm›fl olanlar aras›ndan yap›lacakt›r. Sertifika alm›fl olanlar, s›n›rlama ol-
maks›z›n tüm kamu idarelerine baflvurabileceklerdir.

Kamuda iç denetçi olarak atanabilmek için gerekli aflamalar, özet halin-
de s›ras› ile afla¤›daki gibidir:
• ‹DKK taraf›ndan belirlenen alanlarda en az dört y›ll›k yüksek 

ö¤renim görmüfl olup, kamu idarelerinde denetim eleman› olarak en 
az befl y›l veya ‹DKK taraf›ndan belirlenen alanlarda en az sekiz y›l 
çal›flm›fl olmak,

• ‹DKK taraf›nda gerekli görülen di¤er flartlar› (yabanc› dil puan› vb) 
tafl›yor olup, “‹ç Denetçi Adaylar› Belirleme S›nav›”na baflvurusu 
kabul edilmifl olmak,

Genel 
Bütçe

Özel
Bütçe

SGK Mahalli
‹dareler

Toplam

‹ç Denetçi Kadrosu 
Verilmifl Kurum Say›s›

34 68 2 157 261

‹ç Denetçi Atamas› 
Yap›lm›fl Kurum Say›s›

27 65 2 113 207

Atamas› Yap›lm›fl 
‹ç Denetçi Say›s›

219 249 22 281 771

5018 Geçici Madde 5- (De¤iflik: 22/12/2005-5436/9 md.) 
31.12.2005 tarihi itibar›yla;

a) …  
b) …
c) Say›fltay Denetçisi, Baflbakanl›k Müfettifli, Yüksek Denetleme 

Kurulu Denetçisi, Maliye Müfettifli, Hesap Uzman›, Bütçe 
Kontrolörü, Muhasebat Kontrolörü, Gelirler Kontrolörü, Millî 
Emlak Kontrolörü, Tasfiye ‹flleri ve Döner Sermaye ‹flletmeleri 
Kontrolörü, Hazine Kontrolörü kadrolar›nda çal›flmakta olanlar ile 
daha önce en az befl y›l bu görevlerde bulunanlar, kamu 
idarelerinde ‹ç Denetçi,

d) Bakanl›k, Müsteflarl›k, Baflkanl›k ve Genel Müdürlüklerde Müfettifl 
veya Kontrolör olanlar ile daha önce en az befl y›l bu görevlerde 
bulunanlar, kendi idarelerinde, özel bütçeli idarelerde, mahallî 
idarelerde ve sosyal güvenlik kurumlar›nda ‹ç Denetçi, 

e) Muhasebe, Millî Emlak ve Vergi Denetmenleri ile bu görevlerde 
daha önce en az befl y›l bulunanlar, özel bütçeli idareler ile 
mahallî idarelerde; Belediye Müfettifli ve Hesap ‹flleri Murak›b› 
olanlar ile bu görevlerde daha önce en az befl y›l bulunanlar, 
mahallî idarelerde ‹ç Denetçi, 
Olarak 31.12.2007 tarihine kadar atanabilirler. 

(c), (d) ve (e) bentlerinde belirtilen görevlere atananlar bu Kanunun ön-
gördü¤ü sistemin uygulanmas›na yönelik e¤itime tâbi tutulurlar. Atama-
larda ilgilinin ve idaresinin muvafakati al›n›r (5018 Geçici 5.madde).

Kamuda ilk iç denetçiler, 5018’de düzenlenen Geçici 5. maddede belirtilen
meslek gruplar›nda öngörülen sürelerde hizmet vermifl olup, kamu idarele-
rine iç denetçilik baflvurusunda bulunan ve baflvurusu üst yönetici taraf›n-
dan kabul edilenler aras›ndan atanm›flt›r. Geçici 5. maddeye göre iç denet-
çi atamalar›, 1.1.2006 ile 31.12.2007 tarihleri aras›nda gerçeklefltirilmifltir. 

Bu süre zarf›nda, 5018 say›l› Kanun kapsam›ndaki 261 kamu idaresine
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sim denetim firmalar›nda çal›flanlar ve T‹DE taraf›ndan e¤itim verilmifltir.

E¤itim program›n›n içeri¤i ve e¤itimi veren kurumlar bundan sonraki bö-
lümde yer almaktad›r. 

5. ‹Ç DENETÇ‹ ADAYLARI E⁄‹T‹M PROGRAMININ 
DE⁄ERLEND‹R‹LMES‹
Maliye Bakanl›¤› taraf›ndan, iç denetçi adaylar› e¤itim program›na kat›-
lan kursiyerlere, her e¤itimi takiben organizasyonun genel yap›s›n›n ve
sunumu gerçeklefltirenlerin de¤erlendirilmesine yönelik e¤itim program›
de¤erlendirme formlar› tatbik edilmifltir. Kursiyerler taraf›ndan dolduru-
lan de¤erlendirme formlar›, her e¤itim sonunda toplanarak bakanl›k ilgi-
li dairesine iletilmifltir. 

Gerçeklefltirilen bu çal›flmada ise kursiyerlere, birinci k›s›m ve ikinci k›-
s›m e¤itim programlar› tamamland›ktan sonra, haz›rlanm›fl anketler ara-
c›l›¤› ile sorular yöneltilmifltir. Ankette yer alan sorular içerik olarak; e¤i-
tim program›n›n genel organizasyonu, programda aktar›lan derslerin içe-
ri¤i ve iflleyifli ile ilgili sorulardan oluflmufltur. Bu sorular›n oluflturulma-
s›nda Maliye Bakanl›¤› ilgili daire taraf›ndan haz›rlanm›fl olan e¤itim
program› de¤erlendirme formlar›ndan da büyük ölçüde yararlan›lm›flt›r.
Ayr›ca kursiyerlerin yafl, çal›flmakta olduklar› meslek gruplar›, sertifika al-
d›klar› takdirde iç denetçilik mesle¤ine geçifl süreçleri ve kamu kurum-
lar› taraf›ndan istihdam edilme beklentilerine yönelik sorular da anket
formunda 128 kursiyere yöneltilmifltir. Anketlerin bir k›sm› kursiyerlere
elden da¤›t›lm›fl olup, bir k›sm› ise e-posta yolu ile iletilmifltir.

81 kursiyerden geri dönüfl elde edilmifltir. Kursiyerlerin % 63,2’si
(81/128) anket formunu doldurmufllard›r. De¤erlendirmeler % 63,2 ora-
n›ndaki ço¤unlu¤un cevaplar› dikkate al›narak yap›lm›flt›r.

• Anketi cevaplayan 81 iç denetçi aday›n›n yafl bilgileri flu flekildedir:

• “‹ç Denetçi Adaylar› Belirleme S›nav›”nda baflar›l› olup e¤itime hak 
kazanmak,

• “‹ç Denetçi Adaylar› E¤itim Program›” na tam zamanl› olarak kat›lm›fl 
olmak,

• Sertifika s›nav›nda baflar›l› olarak sertifika alm›fl olmak,
• Kamu idaresi üst yöneticisi taraf›ndan iç denetçili¤e kabul edilmek. 

4. ‹Ç DENETÇ‹ ADAYILARI E⁄‹T‹M PROGRAMI
Geçici 5. madde’den yararlanarak iç denetçili¤e atanm›fl 771 iç denetçi-
ye, ‹ç Denetim Koordinasyon Kurulu koordinatörlü¤ünde 7 grup halin-
de 2 dönemde (1,5 ay + 1,5 ay) toplam 14 kez iç denetçilik e¤itimi ve-
rilmifltir. Ayr›ca atanm›fl iç denetçilere, çeflitli konularda meslek içi e¤i-
timler de düzenlenmifltir.

“‹ç Denetçi Adaylar› Belirleme S›nav›” ilk defa 12 Temmuz 2009 tarihin-
de ÖSYM taraf›ndan Ankara’da gerçeklefltirilmifl olup bu s›navda 128
aday baflar›l› olmufltur. 128 iç denetçi aday›, 05 Ekim 2009 – 24 Ocak
2010 tarihleri aras›nda, ‹DKK taraf›ndan koordine edilen “‹ç Denetçi
Adaylar› E¤itim Program›”na kat›lm›flt›r. E¤itim program› Ankara’da Mali-
ye Yüksek E¤itim Merkezi (MAYEM) binas›nda tam zamanl› olarak 3,5
ay süreyle gerçeklefltirilmifltir. 128 iç denetçi aday›, 64 kiflilik iki grup ha-
linde e¤itime tabi tutulmufltur. Birinci grup e¤itim dönemi 05.10.2009 ta-
rihinde bafllam›fl olup 17.01.2010 tarihinde tamamlanm›flt›r. ‹kinci grup
e¤itim dönemi ise 13.10.2009 tarihinde bafllay›p 24.01.2010 tarihinde ta-
mamlanm›flt›r. E¤itim program›, iç denetim standartlar› ve risk yönetimi
ile denetim yöntemi ve uygulamalar›yla ilgili bilgilerin sunuldu¤u birin-
ci k›s›m ile muhasebe ve mevzuat bilgilerinin sunuldu¤u ikinci k›s›m
fleklinde iki dönem halinde yürütülmüfltür. ‹ki dönem aras›nda iki hafta
süreyle e¤itime ara verilmifltir. E¤itim program› süresince iki defa de¤er-
lendirme toplant›s› gerçeklefltirilmifltir.

E¤itim süresince kursiyerlere; kamu idarelerinde daire baflkan›, kontro-
lör, uzman, kurum müflavirleri, iç denetçi vb düzeyde çal›flanlar, özel ke-
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Tablo 4. Anketi Cevaplayan Kursiyerlerin Sertifika Sonras› Eylemleri

Adaylar›n %75’lik k›sm›n› oluflturan 60 kifli, iç denetçilik sertifikas›n› al-
d›klar› takdirde seçici davran›p baz› kurumlara baflvuru yapacaklar›n› be-
lirtmifllerdir. Sadece 3 aday kurum ay›rt etmeksizin her kuruma baflvuru
yapaca¤›n› belirtmifllerdir. 6 aday da herhangi bir kuruma baflvuruda bu-
lunmayaca¤› yönünde görüfl bildirmifllerdir. %14 lük oran ile 12 aday da
baflvuru yapmadan önce bir süre bekleyeceklerini belirtmifllerdir. 

• Adaylara iç denetçilik baflvurular›n›n, kamu idareleri taraf›ndan kabul
edilip edilmeyece¤i yönündeki beklenti düzeylerini ölçmeye yönelik ola-
rak yöneltilen “‹ç denetçilik baflvurular›n›z›n kabul edilmesi yönündeki
beklenti düzeyiniz nedir?” sorusuna verdikleri cevaplar afla¤›daki tablo-
da gözlenmektedir:

Tablo 5. Anketi Cevaplayan Kursiyerlerin ‹ç Denetçi Olabilme Beklentileri

Kamu iç denetçilik sertifika s›nav›nda baflar›l›
olup sertifika ald›¤›n›z takdirde:

Frekans Yüzde

Kurum ay›rt etmeksizin ifl baflvurusu yapaca¤›m. 3 %4

Seçici davran›p sadece baz› kurumlara ifl 
baflvurusu yapaca¤›m.

60 %75

Hemen baflvuru yapmay›p bir süre bekleyece¤im. 12 %14

Herhangi bir kuruma iç denetçilik baflvurusu
yapmay› düflünmüyorum.

6 %7

‹ç denetçilik baflvurular›n›z›n kabul edilmesi 
yönündeki beklenti düzeyiniz:

Frekans Yüzde

Çok düflük 14 %17

Düflük 23 %29
Fikrim yok 30 %37

Yüksek 13 %16

Çok yüksek 1 %1

Tablo 2. Anketi Cevaplayan Kursiyerlerin Yafl Da¤›l›m›

Anketi cevaplayan adaylar›n % 63’lük k›sm› (51 kifli) 31 ile 35 yafl aral›-
¤›ndad›r.

• Anketi cevaplayan adaylar meslek gruplar›na göre ayr›ld›klar›nda afla-
¤›daki tablo ortaya ç›kmaktad›r:

Tablo 3. Anketi Cevaplayan Kursiyerlerin Meslek Da¤›l›m›

Anketi cevaplayan adaylardan % 64 oran›nda 52 kifli vergi denetmeni, 
% 12 oran›nda 10 kifli uzman, % 9 oran›nda 7 kifli de muhasebe denet-
meni olarak çal›flmaktad›rlar.
• Adaylara yöneltilen “Kamu iç denetçilik sertifika s›nav›nda baflar›l›
olup sertifika ald›¤›n›z takdirde nas›l bir yol izleyeceksiniz?” fleklindeki
soruya yöneltilen cevaplar afla¤›daki gibi oluflmufltur.

Yafl
Aral›¤›

Frekans Yüzde

25-30 13 % 16
31-35 51 % 63
36-40 12 % 15
41-45 4 % 5
Di¤er 1 % 1

Toplam 81

Meslek Grubu Frekans Yüzde

Vergi Denetmeni 52 %64
Uzman 10 %12
Muhasebe Denetmeni 7 %9
Müfettifl 5 %6
Kontrolör 3 %4
‹ç Denetçi 2
fiube Müdürü 1
Akademik Personel 1
Toplam 81
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E¤itim program›n›n süresi ile ilgili yöneltilen soruya ise, 38 aday e¤itim
süresinin yeterli oldu¤u, 26 aday ise sürenin k›smen yeterli oldu¤u yö-
nünde görüfl bildirmifltir. % 21 oran›nda 17 aday ise e¤itim süresinin ye-
tersiz oldu¤unu belirtmifltir.

Kursiyerlere aç›k uçlu olarak yöneltilmifl olan, “organizasyonla ilgili
olumlu-olumsuz elefltiriler” k›sm›nda; kursiyerlerin büyük ço¤unlu¤u,
e¤itim süresince ikamet edilecek yer konusunda sorun yaflad›klar›n›,
kursiyerlerin konaklamas› ile ilgili bir çal›flma yap›lmad›¤›n› belirtmifller-
dir. Yine bu k›s›mda kursiyerler, e¤itim program› tamamland›ktan sonra
gerçeklefltirilecek olan sertifika s›nav› hakk›nda bilgilendirmenin, e¤itim
program›n›n sonuna do¤ru yap›lmas›n› bir noksanl›k olarak belirtmifller-
dir. Ayr›ca kursiyerlerin büyük bir k›sm›, e¤itim s›ras›nda verilen dersler-
le ilgili süre planlamas›n›n daha etkin bir flekilde yap›lmas›n›n program›n
verimlili¤i aç›s›ndan daha iyi olaca¤› yönünde görüfl bildirmifllerdir.

• Anketi cevaplayan iç denetçi adaylar›n›n; e¤itim program›n›n birinci
k›sm›nda sunulan derslerin içeri¤i, konular›n aktar›m›, konular›n ilgi çek-
me düzeyi ve sunumun beklentileri karfl›lama düzeyleri ile ilgili verdik-
leri cevaplar tablo 7’de gözlenmektedir:

Tablo 7. Anketi Cevaplayan Kursiyerlerin 1. K›s›m De¤erlendirmeleri

E¤itim 
Konusu

E¤itim 
Veren 
Kurum

Evet K›smen Hay›r

1.Hafta
Ders içeri¤i ve verilen 
dokümanlar yeterlidir

58 19 4

Konu e¤itimciler taraf›ndan 
etkin bir flekilde aktar›lm›flt›r

59 18 4

Konu kat›l›mc›lar›n ilgisini 
çekmifltir

57 20 4

Sunum kat›l›mc›lar›n 
beklentilerini karfl›lam›flt›r

53 26 2M
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Adaylardan % 37 oran›nda 30 kifli, iç denetçilik baflvurular›n›n kabul edi-
lip edilmeyece¤i yönünde bir fikirlerinin olmad›¤›n› belirtmifltir. 14 aday
çok düflük, 23 aday da düflük düzeyde kabul beklediklerini belirtmifller-
dir. Sadece bir aday kabul beklentisinin çok yüksek oldu¤u yönünde gö-
rüfl bildirirken, % 16 oranda 13 aday da yüksek düzeyde kabul bekledi-
¤i yönünde görüfl bildirmifllerdir. Adaylardan sadece % 17’lik k›sm› ka-
bul beklentisinde olduklar›n› belirtmifllerdir. 

• E¤itim program›n›n genel organizasyonuna ile ilgili yöneltilen sorula-
ra verilen cevaplar afla¤›daki tabloda gözlenmektedir:

Tablo 6. Anketi Cevaplayan Kursiyerlerin E¤itim Program›n

Genel Organizasyonuyla ‹lgili Görüflleri

16 aday e¤itim program›n›n genel olarak baflar›l› geçti¤i yönünde görüfl
bildirirken, 54 aday program›n k›smen baflar›l› geçti¤i yönünde görüfl bil-
dirmifltir. % 14 oran›nda 11 aday ise program›n baflar›s›z geçti¤ini belirt-
mifltir.

34 aday, program bafl›nda verilen materyallerin yeterli oldu¤unu belirtir-
ken, 44 aday materyallerin k›smen yeterli oldu¤unu belirtmifltir. 3 aday
ise verilen materyalleri yetersiz bulmufltur.

26 aday, ders esnas›nda verilen materyalleri yeterli bulurken 49 aday ise
k›smen yeterli bulmufltur. 6 aday ise ders esnas›nda verilen materyalle-
rin yetersiz oldu¤u yönünde görüfl bildirmifltir.

Evet K›smen Hay›r

Genel olarak e¤itim program› baflar›l› geçmifltir 16 54 11
Program›n bafl›nda verilen materyaller yeterlidir 34 44 3
Ders s›ras›nda verilen notlar yeterlidir 26 49 6
E¤itim program›n›n süresi yeterlidir 38 26 17
Organizasyon ile ilgili olumlu veya olumsuz
elefltirileriniz:

……..
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5.Hafta Evet K›smen Hay›r

Ders içeri¤i ve verilen 
dokümanlar yeterlidir

22 49 10

Konu e¤itimciler taraf›ndan 
etkin bir flekilde aktar›lm›flt›r

15 54 12

Konu kat›l›mc›lar›n ilgisini 
çekmifltir

19 55 7

Sunum kat›l›mc›lar›n 
beklentilerini karfl›lam›flt›r

21 49 11

5.Hafta Evet K›smen Hay›r

Ders içeri¤i ve verilen 
dokümanlar yeterlidir

32 40 9

Konu e¤itimciler taraf›ndan 
etkin bir flekilde aktar›lm›flt›r

36 33 12

Konu kat›l›mc›lar›n ilgisini 
çekmifltir

39 35 7

Sunum kat›l›mc›lar›n 
beklentilerini karfl›lam›flt›r

36 36 9

6.Hafta Evet K›smen Hay›r

Ders içeri¤i ve verilen 
dokümanlar yeterlidir

34 35 12

Konu e¤itimciler taraf›ndan 
etkin bir flekilde aktar›lm›flt›r

32 41 8

Konu kat›l›mc›lar›n ilgisini 
çekmifltir

37 39 5

Sunum kat›l›mc›lar›n 
beklentilerini karfl›lam›flt›r

27 46 8

6.Hafta Evet K›smen Hay›r

Ders içeri¤i ve verilen 
dokümanlar yeterlidir

37 42 2

Konu e¤itimciler taraf›ndan 
etkin bir flekilde aktar›lm›flt›r

32 45 4

Konu kat›l›mc›lar›n ilgisini
çekmifltir

39 39 2

Sunum kat›l›mc›lar›n 
beklentilerini karfl›lam›flt›r

29 44 8
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1.Hafta Evet K›smen Hay›r

Ders içeri¤i ve verilen 
dokümanlar yeterlidir

35 36 10

Konu e¤itimciler taraf›ndan 
etkin bir flekilde aktar›lm›flt›r

22 45 14

Konu kat›l›mc›lar›n ilgisini 
çekmifltir

21 48 12

Sunum kat›l›mc›lar›n 
beklentilerini karfl›lam›flt›r

19 52 10

2.Hafta Evet K›smen Hay›r

Ders içeri¤i ve verilen 
dokümanlar yeterlidir

45 36 2

Konu e¤itimciler taraf›ndan 
etkin bir flekilde aktar›lm›flt›r

53 28 -

Konu kat›l›mc›lar›n ilgisini 
çekmifltir

55 26 -

Sunum kat›l›mc›lar›n 
beklentilerini karfl›lam›flt›r

35 46 -

3.Hafta Evet K›smen Hay›r

Ders içeri¤i ve verilen 
dokümanlar yeterlidir

36 35 10

Konu e¤itimciler taraf›ndan 
etkin bir flekilde aktar›lm›flt›r

16 51 14

Konu kat›l›mc›lar›n ilgisini 
çekmifltir

26 41 14

Sunum kat›l›mc›lar›n 
beklentilerini karfl›lam›flt›r

20 49 12

4.Hafta Evet K›smen Hay›r

Ders içeri¤i ve verilen 
dokümanlar yeterlidir

51 28 2

Konu e¤itimciler taraf›ndan 
etkin bir flekilde aktar›lm›flt›r

60 21 -

Konu kat›l›mc›lar›n ilgisini
çekmifltir

57 24 -

Sunum kat›l›mc›lar›n 
beklentilerini karfl›lam›flt›r

50 27 4
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E¤itim program›n›n 1. k›sm›nda iç denetçi adaylar›na aktar›lan e¤itim ko-
nular›, e¤itimi veren kurumlar ve anketi cevaplayan iç denetçi adaylar›-
n›n, e¤itimde aktar›lan ders konular› ve derslerin iflleyifliyle ilgili verilen
olumlu yarg›lara kat›lma düzeyleri yukar›da yer alan tablo 7’de gözlen-
mektedir.

Anketi cevaplayan iç denetçi adaylar›n›n pek az›, belirtilen olumlu yarg›
cümlelerine hay›r fleklinde cevap vermifltir. Kursiyerlerin büyük ço¤un-
lu¤u, ders içeriklerinin ve verilen dokümanlar›n yeterli oldu¤u, konunun
ilgilerini çekti¤i ve sunumun beklentilerini karfl›lad›¤› yönünde verilen
olumlu yarg› cümlelerine evet ve k›smen fleklinde cevap vermifllerdir. 

Kursiyerlerin de¤erlendirmelerinden hareketle, iç denetçi adaylar› e¤itim
program›n›n birinci k›sm›n›n etkin ve verimli geçti¤i sonucuna ulafl›labi-
lir. Ancak büyük ölçüde k›smen cevab›n›n verildi¤i e¤itim konular›n›n ve
iflleyifllerinin gözden geçirilmesinde ve iyilefltirici yönde düzenlemelerin
yap›lmas›nda fayda vard›r.

• Anketi cevaplayan iç denetçi adaylar›n›n; e¤itim program›n›n ikinci
k›sm›nda sunulan derslerin içeri¤i, konular›n aktar›m›, konular›n ilgi çek-
me düzeyi ve sunumun beklentileri karfl›lama düzeyleri ile ilgili verdik-
leri cevaplar tablo 8’de gözlenmektedir:
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7.Hafta Evet K›smen Hay›r
Ders içeri¤i ve verilen 
dokümanlar yeterlidir

41 29 11

Konu e¤itimciler taraf›ndan 
etkin bir flekilde aktar›lm›flt›r

45 29 7

Konu kat›l›mc›lar›n 
ilgisini çekmifltir

48 28 5

Sunum kat›l›mc›lar›n 
beklentilerini karfl›lam›flt›r

37 27 17B
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6.Hafta Evet K›smen Hay›r

Ders içeri¤i ve verilen 
dokümanlar yeterlidir

41 38 2

Konu e¤itimciler taraf›ndan 
etkin bir flekilde aktar›lm›flt›r

38 38 5

Konu kat›l›mc›lar›n ilgisini 
çekmifltir

42 36 3

Sunum kat›l›mc›lar›n 
beklentilerini karfl›lam›flt›r

35 38 8

6.Hafta Evet K›smen Hay›r

Ders içeri¤i ve verilen 
dokümanlar yeterlidir

39 30 12

Konu e¤itimciler taraf›ndan 
etkin bir flekilde aktar›lm›flt›r

27 39 15

Konu kat›l›mc›lar›n ilgisini 
çekmifltir

29 36 16

Sunum kat›l›mc›lar›n 
beklentilerini karfl›lam›flt›r

19 41 21

6.Hafta Evet K›smen Hay›r
Ders içeri¤i ve verilen 
dokümanlar yeterlidir

30 44 7

Konu e¤itimciler taraf›ndan 
etkin bir flekilde aktar›lm›flt›r

29 47 5

Konu kat›l›mc›lar›n ilgisini 
çekmifltir

35 44 2

Sunum kat›l›mc›lar›n 
beklentilerini karfl›lam›flt›r

26 41 14

7.Hafta Evet K›smen Hay›r

Ders içeri¤i ve verilen 
dokümanlar yeterlidir

52 27 2

Konu e¤itimciler taraf›ndan 
etkin bir flekilde aktar›lm›flt›r

51 25 5

Konu kat›l›mc›lar›n ilgisini
çekmifltir

33 30 18

Sunum kat›l›mc›lar›n 
beklentilerini karfl›lam›flt›r

43 28 10
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1 gün Evet K›smen Hay›r

Ders içeri¤i ve verilen 
dokümanlar yeterlidir

23 49 9

Konu e¤itimciler taraf›ndan 
etkin bir flekilde aktar›lm›flt›r

34 41 6

Konu kat›l›mc›lar›n ilgisini çekmifltir 47 33 1

Sunum kat›l›mc›lar›n 
beklentilerini karfl›lam›flt›r

40 38 3

1 gün Evet K›smen Hay›r

Ders içeri¤i ve verilen 
dokümanlar yeterlidir

35 42 4

Konu e¤itimciler taraf›ndan 
etkin bir flekilde aktar›lm›flt›r

34 44 3

Konu kat›l›mc›lar›n ilgisini çekmifltir 37 42 2

Sunum kat›l›mc›lar›n 
beklentilerini karfl›lam›flt›r

43 33 5

1 gün Evet K›smen Hay›r
Ders içeri¤i ve verilen 
dokümanlar yeterlidir

36 33 12

Konu e¤itimciler taraf›ndan 
etkin bir flekilde aktar›lm›flt›r

38 35 8

Konu kat›l›mc›lar›n ilgisini çekmifltir 31 37 13

Sunum kat›l›mc›lar›n 
beklentilerini karfl›lam›flt›r

40 32 9

1 gün Evet K›smen Hay›r

Ders içeri¤i ve verilen 
dokümanlar yeterlidir

14 40 27

Konu e¤itimciler taraf›ndan 
etkin bir flekilde aktar›lm›flt›r

5 41 35

Konu kat›l›mc›lar›n ilgisini çekmifltir 27 30 24
Sunum kat›l›mc›lar›n 
beklentilerini karfl›lam›flt›r

5 41 30
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E¤itimin
Konusu

E¤itimi 
Veren
Kurum

Evet K›smen Hay›r

2 gün

Ders içeri¤i ve verilen 
dokümanlar yeterlidir

51 27 3

Konu e¤itimciler taraf›ndan 
etkin bir flekilde aktar›lm›flt›r

48 31 2

Konu kat›l›mc›lar›n ilgisini çekmifltir 55 24 2

Sunum kat›l›mc›lar›n 
beklentilerini karfl›lam›flt›r

52 28 1

1 gün Evet K›smen Hay›r
Ders içeri¤i ve verilen 
dokümanlar yeterlidir

47 33 1

Konu e¤itimciler taraf›ndan 
etkin bir flekilde aktar›lm›flt›r

15 47 19

Konu kat›l›mc›lar›n ilgisini çekmifltir 32 45 4
Sunum kat›l›mc›lar›n 
beklentilerini karfl›lam›flt›r

16 42 23

3 gün Evet K›smen Hay›r
Ders içeri¤i ve verilen 
dokümanlar yeterlidir

35 27 19

Konu e¤itimciler taraf›ndan 
etkin bir flekilde aktar›lm›flt›r

24 35 22

Konu kat›l›mc›lar›n ilgisini çekmifltir 37 37 7
Sunum kat›l›mc›lar›n 
beklentilerini karfl›lam›flt›r

13 40 18

1 gün Evet K›smen Hay›r
Ders içeri¤i ve verilen 
dokümanlar yeterlidir

16 40 25

Konu e¤itimciler taraf›ndan 
etkin bir flekilde aktar›lm›flt›r

12 42 27

Konu kat›l›mc›lar›n ilgisini çekmifltir 8 56 17
Sunum kat›l›mc›lar›n 
beklentilerini karfl›lam›flt›r

7 46 28
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1 gün Evet K›smen Hay›r

Ders içeri¤i ve verilen 
dokümanlar yeterlidir

29 44 8

Konu e¤itimciler taraf›ndan 
etkin bir flekilde aktar›lm›flt›r

34 39 8

Konu kat›l›mc›lar›n ilgisini çekmifltir 41 40 -

Sunum kat›l›mc›lar›n 
beklentilerini karfl›lam›flt›r

29 38 14

4 gün Evet K›smen Hay›r

Ders içeri¤i ve verilen 
dokümanlar yeterlidir

34 15 32

Konu e¤itimciler taraf›ndan 
etkin bir flekilde aktar›lm›flt›r

18 22 41

Konu kat›l›mc›lar›n ilgisini çekmifltir 19 27 35

Sunum kat›l›mc›lar›n 
beklentilerini karfl›lam›flt›r

13 21 47

3 gün Evet K›smen Hay›r
Ders içeri¤i ve verilen 
dokümanlar yeterlidir

39 36 6

Konu e¤itimciler taraf›ndan 
etkin bir flekilde aktar›lm›flt›r

48 33 -

Konu kat›l›mc›lar›n ilgisini çekmifltir 52 29 -

54S27u-num kat›l›mc›lar›n 
beklentilerini karfl›lam›flt›r

54 27 -

1 gün Evet K›smen Hay›r

Ders içeri¤i ve verilen 
dokümanlar yeterlidir

21 33 27

Konu e¤itimciler taraf›ndan 
etkin bir flekilde aktar›lm›flt›r

19 49 13

Konu kat›l›mc›lar›n ilgisini çekmifltir 37 39 5
Sunum kat›l›mc›lar›n 
beklentilerini karfl›lam›flt›r

9 29 43
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1 gün Evet K›smen Hay›r

Ders içeri¤i ve verilen 
dokümanlar yeterlidir

34 47 -

Konu e¤itimciler taraf›ndan 
etkin bir flekilde aktar›lm›flt›r

47 34 -

Konu kat›l›mc›lar›n ilgisini çekmifltir 42 32 7

Sunum kat›l›mc›lar›n 
beklentilerini karfl›lam›flt›r

51 30 -

4 gün Evet K›smen Hay›r

Ders içeri¤i ve verilen 
dokümanlar yeterlidir

35 46 -

Konu e¤itimciler taraf›ndan 
etkin bir flekilde aktar›lm›flt›r

18 36 27

Konu kat›l›mc›lar›n ilgisini çekmifltir 9 50 22

Sunum kat›l›mc›lar›n 
beklentilerini karfl›lam›flt›r

12 45 24

2 gün Evet K›smen Hay›r
Ders içeri¤i ve verilen 
dokümanlar yeterlidir

15 39 27

Konu e¤itimciler taraf›ndan 
etkin bir flekilde aktar›lm›flt›r

16 44 21

Konu kat›l›mc›lar›n ilgisini çekmifltir 37 40 4

54S27u-num kat›l›mc›lar›n 
beklentilerini karfl›lam›flt›r

11 46 24

1 gün Evet K›smen Hay›r

Ders içeri¤i ve verilen 
dokümanlar yeterlidir

41 40 -

Konu e¤itimciler taraf›ndan 
etkin bir flekilde aktar›lm›flt›r

44 37 -

Konu kat›l›mc›lar›n ilgisini çekmifltir 29 49 3
Sunum kat›l›mc›lar›n 
beklentilerini karfl›lam›flt›r

48 33 -
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E¤itim program›n›n 2. k›sm›nda iç denetçi adaylar›na aktar›lan e¤itim ko-
nular›, e¤itimi veren kurumlar ve anketi cevaplayan iç denetçi adaylar›-
n›n, e¤itimde aktar›lan ders konular› ve derslerin iflleyifliyle ilgili verilen
olumlu yarg›lara kat›lma düzeyleri yukar›da yer alan tablo 8’de gözlen-
mektedir.

‹ç denetçi adaylar›n›n cevaplar› incelendi¤inde, genel olarak hay›r ce-
vaplar›n›n az oldu¤u, evet ve k›smen cevaplar›n›n ise çok daha yüksek
oldu¤u gözlenmektedir. Ancak baz› ders konular› ve iflleyifli ile ilgili ve-
rilmifl olan olumlu yarg› cümlelerine, yüksek oranda hay›r cevab›n›n ve-
rilmesi önem arz etmektedir.

‹ncelendi¤inde “e-bütçe” ve “Bilgisayarl› Muhasebe Uygulamalar›” konu-
lu derslerde evet ve k›smen cevaplar› yüksek oranda olmakla birlikte,
önemli derecede hay›r cevab›n›n verildi¤i de gözlenmektedir. Anketi ce-
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2 gün Evet K›smen Hay›r

Ders içeri¤i ve verilen 
dokümanlar yeterlidir

33 46 2

Konu e¤itimciler taraf›ndan 
etkin bir flekilde aktar›lm›flt›r

34 30 17

Konu kat›l›mc›lar›n ilgisini çekmifltir 42 34 5

Sunum kat›l›mc›lar›n 
beklentilerini karfl›lam›flt›r

26 33 22

2 gün Evet K›smen Hay›r

Ders içeri¤i ve verilen 
dokümanlar yeterlidir

33 43 5

Konu e¤itimciler taraf›ndan 
etkin bir flekilde aktar›lm›flt›r

36 41 4

Konu kat›l›mc›lar›n ilgisini çekmifltir 68 13 -

Sunum kat›l›mc›lar›n 
beklentilerini karfl›lam›flt›r

34 30 17
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vaplayan iç denetçi adaylar›n›n anketlere yazm›fl olduklar› notlar ince-
lendi¤inde, buradaki hay›r cevaplar›n›n yüksekli¤inin, derslerin iflleyiflin-
de bilgisayar kullan›lmamas›ndan kaynakland›¤› ortaya ç›kmaktad›r.

Ulusal mali mevzuat bafll›¤› alt›nda anlat›lan “‹hale Mevzuat›” ders konu-
lar›nda da, evet ve k›smen cevaplar› yüksek oranda olmakla birlikte,
önemli derecede hay›r cevab›n›n verildi¤i de gözlenmektedir. Anketi ce-
vaplayan iç denetçi adaylar›n anketlere yazm›fl olduklar› notlar incelen-
di¤inde; ilgili mevzuat›n çok genifl bir çerçevede sunuldu¤u, bu dersler
için ayr›lan sürenin bu genifllikte bir mevzuat için yetersiz oldu¤u ve ko-
nular›n çok h›zl› aktar›ld›¤› yönünde görüfller mevcuttur. Kursiyerler,
derste aktar›lan mevzuat konular›n›n s›n›rland›r›lmas› ya da bu ders için
ayr›lan sürelerin art›r›lmas› yönünde görüfl bildirmifllerdir.

“Genel Muhasebe ve Mali Tablolar Analizi” konulu e¤itim program› ile
ilgili olarak kursiyerler, büyük ölçüde hay›r cevab› vermifllerdir. Kursi-
yerler, genel muhasebe ve mali tablolar analizi gibi genifl kapsaml› ders-
lerin dört günlük bir süre içinde oldukça ayr›nt›l› bir flekilde ifllenmesin-
den duyduklar› rahats›zl›klar› belirtmifllerdir. Buna karfl›l›k “Devlet Mu-
hasebesi” konulu e¤itim ile ilgili olarak ise kursiyerler çok yüksek oran-
da evet cevab› vermifllerdir. 

Ulusal mali mevzuat bafll›¤› alt›nda anlat›lan “Harcama Belgeleri” ile “So-
ruflturma ve Disiplin” e¤itim konular›nda evet ve k›smen cevaplar› ço-
¤unlukta olmakla birlikte, önemli ölçüde hay›r cevab› vard›r. Ancak kur-
siyerler, ilgili e¤itim konular› ve iflleyifli ile ilgili herhangi bir elefltiride
bulunmam›fllard›r.

Kursiyerlerin de¤erlendirmelerinden hareketle, iç denetçi adaylar› e¤itim
program›n›n ikinci k›sm›n›n genel olarak etkin ve verimli geçti¤i sonu-
cuna ulafl›labilir. Bununla birlikte yukar›da ifade edilmifl ders konular› ve
iflleyiflleri ile ilgili olarak, kursiyerlerin yap›c› elefltirileri de dikkate al›na-
rak, ders içeriklerinin ve ders sürelerinin gözden geçirilmesi gerekmek-
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tedir. Benzer flekilde, büyük ölçüde k›smen cevab›n›n verildi¤i e¤itim
konular›n›n ve iflleyifllerinin gözden geçirilmesinde ve iyilefltirici yönde
düzenlemelerin yap›lmas›nda fayda vard›r.

Yukar›da incelenen e¤itim program› sonras›nda 13 fiubat 2010 tarihinde
Ankara’da gerçeklefltirilen sertifika s›nav›na kat›lan 121 adaydan “88”i ba-
flar› göstererek iç denetçi sertifikas› alamaya hak kazanm›flt›r. S›navda ba-
flar› gösteren 88 kifliye iç denetçi sertifikalar›, Ankara’da 30 Mart 2010 ta-
rihinde düzenlenen bir törenle verilmifltir. ‹ç denetçi sertifikas› alarak,
kamu idarelerine iç denetçi olarak atanma imkan› elde eden 88 kiflinin
çal›flt›klar› kurumlara göre da¤›l›mlar› afla¤›daki tabloda gözlenmektedir:

Tablo 8. Sertifika S›nav›nda Baflar›l› Olanlar›n Meslek Da¤›l›m›

6. SONUÇ ve ÖNER‹LER
5018 say›l› Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu geçici 5. madde kap-
sam›nda 31.12.2005 ile 31.12.2007 tarihleri aras›nda ülkemiz kamu idare-
lerinde iç denetçi olarak çal›flt›r›lmak üzere 771 iç denetçi istihdam edil-
mifltir. 771 iç denetçinin atamas› -geçifl dönemi sebebiyle- s›navs›z ola-
rak geçici 5. madde hükümleri dikkate al›narak gerçeklefltirilmifltir. Bu
tarihten sonraki atamalar ise “‹ç Denetçi Adaylar›, Belirleme, E¤itim ve

Yürütülen Meslek Say›

Vergi Denetmeni 46
Uzman 15
Muhasebe Denetmeni 11
Müfettifl 5
Kontrolör 4
‹ç Denetçi 4
Akademik Personel (Arfl. Gör) 1
Askeri Personel (Yarbay) 1
fiube Müdürü 1
Toplam 88

Sertifika Yönetmeli¤i” uyar›nca belirli kriterleri haiz kifliler aras›ndan s›-
navla seçilmifl, iç denetçi adaylar› e¤itim program›na tam zamanl› olarak
kat›lm›fl ve e¤itim sonras›nda gerçeklefltirilen sertifika s›nav›nda baflar›l›
olarak iç denetçi sertifikas› alm›fl olanlar aras›ndan yap›lacakt›r.

Çal›flmada, 5.12.2009 ile 24.1.2010 tarihleri aras›nda ilk olarak düzenle-
nen ve iki grup halinde 3,5 ay süren “‹ç Denetçi Adaylar› E¤itim Progra-
m›” incelenmifl ve adaylar taraf›ndan doldurulan anketler çerçevesinde
de¤erlendirilmifltir. E¤itim program›n›n ilk kez düzenleniyor olmas›ndan
kaynaklanan birkaç eksiklik d›fl›nda genel olarak organizasyon baflar›l›
geçmifltir. 

Eksikliklerin bir k›sm› iç denetçi adaylar›n›n konaklamalar› ile ilgili olup,
bu eksiklik adaylara e¤itim süresince kalacaklar› misafirhanelerin önce-
den ayarlanmas› ile giderilebilecektir. 

Adaylar taraf›ndan belirtilen bir di¤er eksiklik de program sonras›nda ya-
p›lacak sertifika s›nav› ile ilgili aç›klamalar›n e¤itim program›n›n sonuna
sarkmas›d›r. Bu konudaki eksiklik, program›n ilk kez gerçeklefltiriliyor
olmas›ndan kaynaklanm›fl olup, bundan sonraki e¤itim dönemlerinde s›-
navla ilgili planlaman›n program›n bafl›nda yap›lmas› ve adaylara bildi-
rilmesi ile giderilebilecektir.

E¤itim program›n›n iflleyifli ile ilgili yap›lan de¤erlendirmelerde baz›
derslerin içeri¤i, konular›n aktar›m› ve süreleri ile ilgili aksakl›klar göz-
lenmifltir. ‹lgili dersler, program›n de¤erlendirilmesi aflamas›nda belirtil-
mifl olup bu ders konular›n›n içerik, kapsam, ayr›lan süre ve sunum aç›-
s›ndan yeniden planlanmas› ve düzeltici yönde iyilefltirmelerin yap›lma-
s› uygun olacakt›r.

Sonuç olarak ilk defa düzenlenen “‹ç Denetçi Adaylar› E¤itim Program›”
genel olarak baflar›l› geçmifltir. Maliye Bakanl›¤› ilgili dairesi taraf›ndan
e¤itim süresince gerçeklefltirilmifl olan e¤itim program› de¤erlendirme
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formlar› ile bu çal›flma ile gerçeklefltirilen de¤erlendirme neticesinde or-
taya ç›kan sonuçlar göz önünde bulundurularak, bundan sonra gerçek-
lefltirilecek olan e¤itim programlar›n›n etkinli¤inin ve verimlili¤inin daha
ileri bir noktaya tafl›nmas› mümkündür.

KAYNAKÇA
5018 say›l› Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu
‹ç Denetçi Adaylar›, Belirleme, E¤itim ve Sertifika Yönetmeli¤i
‹ç Denetçi Atamalar›nda Uyulacak Esas ve Usuller Hakk›nda Tebli¤ (S›ra No:1)
‹ç Denetçi Atamalar›nda Uyulacak Esas ve Usuller Hakk›nda Tebli¤ (S›ra No:2)
‹ç Denetçi Atamalar›nda Uyulacak Esas ve Usuller Hakk›nda Tebli¤ (S›ra No:3)



‹Ç DENET‹M MESLE⁄‹N‹N AKADEM‹K GEL‹fi‹M‹NDE KAMU 

YÖNET‹M‹N‹N BEKLENT‹LER‹, ÜN‹VERS‹TELER‹N ‹HT‹YAÇLARI

SUNUM PLANI
• ‹ç Denetimin Tarihçesi
• Kamuda Mevcut Denetim Yap›s›
• ‹ç Denetim ‹htiyac›n›n Ortaya Ç›kmas›
• Denetimde De¤iflim
• Yeni Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Sistemi
• Yeni Yap›da ‹ç Denetimin Rolü ve Önemi
• ‹ç Denetim Koordinasyon Kurulu
• ‹ç Denetim Ad›na Gerçeklefltirilen Faaliyetler
• ‹ç Denetim Ad›na Gerçeklefltirilmesi Gereken Faaliyetler
• ‹ç Denetim Mesle¤inin Akademik Gelifliminde Kamu Yönetiminin 

Beklentileri, Üniversitelerin ‹htiyaçlar›

‹Ç DENET‹M‹N TAR‹HÇES‹
• ‹ç denetimin profesyonel bir meslek haline gelmesi, 1941 y›l›nda 

ABD’de kurulan ‹ç Denetçiler Enstitüsü (IIA - Institute of Internal 
Auditors) ile gerçekleflmifltir.

Ahmet BAfiPINAR
Kamu ‹ç Denetim Merkezi Uyumlaflt›rma Daire Baflkan›
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PANEL III

Prof. Dr. Münir fiAKRAK
Marmara Üniversitesi Rektör Yard›mc›s›

OTURUM BAfiKANI
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• K‹MK
• D›fl Denetim
• AB fonlar›n›n korunmas›

• K‹MK sisteminin dört ilkesi:
• Yönetsel hesap verebilirlik
• Mali yönetim ve kontrol
• Fonksiyonel olarak ba¤›ms›z bir ‹ç Denetim
• K‹MK sistemini koordine eden ve uyumlaflt›ran Merkezi 

Uyumlaflt›rma Birimleri

DENET‹MDE DE⁄‹fi‹M
• AB’ye tam üyelik yolunda; AB Komisyonu, IMF, Dünya Bankas›, 

Birleflmifl Milletler, NATO, OECD, Avrupa Merkez Bankas› gibi 

uluslararas› kurulufllar taraf›ndan gerek uygulanan, gerekse üye 

ülkelere referans olarak gösterilen bir denetim sistemine geçmek 

amac›yla kamuda iç denetimin kurulmas› gere¤i ortaya ç›km›flt›r.

• 2003 y›l› sonunda yürürlü¤e konulan 5018 say›l› Kanunla her 

idarenin kendi iç denetçileri taraf›ndan iç denetime ve Say›fltay 

taraf›ndan d›fl denetime tabi tutulmas› esas› getirilmifltir.

TÜRK‹YEDE YEN‹ KAMU MAL‹ YÖNET‹M‹ VE KONTROL 
S‹STEM‹
5018 say›l› Kanunda öngörülen kamu mali yönetimi ve kontrol süreci üç

aflamadan meydana gelmektedir:

• Politikalar›n ve önceliklerin belirlenmesi

• Kaynaklar›n belirlenen politikalara uygun olarak tahsis edilmesi

• Kamu kaynaklar›n›n ekonomik, etkin ve verimli bir flekilde elde edil-

mesi ve kullan›lmas›n› sa¤lamaya yönelik kontrol ve denetim mekaniz-

malar›n›n kurulmas› (K‹MK)

• ‹lk olarak 1947 y›l›nda yay›mlanan “‹ç Denetimin Sorumluluklar› 
Bildirgesi” zamanla iç denetim standartlar›na dönüflmüfl ve 1978 y›l›nda 
ilk “Genel Kabul Görmüfl ‹ç Denetim Standartlar›” yay›mlanm›flt›r.

• 1995 y›l›nda IIA’in akredite edilmifl flubesi olarak Türkiye ‹ç Denetim 
Enstitüsünün (T‹DE) kurulmas›yla birlikte, Türkiye’de uluslararas› 
standartlarda iç denetim meslekî geliflim ve paylafl›m platformu 
oluflturulmufltur.

• Kamuda ilk olarak T.C. Merkez Bankas› 2002 y›l› sonunda ‹ç 
Denetim Genel Müdürlü¤ünü kurup faaliyete geçirmifltir.

• 24.12.2003 tarihinde yürürlü¤e giren 5018 say›l› Kanunla, kapsama 
dahil tüm kamu idarelerinde iç denetimin kurulmas› öngörülmüfltür.

TÜRK‹YE’DE KAMUDA DENET‹M

DENET‹MDE DE⁄‹fi‹M ‹HT‹YACI
• AB kurumlar›, aday ülkelerin uluslararas› standartlar ile AB en iyi uy-
gulamalar›n› izlemeleri konusunda görüfl birli¤ine varm›fllard›r.
• AB Müktesebat›n›n 32. bafll›¤›nda 3 ö¤e bulunmaktad›r:

Özerk Nitelikteki
Kurulufllar›n

Denetim Birimleri

Bakanl›klardaki
Denetim
Birimleri

Anayasa Gere¤ince
Faaliyet Gösteren
Denetim Birimleri

TÜRK‹YE’DEK‹
DENET‹M 

ORGANLARI
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• Harcama Yetkilisi: harcama talimat› vermek, iç kontrol ve ön mali 
kontrolü uygulamak ve süreç kontrolünü izlemek

• Gerçeklefltirme Görevlisi: harcama talimat› üzerine gideri 
gerçeklefltirmek ve süreç kontrolünü uygulamak

• Muhasebe Yetkilisi: ödemelerde kontrol yapmak, muhasebe 
kay›tlar›n› usulüne ve standartlara uygun bir flekilde tutmak, muhasebe 
ifllemleri ve raporlar›n saydaml›¤›n› sa¤lamak

• ‹ç Denetçi: ‹darelerin risk yönetimi, yönetim ve kontrol süreçlerinin 
etkinli¤ini de¤erlendirmek ve gelifltirmek

K‹MK S‹STEM‹

Mali Yönetim ve Kontrol Merkezi
Uyumlaflt›rma (Maliye Bakanl›¤›-BÜMKO)

‹ç Denetim Merkezi Uyumlaflt›rma
(Maliye Bakanl›¤›-‹DKK)

Yönetim sorumlulu¤una dayal› mali
yönetim ve kontrol

Fonksiyonel olarak ba¤›ms›z iç
denetim

Bakan

Üst Yönetici

Strateji
Gelifltirme

Birimi

Muhasebe Birimi

Ön mali kontrol

Harcama
Birimi

Ön mali kontrol

Harcama
Birimi

Ön mali kontrol

Harcama
Birimi

Ön mali kontrol

‹ç
Denetim
Birimi

‹ç Kontrol

5018 Sisteminin ‹flleyifli

K‹MK ALANINDAK‹ AKTÖRLER
• Bakan
• Üst Yönetici
• Harcama Yetkilileri
• Strateji Gelifltirme Birimi
• Gerçeklefltirme Görevlileri
• ‹ç Denetçiler

AKTÖRLER‹N K‹MK SORUMLULUKLARI
• Bakan: siyasi sorumlu
• Üst Yönetici: sistemi kurmak, gelifltirmek ve gözetmek
• Mali Hizmetler Birimi: sistemin kurulmas›, gelifltirilmesi, gözetilmesi 

çal›flmalar›n› yürütmek, üst yöneticiye önerilerde bulunmak ve ön 
mali kontrolü yapmak

Stratejik Plan

• Misyon
• Vizyon
• Stratejik Amaçlar
• Stratejik Hedefler

Performans Program›

• Öncelikler
• Performans Hedefleri
• Faaliyet/projeler
• Kaynak ihtiyac›
• Performans göstergeleri

Faaliyet Raporu

• Faaliyet/proje sonuçlar›
• Performans hedefleri

ve gerçekleflmeleri
• Performans göstergeleri

hedef ve gerçekleflmeleri
• Sapma ve nedenleri
• Öneriler

TBMM/Yerel
Meclis

• Hesap verme
sorumlulu¤u

Denetim ve
De¤erlendirme

• ‹ç ve D›fl Denetim

‹dare Bütçesi

• Harcama birimleri
• Kaynak tahsisi
• Temel performans

göstergeleri

UYGULAMA



215

Akademik Forum 2010Akademik Forum 2010

214

YEN‹ MAL‹ YÖNET‹M VE KONTROL S‹STEM‹ 

5018 SAYILI KANUNDA ‹Ç DENET‹M
5018 say›l› Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 63, 64 ,65, 66 ve
67’inci maddelerinde;

• ‹ç denetimin tan›m› ve unsurlar›, 
• ‹ç denetçinin görevleri,
• ‹ç denetçinin nitelikleri ve atanmas›, 
• ‹ç Denetim Koordinasyon Kurulu ve bu Kurulun görevleri düzenlen-
mifltir.

‹Ç DENET‹M SÜREC‹
• PLANLAMA

- Denetim evreninin tan›mlanmas›
- Denetim alanlar›n›n belirlenmesi
- Risk kriterlerinin tan›mlanmas› ve risklerin derecelendirilmesi
- Denetim alanlar›n›n öncelik s›ras›na konulmas›

AB MÜZAKERELER‹, 32. FASIL: MAL‹ KONTROL

Teftifl Kurullar›

SGB Gerçeklefltirme
Görevlileri

???

Say›fltay

‹ç Denetçiler

K‹MK

MAL‹ YÖNET‹M
VE KONTROL

ÖN MAL‹
KONTROL

HARCAMA
SONRASI
KONTROL

SÜREÇ
KONTROLÜ

‹Ç DENET‹M

DIfi DENET‹M YOLSUZLUKLA
MÜCADELE

ESK‹ MAL‹ YÖNET‹M VE KONTROL S‹STEM‹ 

DENET‹M,
TEFT‹fi,
‹NCELEME,
SORUfiTURMA,
DANIfiMANLIK,

ÖN MAL‹
KONTROL

SÜREÇ
KONTROLÜ

Kontrol ve Denetim

Say›fltay

Teftifl Kurulu

DENET‹M,
TEFT‹fi,
‹NCELEME,
SORUfiTURMA,
DANIfiMANLIK,

Denetim
Kurulu

Sayman
(Maliye

Personeli)

Tahakkuk
Memurlar›

DIfi DENET‹M‹ta Amiri: BAKAN MAL‹YE BAKANLI⁄I
DENET‹M‹
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‹ç Denetimin Organizasyon Yap›s›ndaki Yeri

‹Ç DENET‹M KOORD‹NASYON KURULU
5018 say›l› Kanun ile;
• ‹ç denetime iliflkin standartlar› belirlemek, denetim rehberlerini haz›r-
lamak, e¤itim programlar›n› düzenlemek, görüfl ayr›l›klar›n›n giderilme-
sine yard›mc› olmak, iç denetim raporlar›n› konsolide ederek y›ll›k rapor
halinde kamuoyuna aç›klamak ve di¤er denetim birimleri ile iflbirli¤ini
sa¤lamak görevleri ile ba¤›ms›z ve tarafs›z bir organ olarak hizmet ver-
mek üzere Bakanl›klararas› bir organizasyon olan ‹ç Denetim Koordinas-
yon Kurulu 2004 y›l›nda kurulmufltur.

• Kurul üyelerden biri Baflbakan›n, biri Devlet Planlama Teflkilat› Müs-
teflarl›¤›n›n ba¤l› oldu¤u Bakan›n, biri Hazine Müsteflarl›¤›n›n ba¤l› oldu-
¤u Bakan›n, biri ‹çiflleri Bakan›n›n, baflkan› dahil üçü Maliye Bakan›n›n
önerisi üzerine befl y›l süre ile Bakanlar Kurulu taraf›ndan atan›r.

Müsteflar, Baflkan, Genel
Müdür, Vali, Rektör,

Belediye Baflkan›

‹ç
Denetçi

‹ç
Denetçi

Genel
Müdür

‹l Müdürü
(Taflra)

Genel
Müdür

Maliye
Bakan›

Müsteflar

‹ç Denetim
Koordinasyon

Kurulu

X Daire
Baflkan›

Y Daire
Baflkan›

Ba¤l›
Birimler

Müsteflar Yrd, Baflkan Yrd,
Genel Müdür Yrd, Vali Yrd, Genel

Sekreter, Belediye Baflkan Yrd

- Denetim kaynaklar›n›n tahsis edilmesi
- Plan›n haz›rlanmas› ve onaylanmas›
- ‹ç denetim program›n›n haz›rlanmas› ve onaylanmas›
- Denetçi ve denetlenecek birimlere bildirim

• DENET‹M‹N YÜRÜTÜLMES‹
- Ön çal›flma ve bireysel çal›flma plan›

»Çal›flma ka¤›tlar› ve formlar
»Denetim amaçlar›n›n belirlenmesi
»Bilgi toplama/ön araflt›rma
»Aç›l›fl toplant›s›
»Potansiyel sorunlu alanlar›n belirlenmesi (risk de¤erlendirmesi)
»Bireysel çal›flma plan›n›n haz›rlanmas›

- Saha çal›flmas›
»Denetim testlerinin uygulanmas›
»Bulgular›n elde edilmesi ve önerilerin gelifltirilmesi
»Bulgular›n denetlenen birimle paylafl›lmas›
»Kapan›fl toplant›s›

• RAPORLAMA
- Taslak denetim raporunun haz›rlanmas› ve gönderilmesi
- Nihai denetim raporunun haz›rlanmas› ve sunumu

•DENET‹M SONUÇLARININ ‹ZLENMES‹
- Denetim sonuçlar›n›n izlenmesi
- Denetimin de¤erlendirilmesi
- Denetçinin de¤erlendirilmesi 

‹ç Denetim Evreni ve D›fl›nda Kalanlar

KAMU ‹DARES‹ OLARAK 
‹Ç DENET‹M

Evreni

B‹T

K‹T

Düzenleyici ve
Denetleyici Kurumlar
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Türk ve Frans›z Maliye Bakanl›klar› aras›nda gerçeklefltirilen Efllefltirme 
Projesinin iç denetim bilefleni
Dünya Bankas› ile Proje
‹ç Denetim Otomasyon (CAAT) projesi

5) Di¤er Faaliyetler
Yeni iç denetçi kadrosu ihdas› (Aral›k 2008) 
‹ç denetçi aday belirleme ve sertifika s›navlar› ve s›nav› geçen 88 
yeni iç denetçiye sertifika verilmesi

‹Ç DENET‹M ADINA GERÇEKLEfiT‹R‹LEN FAAL‹YETLER -2
• Üst yöneticiler için iç kontrol ve iç denetim rehberi
• ‹ç denetim standartlar›
• ‹ç denetçi etik kurallar›
• ‹ç denetim birim yönergesi
• ‹ç denetim raporlama standartlar›
• ‹ç denetçi sertifikas› derecelendirme esas ve usulleri
• ‹ç denetçilerin ortak çal›flma esas ve usulleri
• ‹ç denetim plan› ve program› haz›rlama rehberi
• Risk de¤erleme rehberi
• ‹ç denetim strateji belgesi (2008-2010)
• ‹ç denetim rehberi
• Kamu iç denetim terimleri sözlü¤ü
• Kamu iç denetçi sertifikas›n›n iptaline iliflkin esas ve usuller
• 2008 y›l› kamu iç denetim genel raporu

yay›mlanm›fl

• ‹ç denetim kalite güvence rehberi
• ‹ç denetçiler için IT denetimi rehberi

taslaklar› haz›rlanm›flt›r.

‹Ç DENET‹M KOORD‹NASYON KURULU

‹Ç DENET‹M ADINA GERÇEKLEfiT‹R‹LEN FAAL‹YETLER -1
1) Düzenleme Faaliyetleri

3 adet Yönetmelik
3 adet BKK
3 adet Tebli¤
13 adet Rehber

2) E¤itim Faaliyetleri
15 yararlan›c› idareye (250 kat›l›mc›) e¤itim
Pilot iç denetimler
210 kamu idaresinden 802 iç denetçiye 3 ayl›k e¤itim

3) Fark›ndal›k Oluflturma Faaliyetleri
Müsteflarlar, SGB Baflkanlar› ve üst yöneticilere yönelik bilgilendirme 
toplant›lar›

4) Proje Faaliyetleri

‹.‹lhan HAT‹PO⁄LU Bütçe ve Mali Kontrol
Genel Müdürü

Kurul Baflkanl›¤› 
(Maliye Bakanl›¤›)

Prof. Dr. Hasan TÜRED‹ ‹stanbul Ticaret 
Üniversitesi 
Ö¤retim Üyesi

Üye
(Baflbakanl›k)

Burhanettin AKTAfi Hazine Müsteflarl›¤› 
Müsteflar Yard›mc›s›

Üye
(Hazine Müsteflarl›¤›)

Erhan USTA DPT Müsteflarl›¤› 
Müsteflar Yard›mc›s›

Üye
(DPT Müsteflarl›¤›)

Murat KOCA ‹çiflleri Bakanl›¤› 
1. Hukuk Müflaviri

Üye
(‹çiflleri Bakanl›¤›)

H. Abdullah KAYA Milli Emlak 
Genel Müdürlü¤ü

Üye
(Maliye Bakanl›¤›)

Prof. Dr. Muhittin fi‹MfiEK YÖK Yürütme
Kurulu Üyesi

Üye
(Maliye Bakanl›¤›
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Kamu Yönetiminin ‹ç Denetim Mesle¤inin Akademik 
Gelifliminden Beklentileri -1
• Lisans-lisansüstü programlara “iç denetim dersi” konulmak suretiyle 

iç denetim fark›ndal›¤›n›n okul aflamas›nda bafllat›lmas›
• ‹ç denetim uygulamalar›n›n paylafl›m› amac›yla, iç denetim 

derslerinin akademik unvanl› iç denetçilerce verilmesinin sa¤lanmas› 
veya derslere yeri geldi¤inde iç denetçilerin davet edilmesi

• Üniversitelerin, mevcut iç denetçilerin mesleki geliflimine yönelik 
“Sertifika Programlar›” düzenlemeleri

• Üniversitelerin, halihaz›rda ‹DKK taraf›ndan verilen 3 ay süreli iç 
denetçi aday e¤itimlerini ileride devralacak flekilde planlama yapmalar›

• ‹ç denetimle ilgili olarak yaz›lan tez ve makalelerin bir nüshas›n›n 
‹DKK’ya gönderilmesi

Kamu Yönetiminin ‹ç Denetim Mesle¤inin Akademik 
Gelifliminden Beklentileri -2
Afla¤›daki konularda akademik çal›flmalar yap›lmas›:
• Denetimde hatas›z örnekleme
• Denetimde önemlilik düzeyinin tespiti
• Denetimin kalitesinin ölçülmesi
• Stratejik planlama yap›lmas›
• Performans hedef-göstergelerinin tespiti
• Risklerin belirlenmesi-ölçülmesi-yönetilmesi
• ‹deal bir yönetim-yetki devri sisteminin oluflturulmas›
• ‹deal bir iç kontrol sisteminin oluflturulmas›

‹Ç DENET‹ME ‹L‹fiK‹N ‹NTERNET ADRESLER‹
vwww.theiia.org
vwww.tide.org.tr
vwww.idkk.gov.tr
vwww.bumko.gov.tr
vwww.kidder.org.tr
vwww.icdenetim.org
vwww.denetimnet.net

‹Ç DENETÇ‹ ATAMALARI

‹Ç DENET‹M ALANINDA GERÇEKLEfiT‹R‹LMES‹ GEREKEN 
FAAL‹YETLER
• B‹LG‹SAYAR DESTEKL‹ DENET‹M ARAÇ VE TEKN‹KLER‹N‹N YAY-
GINLAfiTIRILMASI

• ‹Ç DENET‹M VE ‹Ç KONTROL MEVZUATININ AB DÜZENLEMELE-
R‹YLE UYUMLAfiTIRILMASI

• ‹Ç DENET‹M KOORD‹NASYON KURULUNUN ‹DAR‹ KAPAS‹TES‹-
N‹N GEL‹fiT‹R‹LMES‹

• BAfiTA ÜST YÖNET‹C‹LERE YÖNEL‹K OLMAK ÜZERE GEN‹fi ÇAPLI
B‹LG‹LEND‹RME FAAL‹YETLER‹

• ‹Ç DENET‹M ‹LE TEFT‹fi GÖREV AYRIMININ YAPILMASI

‹ç Denetçi
Kadrosu Verilen

Kurum Say›s›

‹ç Denetçi
Atamas› Yapan
Kurum Say›s›

Atanm›fl
‹ç Denetçi

Say›s›

Genel Bütçe 34 27 219

Özel Bütçe 68 65 249

Sosyal Güvenlik 
Kurumlar›

2 2 22

Mahalli ‹dareler 157 113 281

TOPLAM 261 207 771
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‹Ç DENET‹MDE BAfiARILI OLMAK ‹Ç‹N GEREKL‹
YETK‹NL‹KLER

I. G‹R‹fi
Günümüzün h›zla de¤iflen ve karmafl›klaflan ifl dünyas›nda yönetimler ve
karar al›c›lar do¤ru stratejiler oluflturabilmek, sa¤l›kl› kararlar alabilmek
için do¤ru, geçerli ve güvenilir bilgiye ihtiyaç duymaktad›rlar. Hissedar-
lar, paydafllar, yönetim kurullar› ve flirket yönetimleri, faaliyetleri ile ilgi-
li riskleri görmek, bu riskleri iyi yönetmek ve kontrol alt›nda tutmak, va-
rolan iç kontrollerin etkinli¤ini ölçmek dolay›s› ile bu sayede faaliyetle-
rin etkin, baflar›l› ve verimli bir flekilde yürütülmesini hedeflemektedir-
ler. Denetimin önemi de bu noktada ortaya ç›kmaktad›r.

Sa¤l›kl› bir “risk yönetimi, iç kontrol, uyum ve verimlilik” yaklafl›m› ile
planlanan ve gerçeklefltirilen iç denetim, kurumun tüm risklerini ve bun-
lar› nas›l yönetti¤ini görebilmesini, iç konrtolleri gelifltirmesini, yasal ve
di¤er uyum konulara güvence veren ve verimlili¤i artt›rarak rekabet gü-
cünü korumas›n› ve sürekli geliflimi sa¤layan en önemli faktörlerden bi-

Mentefl ALBAYRAK
Anadolu Endüstri Holding Denetim Koordinatör Yrd.
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de birlefltirebilmelidir. Süreçler, muhasebe, bilgi teknolojileri, mevzuat
gibi çeflitli teknik konularda yetkinli¤in yan›s›ra sosyallik, proje yöneti-
mi, etkileme, iletiflim gibi befleri yetenekler etkin bir ifl orta¤› ve lider ola-
bilmek için vazgeçilmez unsurlard›r. Denetim müflterisi ile do¤ru ve kar-
fl›l›kl› güvene dayanan bir iletiflimin kurulmas› ve sürdürülmesi, iç denet-
çinin bilgi ve becerileri, davran›fl, tutum, görünüfl ve ikna kabiliyeti do¤-
rultusunda flekillenir.

Denetçi, bu özellikleri dura¤an bir flekilde muhafaza etmeye de¤il yeni
kavram, teknik ve teknolojiler do¤rultusunda gelifltirmeye yönelmelidir.
‹ç denetçi, ayn› zamanda özgüveni yüksek, gerekli yerlerde insiyatif ala-
bilen, empati kurabilen, objektif, yap›c› ve sorumluluk sahibi bir kiflilik
profiline sahip olmal›d›r. Yine burda unutulmamas› gereken çok önemli
bir nokta da denetçinin “etik de¤erlere” ba¤l›l›¤› konusudur ki iç denet-
çiler mesleki etik kurallar çerçevesinde hareket etmek zorundad›rlar.

Yeni ve proaktif denetim anlay›fl› ile “etkinlik art›fl›”, “de¤er yaratma”,
“risk yönetimi”, “ifl ortakl›¤›”, “yönetim dan›flmanl›k ve karar destek” gi-
bi kavramlar denetim yaklafl›m›nda yerini alm›flt›r ve bütün bunlar›n et-
kin bir denetimle ortaya konmas› yukarda belirtilen yetkinliklere sahip
denetçilerle mümkündür. 

III. ULUSLARARASI STANDARTLAR VE UYGULAMALAR 
KAPSAMINDA YETK‹NL‹K
Önemli davran›fl ilkeleri, The Institute of Internal Auditors Etik Kuralla-
r›'nda yer almaktad›r1. Bu ilkeler “dürüstlük, yetkinlik, gizlilik ve objek-
tiflik” olarak belirtilmifltir:
1. Dürüstlük
2. Objektiflik
3. Gizlilik
4. Yetkinlik: ‹ç denetçiler, 

1 Uluslararas› Denetim Standartlar› Mesleki Uygulama Çerçevesi - Etik Kurallar›

risidir. Bu aç›dan iç denetim fonksiyonu, hissedarlar, paydafllar, yönetim
kurullar› ve flirket yönetimleri için hayati derecede önemli ve faydal› ve
ayn› zamanda beklentilerin de yüksek oldu¤u bir fonksiyondur. 
Denetim fonksiyonunu etkin k›labilmek, fiirket genelinde iyi bir denetim
yap›s› oluflturman›n yan›s›ra bu yap›n›n da uygun ve yeterli nitelik ve
yetkinli¤e sahip denetim personeliyle yürütülmesini zorunlu hale getir-
mektedir. Di¤er bir ifadeyle, etkin bir iç denetim ancak yetkin denetçi-
lerle yap›labilir.

II. ‹Ç DENET‹M VE ‹Ç DENETÇ‹
‹ç denetim kavram›n› k›saca, bir kurumun faaliyetlerini gelifltirmek ve
onlara de¤er katmak amac›n› güden ba¤›ms›z ve objektif bir güvence ve
dan›flmanl›k faaliyeti olarak tan›mlayabiliriz. ‹ç denetim, kurumun risk
yönetim, kontrol ve yönetiflim süreçlerinin etkinli¤ini de¤erlendirerek
kurumun amaçlar›na ulaflmas›na yard›mc› olur (IIA Tan›m›). Bu fonksi-
yon, bir yandan yönetim ve organizasyon için bir dan›flmanl›k unsuru
iken di¤er taraftan da hissedar, paydafllar ve yönetim kurullar› için gü-
vence unsuru olarak ön plana ç›kmaktad›r.

De¤iflen dünya, artan rekabet ve global ekonomik flartlar eski denetim
yaklafl›m›n›n ciddi flekilde sorgulanmas› gere¤ini ortaya koymufl ve ma-
li odakl› dar ve s›n›rl› denetim anlay›fl›n› de¤ifltirerek risk ve süreç odak-
l›, faaliyetlerin etkinli¤ini art›rmaya dönük, katma de¤er yaratan bir de-
netim anlay›fl›n› beraberinde getirmifltir. ‹fllem ve hata odakl› denetim
yaklafl›m›ndan ziyade daha proaktif bir denetim yaklafl›m› benimsen-
mektedir.

Bu yeni denetim anlay›fl›n› baflar›l› bir flekilde uygulayabilmek için de
yetkin ve nitelikli denetim personeliyle mümkün olabilir. Bu ba¤lamda
iç denetiçinin, teknik yetkinliklerinin yan›nda befleri özellikleri de önem
tafl›maktad›r. Nitelikli ve baflar›l› bir denetçi; mant›ksal, analitik, kontrol-
lü, ayr›nt›lara inebilen ve kendine güvenen bir kiflilik yap›s› ile iletiflime
önem veren, yenilikçi ve sosyal bir kiflilik tarz›n› iyi ve dengeli bir flekil-
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IV. SONUÇ
Yukarda da ifade edildi¤i üzere; iç denetim fonksiyonu önemli bir göre-
vi yerine getimektedir. Yenilikçi ve proaktif denetim anlay›fl› çerçevesin-
de flirket yap›s› ile uyumlu, sa¤l›kl› ve etkin bir iç denetim bölümü olufl-
turulmas› önem arzetmektedir. ‹ç denetimin bu görevini gere¤i gibi ye-
rine getirmesi için iç denetçilerin de teknik ve befleri yetenekleriyle mes-
le¤in gerekliliklerine uygun bir kiflilik tarz› tafl›yor olmalar› gerekmekte-
dir. 

4.1. Sadece görevin gerektirdi¤i bilgi, beceri ve tecrübeye sahip 
olduklar› iflleri üstlenmelidirler, 
4.2. ‹ç denetim hizmetlerini, Uluslararas› ‹ç denetim Mesleki 
Uygulama Standartlar›na uygun bir flekilde yerine getirirler, 
4.3. Kendi yeterliliklerini ve hizmetlerinin etkinlik ve kalitesini 
devaml› gelifltirirler.

Yine Uluslararas› ‹ç Denetim Standartlar› Nitelik Standartlar› içerisinde yer
alan Yeterlik standard›nda yetkinlik ve yeterlik kavram› “‹ç denetçiler, ki-
flisel olarak, sorumluluklar›n› yerine getirmek için gereken bilgi, beceri ve
di¤er vas›flara sahip olmal›d›r. ‹ç denetim faaliyeti de, toplu olarak, kendi
sorumluluklar›n› yerine getirmek için gereken bilgi, beceri ve di¤er vas›f-
lara sahip olmal› veya bunlar› edinmelidir” diye ifade edilmektedir2. Bu
stardartla ilgili uygulama önerisinden afla¤›da baz› al›nt›lar yap›lm›flt›r;

• “Görevlerin ifas› için, iç denetim standartlar›, prosedürleri ve teknik-
lerinin uygulanmas›nda mesleki yeterlili¤e ihtiyaç vard›r....”
• “Muhasebe, ekonomi, ticaret hukuku, vergilendirme, finans, kantita-
tif yöntemler ve bilgi teknolojisi gibi bilim dallar› ve konular›n›n temel-
lerini bilmek ve idrak etmek gerekir...”
• “‹ç denetçiler, insanlarla çal›flma ve etkin iletiflim kurma becerilerine
sahip olmal›d›r. ‹ç denetçiler, insan iliflkilerinden anlamal› ve denetle-
nenlerle tatmin edici iliflkiler kurabilmelidir.”
• “‹ç denetçiler; görevin hedefleri, de¤erlendirmeler, sonuçlar ve tavsi-
yeler gibi konular› aç›kça, etkili bir flekilde aç›klayabilmek için gereken
sözlü ve yaz›l› iletiflim yeteneklerine sahip olmal›d›r.”

Dolay›s› ile denetim fonksiyonunun baflar›l› ve etkili olabilmesi için iç
denetçinin yetkinlik ve becerilerinin çok önemli oldu¤u mesle¤in ilgili
standartlar›nda da aç›kça ifade edilmifltir.

2 Uluslararas› Denetim Standartlar› Mesleki Uygulama Çerçevesi - Nitelik Standartlar›, 1200

Yeterlilik ve Azami Özen ve Dikkat, 1210 Yeterlilik
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ÜN‹VERS‹TELERDE DENET‹M ÜZER‹NE AKADEM‹K PROGRAMLARIN
ULUSLARARASI STANDARTLARDA GEL‹fiT‹R‹LMES‹ VE B‹R P‹LOT 
UYGULAMA ÖRNE⁄‹

G‹R‹fi
Her geçen gün do¤ru ve güvenilir bilgiye duyulan ihtiyac›n artmas›, fir-
malar›n nitelikli bilgiye sahip çal›flanlar› istihdam etme ihtiyac›n› da art›r-
maktad›r. Nitelikli bilgiye eriflimin ön koflulu ise, kaliteli e¤itimdir. Bu se-
beple gençlerin gelece¤e ad›m atmas›nda önemli rol oynayan üniversi-
telere önemli görevler düflmektedir. 

Ö¤renciler günümüzde art›k sadece lisans mezunu olman›n›n çok da ye-
terli olmad›¤›n› ayn› zamanda bir yüksek lisans program›n› tamamlama-
n›n hatta uzmanlaflmak istedikleri alanda bir doktora program›n› bitirme-
nin gerekli oldu¤u görüflüne varm›fllard›r. Bu sebeple, önce lisans e¤iti-
miyle üniversitelere girifl yapan ö¤renciler, sonras›nda yüksek lisans ve
doktora programlar›na devam ederek ifl dünyas›nda daha baflar›l› ve da-
ha emin ad›mlarla ilerlemek için çaba göstermektedirler. Bunlara ek ola-
rak çok iyi derecede bir yabanc› dil bilmek de ö¤rencilerin bir ad›m da-
ha önde olmalar›n› sa¤lamaktad›r. Bu bilinçte olan ö¤rencilere en kalite-
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malar taraf›ndan tercihini artt›rmaktad›r. Fakültemizin uluslararas›laflma ça-
l›flmalar› içinde çeflitli Avrupa Üniversiteleri ile iflbirli¤i anlaflmalar› çerçe-
vesinde ö¤retim eleman› ve ö¤renci de¤iflim programlar› uygulanmaktad›r.

Üniversitemizin akademik kadrolar›nda baflar›l› hizmetler veren 567 pro-
fesör, 223 doçent, 587 yard›mc› doçent, 237 ö¤retim görevlisi, 986 arafl-
t›rma görevlisi, 171 okutman, 69 uzman, toplam 2840 ö¤retim eleman›
ile 3 çevirmen, 1 e¤itim-ö¤retim planlamac›s›yla birlikte çal›flmakta; 1332
idari personeli, çeflitli birimlerde istihdam etmektedir. Mezunlar, kamu
ve özel sektör de, yurtiçi ya da yurtd›fl›nda yahut kendi iflletmelerinin ba-
fl›nda, Marmara Üniversitenin ad›n› onurla tafl›maktad›r. 

Hemen her alanda dünya standartlar›nda e¤itim veren, yabanc› uyruklu
ö¤rencilere kap›s›n› açm›fl, uzun ve baflar›l› geçmiflinden güç alarak, h›z-
la, gelece¤in ça¤dafl dünya üniversitesi haline gelen Marmara Üniversi-
tesi, çeflitli bilimsel toplant›lara, kültür, sanat ve spor etkinliklerine özel
önem vermekte; ulusal ve uluslararas› etkinliklere kat›lmakta veya bun-
lara ev sahipli¤i yapmaktad›r. Yüksek ö¤retim alan›, sanal e¤itim, e-bi-
lim ve e-ticaret, e-ö¤renme, e-Türkiye, bilgi aktar›m teknolojileri, yüksek
teknolojiler, bioteknoloji, enerji, malzeme bilimi ve benzeri gibi geliflim
ifade eden tüm yeni terimler, daima Üniversitemizin gündeminde olup
ilgili birimlerin e¤itim ve araflt›rma faaliyetlerinde hayat bulmaktad›r.
Üniversitemizin Avrupa Üniversiteler Birli¤i’nin (EUA1- European Univer-
sity Association), Türkiye’de de¤erlendirmeye ald›¤› nadir üniversiteler-

1 EUA (European University Association- Avrupa Üniversiteler Birli¤i); Avrupa Yüksek Ö¤-

retim ve Araflt›rma Alan›n›n oluflturulmas› sürecinde, üyelerini oluflturan Avrupa Üniversi-

telerine sundu¤u hizmet ve deste¤in yan›nda, onlar›n sürece iliflkin görüfllerine sözcülük

eden ve ortak Avrupa politikalar›n›n oluflturulmas›na ortam sa¤lay›p, öncülük eden, 800

üniversite ile 45 ülkenin “Rektörler Konseyi” nin üye oldu¤u ve merkezi Brüksel’de olan

bir kurulufltur. EUA De¤erlendirme Program›, Avrupa üniversitelerinin stratejik kurumsal

yönetim ve de¤iflim kapasiteleri ile kalite yönetim anlay›fllar›n› de¤erlendirmek ve gelece-

¤e yönelik geliflme planlar›na yard›mc› olmak üzere oluflturulmufl bir programd›r. (ofi-

naf.ktu.edu.tr/dosyalar/.../kalite-guvencesi-12-07-akcay-1.pps, Eriflim Tarihi: 7.5.2010).

li e¤itimi vermek ise üniversitelere düflmektedir. 

Çal›flmam›zda tem teorik hem uygulama düzeyinde çeflitli denetim konu-
lar› konusunda ileri düzeyde e¤itim veren Muhasebe Denetimi Yüksek Li-
sans program›, bir pilot uygulama örne¤i olarak ele al›nm›flt›r. Öncelikle
konuyla ilgili olmas› aç›s›ndan Marmara Üniversitesi ve ‹ktisadi ve ‹dari Bi-
limler Konusundaki e¤itimin tarihçesi k›saca aç›klanm›fl, sonras›nda Sosyal
Bilimler Enstitüsü’nün geliflimi hakk›nda genel bilgi verilmifl ve Muhasebe
Denetimi Yüksek Lisans program›nda okutulan dersler, ders içerikleri ve
tamamlanm›fl tez konular› ile ilgili ayr›nt›l› bilgiler verilmeye çal›fl›lm›flt›r. 

1. MARMARA ÜN‹VERS‹TES‹ VE ‹KT‹SAD‹ VE ‹DAR‹ 
B‹L‹MLER KONUSUNDAK‹ E⁄‹T‹M‹N TAR‹HÇES‹
Marmara Üniversitesi, ülkemizin en köklü e¤itim kurumlar›n›n bafl›nda
gelmektedir. 16.01.1883 tarihinde “Hamidiye Ticaret Mekteb-i Âlisi” ismi
alt›nda Ticaret ve Ziraat Orman ve Maadin Nezareti’ne ba¤l› olarak Ca-
¤alo¤lu’ nda ‹stanbul K›z Lisesi’nin arkas›ndaki bir evde e¤itime bafllam›fl
olan Marmara Üniversitesi ilk mezunlar›n› (13 kifli) 1887‘de vermifltir. 21
Eylül 1889’da Maârif Nezâreti’ne ba¤lanan okul, 1893 y›l›nda ileride ›sla-
h› ve tekrar aç›l›fl› düflünülmek üzere faaliyetine son verilmifltir. 15 Ekim
1897 tarihinde yine Maârif Nezâreti’ne ba¤l› olarak yeniden aç›lm›fl ve o
günden bu güne kesintisiz olarak e¤itim faaliyetlerini sürdürmektedir. 

Kurum 1959 y›l›nda ‹stanbul ‹ktisadi ve Ticari ‹limler Akademisi haline
dönüfltürülmüfl, 1982 y›l›nda gerçeklefltirilen düzenlemelerle de Marma-
ra Üniversitesi bünyesinde ‹ktisadi ve ‹dari Bilimler Fakütesi olarak Türk
Yüksek Ö¤retim Kurumlar› aras›ndaki seçkin yerini alm›flt›r.

Fakültemiz bünyesinde; Almanca Enformatik, Almanca ‹flletme, Çal›flma
Ekonomisi ve Endüstri ‹liflkileri, Ekonometri, Frans›zca Kamu Yönetimi,
‹ktisat, ‹ngilizce ‹ktisat, ‹ngilizce ‹flletme, ‹ngilizce Uluslararas› ‹liflkiler ve
Siyaset Bilimi, ‹flletme ve Maliye olmak üzere 11 ayr› bölümde 4 ayr› dil-
de; Türkçe, ‹ngilizce, Frans›zca ve Almanca e¤itim yap›lmaktad›r. Bu im-
kanlar de¤iflik ifl kollar›nda çal›flan mezunlar›m›z›n özellikle çok uluslu fir-
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say›l› Kanunla Marmara Üniversitesi Rektörlü¤ü’ne ba¤l› olarak kurul-
mufltur. 

Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde, ‹ktisat, ‹ngilizce ‹ktisat, Maliye, ‹flletme, ‹n-
gilizce ‹flletme, Almanca ‹flletme, Almanca Enformatik, Çal›flma Ekonomi-
si ve Endüstri ‹liflkileri, Siyaset Bilimi ve Uluslararas› ‹liflkiler, Kamu Yö-
netimi, Ekonometri, Tarih, Bat› Dilleri ve Edebiyat›, Hukuk, Temel ‹slam
Bilimleri, Felsefe ve Din Bilimleri, Türk ‹slam Sanatlar› ve Tarihi, Gaze-
tecilik, Halkla ‹liflkiler ve Tan›t›m, Radyo-TV ve Sinema Anabilim Dalla-
r› bünyesinde yer alan bilim dallar›nda yüksek lisans ve doktora düze-
yinde e¤itim-ö¤retim, bilimsel araflt›rma ve uygulamalar yap›lmaktad›r.

Sosyal Bilimler Enstitüsü’nün misyonu, evrensel de¤erde bilgi üretmek,
bilimsel aktiviteleri gelifltirmek, ça¤dafl bilimsel bilgiyi yarat›c› biçimde
kullanacak bireyleri yetifltirmek ve yaln›zca ö¤reten de¤il, ayn› zamanda
ö¤renen bir yap› oluflturmakt›r. Ö¤rencileri, teknolojik, sosyal, kültürel ve
evrensel de¤iflimle h›zla ilerleyen global toplumda ihtiyaç duyaca¤› bilgi
ve yetenekle donatmak ve bu misyonu paylaflan bir toplum yaratmakt›r.

Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türkiye'de birinci s›rada ve Avrupa'n›n sayg›n
sosyal bilimler enstitüleri aras›nda yer almaktad›r. Bu yolda; Enstitü Mar-
mara Üniversitesinin temel de¤erlerine ba¤l› kalarak, güçlü üniversite-
mezun dayan›flmas›n›n ve ifl dünyas› ile iflbirli¤in varoldu¤u, akademik
ve idari personelin kendi hedeflerini gerçeklefltirme çabalar›n›n destek-
lendi¤i ve tüm personelin Üniversitenin vizyonu ile özdeflleflti¤i, kurum-
sal bir yap›y› hedeflemektedir.

Enstitü rektörlük, ö¤retim üyeleri ve ö¤renci haklar›na sayg›l›, kat›l›mc›,
güvenilir, iflini en iyi flekilde gerçeklefltiren bir hizmet sunarak kalite yö-
netim sistemi flartlar›n›n etkinli¤ini sürekli iyilefltirmeye çal›flmaktad›r. Bu
çal›flmalar›n en iyi göstergesi ise Sosyal Bilimler Enstitüsü’nün 2008 y›l›n-
da gösterdi¤i baflar›y› 2009 y›l›nda da devam ettirerek 26-28 Ekim 2009
tarihinde Güney Afrika'n›n Cape Town flehrinde 120 üyenin kat›l›m›yla

den biridir. Mühendislik ve Teknik E¤itim Fakültesi, uluslararas› ABET2

çal›flmalar›n› sürdürmektedir. ‹ktisadi ve ‹dari Bilimler Fakültemiz ve Sos-
yal Bilimler Enstitüsü, Avrupa’da iflletme ve ekonomi e¤itiminde akredi-
tasyon yapan EQUIS3 de¤erlendirmesine girme haz›rl›klar› içindedir. Sos-
yal Bilimler Enstitüsü, k›sa ad› “EFMD4” olan Avrupa Yönetim Gelifltirme
Kurulu’na (European Foundation for Management Development) ku-
rumsal üye olarak kabul edilmifltir. Üniversite, birçok yabanc› üniversite
ile ö¤retim üyesi mübadelesini de içeren araflt›rma ve e¤itim protokolle-
ri yapm›fl bulunmaktad›r. 

2. MARMARA ÜN‹VERS‹TES‹ SOSYAL B‹L‹MLER 
ENST‹TÜSÜ’NÜN GEL‹fi‹M‹ VE YÜKSEK L‹SANS VE 
DOKTORA PROGRAMLARI HAKKINDA GENEL B‹LG‹
Sosyal Bilimler Enstitüsü 20 Temmuz 1982 tarih ve 41 say›l› Kanun Hük-
münde Kararname ve bu Kararnamenin de¤ifltirilerek kabulüne dair 2809

2 ABET (Accreditation Board for Engineering and Technology); Amerika'daki mühendislik

fakültelerinin uymas› gereken kurallar› belirleyen kurulufltur. Amerika d›fl›ndaki mühendis-

lik fakülteleri için de "eflde¤erlik" onay› veren kurulufl, mühendislik fakülteleri için belirle-

nen standartlar çerçevesinde hangi kurallara uyulup hangilerine uyulmad›¤›n›, fakültelere

yollad›¤› uzmanlar›n yazm›fl oldu¤u raporlar sonucunda belirler. Fakültelerde çok detayl›

incelemelerde bulunan uzmanlar›n raporlar› do¤rultusunda her bölüm ayr› ayr› de¤erlen-

dirilerek ABET ölçütlerinin uydu¤u k›s›mlara göre derecelendirilir.( http://www.me-

zun.com/icerik/bilgi_bankasi/Amerikada_Yasam/abet_nedir.cfm, Eriflim Tarihi: 7.5.2010).
2 EQUIS (The European Quality Improvement System)-Avrupa Kalite Gelifltirme Sistemi);

1997'de EFMD-Avrupa ‹flletme Yönetimi Gelifltirme Vakf› taraf›ndan kurulmufltur ve sade-

ce belirli programlar› de¤il, genel olarak okullar› akreditasyon çal›flmalar›na tabi tutmakta-

d›rlar (http://www.armagan.biz/mba/mbasozluk.asp, Eriflim Tarihi: : 7.5.2010).
3 EFMD Avrupa Yönetim Gelifltirme Kurulu’na (European Foundation for Management De-
velopment); Merkezi Brüksel'de bulunan ve iflletme okullar› ile iflletme yönetimi e¤itimi ve-
ren kolej ve di¤er organizasyonlar› temsil eden bir kurulufltur. fiirketler de bu kuruma üye
olabilmektedirler. EFMD'ye üye olmak isteyen okullar›n baz› kriterlere ve standartlara uy-
gun olmalar› ve di¤er üye okullar taraf›ndan kabul edilmeleri gerekir. fiirketler ise genel-
likle bu iflletme okullar› mezunlar›n›n iflverenleri konumundad›rlar. Üyelerinin bu kozmo-
polit yap›s›yla iflletme e¤itiminin hem arz hem de talep taraf›n› bir araya getirmektedir.
(http://www.armagan.biz/mba/mbasozluk.asp, Eriflim Tarihi: : 7.5.2010).
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Yukar›da s›ralanan ‹flletme anabilim dal›nda yer alan programlar›n amac›,
çal›flman›n sonunda ekler bölümünde ayr›nt›l› bir biçimde aç›klanm›flt›r. 

4. MARMARA ÜN‹VERS‹TES‹ SOSYAL B‹L‹MLER ENST‹TÜSÜ
‹fiLETME ANAB‹L‹M DALI YÜKSEK L‹SANS VE DOKTORA 
PROGRAMLARINA Ö⁄RENC‹ ALIMINDA ARANAN ÖLÇÜTLER 
Yüksek lisans girifl s›nav› için baflvuran adaylar›n lisans diplomas›na sa-
hip olmalar› veya koflullu ön kabul için, lisans ö¤renimlerinin son yar›-
y›l›nda ö¤renci olmalar›, doktora girifl s›nav› için baflvuran adaylar›n ise
bir lisans veya yüksek lisans derecesine sahip olmalar› veya koflullu ön
kabul için, yüksek lisans ö¤renimlerinin son yar›y›l›nda ö¤renci olmala-
r› gerekmektedir. Tezsiz yüksek lisans programlar›ndan mezun olanlar
doktora programlar›na baflvurabilir. 

Lisansüstü programlara baflvuran adaylar›n, Ö¤renci Seçme ve Yerlefltirme
Merkezi (ÖSYM) taraf›ndan merkezi olarak yap›lan Akademik Personel ve
Lisansüstü E¤itim Girifl S›nav› (ALES) veya eflde¤erli¤i Üniversiteleraras›
Kurul taraf›ndan kabul edilmifl s›navlarda asgari baflar› puan›; ALES’den
baflvurdu¤u program›n puan türünde yüksek lisans için en az 60, doktora
için en az 65, lisans diplomas›yla doktora ve sanatta yeterlik için baflvu-
ranlar›n en az 70 ALES standart puan› alm›fl olduklar›n› gösteren belgeyi
veya ALES’e eflde¤er kabul edilen ve Yüksekö¤retim Kurulunca ilan edi-
len eflde¤er puanlar› gösteren belgeyi ibraz etmeleri flartt›r. ALES’e eflede-
¤er kabul edilen GMAT s›nav›ndan Yüksek Lisans için en az 466, doktora
için en az 486 puan veya GRE s›nav›ndan Yüksek Lisans için en az 635,
doktora için en az 658 puan alan ö¤renciler de Marmara Üniversitesi Sos-
yal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans programlar›na baflvurabilmektedirler.

Doktora program›na baflvuran adaylar›n yabanc› dilden; doktora prog-
ramlar›na ö¤renci kabulünde Üniversiteleraras› Kurul Yabanc› Dil S›nav›
(ÜDS)’ndan doktora için en az 60, sanatta yeterlik için en az 55 puan ve-
ya Üniversiteleraras› Kurulca kabul edilen s›navlar›n birinden bu puana
eflde¤er bir puan, yabanc› uyruklu ö¤renciler için ana dilleri d›fl›nda ‹n-

gerçekleflen Konferansta jüri, Sosyal Bilimler Enstitümüzü en iyi ‹flletme
okullar› kategorisinde bir kez daha uluslararas› Palmes ödülüne lay›k gö-
rülmüfl olmas›d›r.

3. MARMARA ÜN‹VERS‹TES‹ SOSYAL B‹L‹MLER ENST‹TÜSÜ’NDE
YER ALAN ANAB‹L‹M DALLARI
Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde 13 adet anabilim dal› bulunmaktad›r. Bu
anabilim dallar› da kendi içlerinde bilim dallar›na ayr›larak yüksek lisans
ve doktora düzeyinde e¤itim vermektedirler. Sosyal Bilimler Enstitü-
sü’nde, Tarih Alman Dili ve Edebiyat›, Çal›flma Ekonomisi ve Endüstri
‹liflkileri, ‹flletme, Siyaset Bilimi ve Uluslararas› ‹liflkiler, Kamu Yönetimi,
Hukuk, ‹ktisat, Maliye, Ekonometri, ‹lahiyat, ‹letiflim Bilimleri, Co¤rafya
anabilim dallar› bulunmaktad›r. ‹flletme Anabilim Dal›nda yer alan prog-
ramlar ise afla¤›da s›ralanm›flt›r: 

• Muhasebe Finansman (Doktora ve Yüksek Lisans)
• Üretim Yönetimi ve Pazarlama (Doktora ve Yüksek Lisans) 
• Yönetim ve Organizasyon (Doktora ve Yüksek Lisans) 
• Finansal Piyasalar ve Yat›r›m Yönetimi (Yüksek Lisans) 
• Say›sal Yöntemler (Yüksek Lisans) 
• Kooperatifçilik (Yüksek Lisans)
• ‹nsan Kaynaklar› Yönetimi (Yüksek Lisans)
• Uluslararas› Kalite Yönetimi (Yüksek Lisans) 
• Uluslararas› ‹flletmecilik (Yüksek Lisans)
• Global Pazarlama (Yüksek Lisans)
• Gayrimenkul De¤erlemesi ve Finansman› (Yüksek Lisans) 
• Muhasebe Finansman (‹ngilizce) (Doktora ve Yüksek Lisans) 
• Üretim Yönetimi ve Pazarlama (‹ngilizce) (Yüksek Lisans)   
• Yönetim ve Organizasyon (‹ngilizce) (Yüksek Lisans) 
• Organ›zat›onal Behav›our (Doktora ve Yüksek Lisans)
• Say›sal Yöntemler (‹ngilizce) (Yüksek Lisans)
• Üretim Yönetim ve Pazarlama (Almanca) (Yüksek Lisans)
• Muhasebe Finansman (Almanca) (Doktora ve Yüksek Lisans) 
• ‹flletme Enformati¤i (Almanca) (Yüksek Lisans)
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Tablo 1. Denetim Yüksek Lisans Program›nda I. Yar›y›l ve 
II. Yar›y›lda okutulan dersler ve ders içerikleri 

I. YARIYIL
DERS
ADI

DERS‹N
TÜRKÇE ‹ÇER‹⁄‹

KREDI Ö⁄RET‹M
ÜYES‹

Denetim
Teorisi-
Theory Of
Auditing

Denetimin geliflim süreci,toplumsal ifllevi,de-
netimle ilgili kavramlar,döngü yaklafl›m›,de-
netim kan›tlar›,klasik denetim teknikleri, ileri
denetim teknikleri, önemlilik ve risk modeli
planlamas›, analitik inceleme prosedürleri,
istatistiki örnekleme.

3

Prof. Dr.
NEJAT
BOZKURT

SPK ve
Denetim
Uygulamala
r›- Capital
Market Law
And
Auditing
Applications

Dersin amac› Sermaye Piyasas› Mevzuat› kap-
sam›nda yer alan Ba¤›ms›z denetim standartla-
r› ve bu standartlara göre yap›lan denetim uy-
gulamalar›n› ele alarak aç›klamakt›r. Bu amaç
ve kapsamda yap›lan ders interaktif olup her
ö¤renci SPK Denetim Standartlar› Tebli¤inden
seçti¤i bir bölümü seminer ödevi fleklinde ha-
z›rlayarak, bir hafta öncesinden dersin hocas›-
na teslim eder. Dersin hocas› taraf›ndan önce-
den kontrol edilen ve düzeltme önerisi verilen
seminer ödevleri, ö¤renci taraf›ndan s›n›fta su-
nulur. Ö¤renci sunuflunu power point ile ya-
par. Dersin son yar›m saati soru cevap fleklin-
de tart›flmalara ayr›l›r. Seminer ödevi almak
zorunlu de¤ildir. Ancak ödev alan ö¤renciler
ara s›nav ve finalde seçimlik iki soruya cevap
verirken di¤er ö¤renciler 10 soruya cevap ver-
mek zorundad›r. Ö¤renciler ders saatleri d›fl›n-
da Üniversite denetim kulübü ile birlikte dü-
zenlenen denetim konulu konferans, work-
shop ve panellere kat›lmaya davet edilir. Final-
den en az 65 almak kofluluyla ö¤rencilere ila-
ve kanaat notu verilir. Dersin sonunda ö¤renci
Sermaye Piyasas› mevzuat› kapsam›nda Ba-
¤›ms›z denetimin nas›l düzenlendi¤i , hangi
esaslara göre yap›ld›¤› ve uyguland›¤›n› ö¤ren-
mifl olur.

3
Prof. Dr.
NURAN
CÖMERT 

gilizce, Frans›zca ve Almanca dillerinden birinden ÜDS’den en az 60 pu-
an veya Üniversiteleraras› Kurulca kabul edilen s›navlar›n birinden bu
puana eflde¤er bir puan al›nm›fl olmas› gerekir.

5. MARMARA ÜN‹VERS‹TES‹ SOSYAL B‹L‹MLER ENST‹TÜSÜ 
MUHASEBE DENET‹M‹ YÜKSEK L‹SANS PROGRAMI
Denetim olgusunu tek bir ders düzeyinden ç›kart›p, hem teorik hem uy-
gulama düzeyinde çeflitli denetim uygulamalar› konusunda ileri düzeyde
e¤itim vererek, denetim uzmanl›k alanlar›na eleman yetifltirilmesine, az
say›da olan denetim ö¤retim üyesinin yetifltirilmesine katk›da bulunmak
amac›yla 2003 tarihinde Muhasebe Denetimi Yüksek Lisans Program› ku-
rulmufltur. Program, kuruldu¤u tarihten bu yana Tezli Muhasebe Dene-
timi Yüksek Lisans ve Tezsiz Muhasebe Denetimi Yüksek Lisans› olarak
e¤itim vermeye devam etmektedir. Muhasebe Denetimi Yüksek Lisans
program› piyasada ihtiyaç duyulan kaliteli ve e¤itimli denetçilerin yetifl-
tirilmesine büyük ölçüde katk›da bulunmufl, program› baflar›yla bitiren
ö¤renciler büyük denetim firmalar›nda, kamu denetçili¤inde ve finansal
kurulufllarda istihdam edilen kifliler haline gelmifllerdir. 

Bu program›n sürdürülebilirli¤inin temel göstergesi ise, köklü geçmifli
olan kurumun ö¤retim üyesi kadrosunun bulunmas› ve bu kadronun ta-
mam›na yak›n›n›n profesör olmas›d›r. Ayr›ca ö¤retim üyelerinin denetim
ve ba¤lant›l› konularda kariyer yapm›fl olmalar› verilen e¤itimin kalitesi-
nin en önemli göstergelerinden biridir. Denetim olgusunun her geçen
gün biraz daha fazla önem kazanmas› ve bu konuda artan talep sonu-
cunda kurulan Muhasebe Denetimi Yüksek Lisans program› IIA (The
Institute of Internal Auditors)’n›n da programlar›na yak›n bir program
özelli¤ini tafl›maktad›r.

Programda okutulan dersler ve ders içerikleri ö¤rencilere denetim konu-
sunda gerek teorik ve gerekse çal›flma hayatlar›nda problem çözmeye
haz›rlayacak flekilde haz›rlanm›flt›r. Afla¤›da Muhasebe Denetimi Yüksek
Lisans Program›nda yer alan dersler ve bu derslerin içerikleri ile bu ders-
lerde okutulan kaynaklar tablolar halinde verilmifltir.
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II. YARIYIL
DERS
ADI

DERS‹N
TÜRKÇE ‹ÇER‹⁄‹

KREDI Ö⁄RET‹M
ÜYES‹

Muhasebe
Hukuku-
Accounting
Law

Hukukun temel ilkeleri, muhasebe bilimi,
muhasebe hukuk iliflkisine yönelik düzenle-
meler ve ilgili taraflar, ticari iflletmelerin
kullanacaklar› defter ve belgeler, Türk yarg›
sistemi, ticari iflletmelerde yarg› konular›n›n
incelenmesi

3
Prof. Dr.
OSMAN
ALTU⁄

Hile
Denetimi-
Fraud
Auditing

Hilenin genel yap›s›, tan›m›,unsurlar›,hile
eyleminin büyüklü¤ü ve yayg›nl›¤›, hile tür-
leri ve tan›mlamalar, hile ve denetim olgu-
su, hile yapan kiflilerin karakteristik özellik-
leri, iflletme çal›flanlar›n› hile yapmaya iten
unsurlar, hilenin ortaya ç›kar›lmas›.

3

Prof. Dr.
NEJAT
BOZKURT

‹ç Denetim-
Internal
Audit

Dersin amac› iflletmelerde iç denetim faaliyeti-
nin yerini, önemini, iç denetçinin rol ve so-
rumluluklar›n›, iç denetçilerin niteliksel özel-
liklerini ve iç denetim faaliyetinin yürütülmesi-
ne iliflkin ilke ve esaslar›, uluslararas› iç dene-
tim standartlar›n› ve uygulamalar›n› anlatmak-
t›r. Bu kapsamda ders hoca taraf›ndan anlat›-
l›r. Derste ö¤renciye gruplar halinde vak’a ça-
l›flmas› yapt›r›l›r. ‹steyen ö¤renciye ‹ngilizce
mesleki dergilerden seçilmifl makaleler çeviri
ödevi olarak verilir. Düzeltilmifl çeviri ödevleri
s›n›fta ilgili ö¤renci taraf›ndan sunulur. Bu ö¤-
rencilerin final notu, yapt›klar› çevirinin niteli-
¤ine uygun flekilde yükseltilir. Ö¤renciler,
ders saatleri d›fl›nda Üniversite denetim kulü-
bü ile birlikte düzenlenen denetim konulu
konferans, workshop ve panellere kat›lmaya
davet edilir. Ders de barkovizyon-power point
kullan›l›r. Finalden en az 65 almak kofluluyla
ö¤rencilere ilave kanaat notu verilir. Dersin
sonunda ö¤renci ‹ç denetim faaliyetinin temel
esaslar›n›, ve Uluslararas› ‹ç Denetçiler Ensti-
tüsünün Mesleki Uygulamalar Genel Çerçeve-
sinin kapsam›n› ö¤renmifl olur.

3
Prof. Dr.
NURAN
CÖMERT 

DERS
ADI

DERS‹N
TÜRKÇE ‹ÇER‹⁄‹

KREDI Ö⁄RET‹M
ÜYES‹

Maliyet
Denetimi-Cost
Audit

Muhasebe Bilgi Sistemi,Maliyet Yönetim
Sistemi ve Maliyet Kontrolü, Maliyet Sis-
tem Denetimi, Maliyet Unsurlar›n›n ‹nce-
lenmesi, Maliyet Denetimi Çal›flma Prog-
ram›, Bulgular›n ‹ncelenmesi ve Raporla-
mas›.

3
Prof. Dr.
MÜN‹R
fiAKRAK

‹flletmelerde
‹ç Kontrol
Yap›s›-Internal
Control
Structure

‹ç kontrol yap›s›n›n önemi ve anlam›, iç
kontrolün amaçlar›, iç kontrol bileflenleri
ve temel unsurlar›, iç kontrol yap›s›n›n
temel ilkeleri, iç kontrol ilkelerinin uygu-
lanmas›, iç kontrol yap›s›n›n denetçi tara-
f›ndan incelenmesi ve de¤erlendirilmesi.

3 Prof. Dr.
CEMAL
‹B‹fi

Türkiye'de
Denetim
Yap›s› ve
Uygulamalar›-
The Auditing
Structure And
Applications
in Turkey

Temel kavramlar, yabanc› ülkelerde de-
netim kurumlar› ve sistemleri, Türk de-
netim kurumlar›n›n ba¤l› bulunduklar›
kanunlar yönünden incelenmesi, ifllevle-
rine göre bölümlenmesi, kamu denetim
kurumlar›nda denetim süreci ve stan-
dartlar›.

3

Prof. Dr.
BAfiAK
ATAMAN 

Muhasebe ve
Denetim
Standartlar›-
Accounting
and Auditing
Standards

Türkiye ve uluslararas› muhasebe stan-
dartlar›n›n karfl›laflt›r›lmas› ve uyumlaflt›-
r›lmas›, denetim prosedürlerine iliflkin
aç›klamalar, mali tablo denetiminin ör-
neklerle aç›klanmas›,Türkiyedeki uygula-
malar›n uluslararas› denetim uygulamalar›
ile karfl›laflt›r›lmas›.

3

Prof. Dr.
AYTEN
ERSOY

Seminer-
Araflt›rma
Yöntemleri-
Research
Methods

Bilim ve analitik düflüncenin tan›m›, ra-
porlama süreci, raporlamada alt kategori-
ler ve içerik, dipnot, al›nt› ve kaynakça
gösteriminin kurallar›, araflt›rma ve de¤er-
lendirme süreci, araflt›rma konusunun
tespiti, literatür araflt›rmas› konular› yer
almaktad›r.

2

Prof. Dr.
fiAD‹ CAN
SARUHAN
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I. YARIYIL
DERS ADI DERSTE OKUTULAN KAYNAKLAR
‹flletmelerde ‹ç
Kontrol Yap›s› ‹ç kontrol yap›s› ile yaz›lm›fl makale ve kitaplar

Türkiye’de
Denetim Yap›s›
ve
Uygulamalar›

- Baflak Ataman Akgül: Türk Denetim Kurumlari, Türkmen 
Kitabevi, ‹stanbul 2000.

- Ümit Ataman, Rüstem Hacirüstemo¤lu, Nejat Bozkurt:
Muhasebe Denetimi Uygulamalari, Alfa Yayinlari, ‹stanbul 2001.

Muhasebe ve
Denetim
Standartlar›

- International Financial Reporting Standards
- Accounting Standards www.frc.org.uk
- Pek çok internet sitesi ve denetim flirketlerinin haz›rlad›¤› 
e¤itim çal›flmalar› 

Seminer
-
Araflt›rma
Yöntemleri

- fiadi Can Saruhan; Bilim, Felsefe ve Metodoloji, Alk›m 
Yay›nlar›, 2005.

- Cemal Y›ld›r›m; Bilimin Öncüleri, Tubitak Yay›nlar›, 2002.
- Robert A. Day; Bilimsel Makale Nas›l Yaz›l›r?, Tubitak 
Yay›nlar›, 10.Bask›, 1996.

- ‹rfan Erdo¤an; Pozitivist Metodoloji, Erk Yay›nlar›, 2003.

II. YARIYIL
DERS ADI DERSTE OKUTULAN KAYNAKLAR
Muhasebe
Hukuku

Osman Altu¤, Muhasebe Hukuk ‹liflkileri, Türkmen Kitabevi,
‹stanbul, 2000.

Hile Denetimi
- Prof.Dr.Nejat Bozkurt; ‹flletmelerin Kara Deli¤i Hile Çal›flan 
Hileleri, Alfa Yay›nlar›, 2009.

- ACFE Hile Raporlar›.

‹ç Denetim - Dimitris N. Chorafas, Implementing and Auditing the Internal 
Control System, New York: Palgrave Macmillan, 2001.

- Donald H. Taylor-G.William Glezen, Auditing Integrated 
Concepts and Procedures, Sixth Edition,Wiley Inc.,1996.

- K.H. Spencer Pickett; The Essential Handbook of Internal Auditing 
Wiley, Inc.2005.

- Nuran Cömert Doyrangöl; Sermaye Piyasas› Arac› Kurumlar›nda 
Etkili Bir ‹ç Kontrol Sistemi ve ‹ç Denetim Fonksiyonu, Lebib 
Yalk›n Matbaas›,‹stanbul, 2001.

- Robert R. Moeller, Sarbanes-Oxley and New Auditing Rules, Wiley Inc., 2004.
COSO, Internal Control,Integrated Framework.
www.theiia.org
www.tide.org.tr
www.coso.org
www.denetimnet.net

Tablo 2. Denetim Yüksek Lisans Program›nda I. Yar›y›l ve II.Yar›y›lda
okutulan kitaplar

II. YARIYIL
DERS
ADI

DERS‹N
TÜRKÇE ‹ÇER‹⁄‹

KREDI Ö⁄RET‹M
ÜYES‹

Faaliyet
Denetimi
-
Operational
Audit

Faaliyet denetimine genel bak›fl, planlama
ve bütçe sisteminin incelenmesi, idari ve
ifllevsel denetimin incelenmesi, finansal
tablolar analizi, kritik alanlar›n teflhisi, ça-
l›flma program› standartlar› ve aflamalar›,
alan çal›flmas›, bulgular›n ‹ncelenmesi.

3
Prof. Dr.
MÜN‹R
fiAKRAK

Vergi
Denetimi
-
Tax
Auditing

Vergi denetimi kavram›,vergi denetiminin
amac› ve önemi, vergi denetimi ve muha-
sebe iliflkisi,vergi denetim teknikleri, mali
tablolarda yer alan iktisadi k›ymetlere ilifl-
kin hesaplar›n vergisel aç›dan deneti-
mi,vergisel denetim uygulamalar› konular›
incelenmesi.

3
Prof. Dr.
DO⁄AN
ARGUN

Bilgisayar
Destekli
Denetim
Teknikleri-
Computer
Assisted Audit
Tools And
Techniques

Bilgisayar destekli denetim tekniklerinin
genel yap›s›, tan›m›, unsurlar›, sürekli de-
netim, bilgisayar destekli denetim teknikle-
rinin türleri, bilgisayar destekli denetim
tekniklerinin faydalar›, veri analizi, bilgisa-
yar destekli denetim teknikleri.

3

Ö¤r.Gör.
Dr. AYfiE
PAMUKÇU

I. YARIYIL
DERS ADI DERSTE OKUTULAN KAYNAKLAR

Denetim Teorisi
Arens, Alvin; Elder, Randal J.; Beasley, Mark S.: "Auditing
And Assurance Services", 13.Bask›, Prentice Hall, New
Jersey, 2009.

SPK ve Denetim
Uygulamalar›

SPK Mevzuat›

Maliyet Denetimi - Nejat Bozkurt; Muhasebe Denetimi, Alfa Yay›nevi, ‹stanbul, 
1998.

- Münir fiakrak; Maliyet Denetimi (Bast›r›lmam›fl ders notlar›), 
2009.
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• Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunlar›nda Yer Alan Muafiyet ‹ndirim ve 
‹stisnalara Yönelik Vergi Denetim Etkinli¤ine ‹liflkin Araflt›rma

• Sermaye Piyasas› Kanunu Yönünden Ba¤›ms›z D›fl Denetim 
Uygulamalar› Üzerine Bir ‹nceleme

• Y›llara Yayg›n ‹nflaat ve Onar›m Faaliyetlerinin Vergisel Denetimi
• Basel II Kriterlerinin Türk Bankac›l›k Sektöründe Risk Yönetimi ve 

Denetim Süreçlerine Etkileri ve Örnek Bir Uygulama
• Kar Amac› Gütmeyen Organizasyonlarda ‹ç Kontrol Sisteminin 

‹ncelenmesi
• Stoklarda Firenin Oluflumu ve Vergisel Aç›dan Denetimi
• Risk Odakl› ‹ç Denetim ve Bir Uygulama
• Genel Üretim Maliyetlerinin Denetimi ve Bir Uygulama
• Muhasebe Denetiminde ‹statistiki Örnekleme Yöntemleri ve Bir 

Uygulama
• Maddi Duran Varl›klar›n Ba¤›ms›z Denetimi ve Bir Uygulama
• Maddi Olmayan Duran Varl›klar›n Türkiye ve Uluslararas› Muhasebe 

Standartlar›na Göre ‹ncelenmesi ve Bir Uygulama
• Hisse Senedi ‹le De¤ifltirilebilir Tahvillerin Muhasebe Standartlar› 

Aç›s›ndan ‹ncelenmesi ve Muhasebelefltirilmesi
• ‹ç Kontrol Sistemi Etkinli¤inin Muhasebe Denetimindeki Önemi ve 

Kontrol Riskinin Belirlenmesi
• Denetimin Ba¤›ms›zl›¤›
• Transfer Fiyatland›rmas› Uygulamas›n›n Türkiye'deki ve Geliflmifl 

Ülkelerdeki Yeri
• Sermaye Piyasas› Kurulu Standartlar›na Göre Arac› Kurumlarda Mali 

Tablolar›n Düzenlenmesi ve Denetimi
• Uluslararas› Finansal Raporlama Standard›-III Kapsam›nda ‹flletme 

Birleflmeleri ve Muhasebelefltirilmesi
• Sermaye fiirketlerinde K›smi Bölünme ve Devir ‹fllemleri ve 

Muhasebelefltirilmesi
• Uluslararas› Finansal Raporlama Standartlar›na Göre Etkin Maliyet 

Denetimi

Denetim Yüksek Lisans Program›nda Tamamlanm›fl Tezler 
2003 y›l›nda aç›ld›¤› günden bu yana toplam 49 adet denetim konular›-
n› içeren tezler yaz›lm›fl ve tezsiz yüksek lisans program›nda ise yine de-
netim konular›n› içeren 59 adet proje tamamlanm›flt›r. Muhasebe Dene-
timi Yüksek Lisans program›nda tamamlanm›fl olan tez adlar› afla¤›da s›-
ralanm›flt›r.
• ‹flletmelerin Süreklili¤i Kavram›n›n Ba¤›ms›z Denetim Sürecindeki 

Yeri ve Önemi
• fiirketlerin Halka Aç›lma Süreçlerinde Ba¤›ms›z Denetimin Önemi ve 

Ba¤›ms›z Denetçinin Sorumluluklar›
• Hastanelerde Maliyet Denetimi ve Uygulama Modeli
• Banka D›fl› Kiflilerce Yap›lan Bankalara Yönelik Hileler
• Siyasi Partilerde Denetim
• Sanayi ‹flletmelerinde Stok ve Maliyet Denetimi ve Bir Uygulama
• Tekstil Sektöründe Leasing Uygulamalar›
• Bölümlere Göre Raporlama Standartlar› ve Bir Uygulama
• Yeminli Mali Müflavirlerin Sundu¤u Tam Tasdik Hizmeti Kapsam›nda 

Vergi Denetimindeki Geliflmelerin De¤erlendirilmesi
• Bankalarda Operasyonel Risk Bazl› Denetim ve Türkiye'de Faaliyet 

Gösteren Bankalar Üzerine Bir Araflt›rma

II. YARIYIL
DERS ADI DERSTE OKUTULAN KAYNAKLAR
Faaliyet
Denetimi

- Nejat Bozkurt; Muhasebe Denetimi, Alfa Yay›nevi, ‹stanbul, 
1998

- Andrew Chambers, Graham Rand, Operational Auditing 
Handbook Wiley Publications, 1997.

Vergi
Denetimi

Ders Notlar›, ‹lgili Kanun ve Yönetmelikler.

Bilgisayar
Destekli 
Denetim 
Teknikler

Muhasebede Bilgisayar Destekli Denetim Düzeni/Doktora 
Tezi, Dr. Ayfle Pamukçu.
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6. MUHASEBE F‹NANSMAN YÜKSEK L‹SANS VE DOKTORA
PROGRAMINDA TAMAMLANMIfi TEZLER 
‹flletme Anabilim Dal›nda yer alan Muhasebe Finansman Tezli ve Tezsiz
Yüksek Lisans program›nda Muhasebe Denetimi Uygulamalar› ve Dok-
tora Program›nda Uluslararas› Denetim Standartlar› dersleri verilmekte
olup, muhasebe denetimiyle ilgili tezler yaz›lmaktad›r. Konumuzla ilgili
olmas› sebebiyle bu programlarda muhasebe denetimi konusuyla ilgili
olarak yaz›lm›fl tez adlar› afla¤›da verilmifltir. Muhasebe Finansman Dok-
tora program›ndan mezun olan toplam 73 adet ö¤rencinin 11 tanesi mu-
hasebe denetimi konusuyla ilgili olarak doktora tezi yazm›fl bulunmak-
tad›r. Tez adlar› afla¤›da verilmifltir. 

• Günümüz Vergi Anlay›fl›nda Denetimin Etkinli¤ini Sa¤layan Bir 
Yöntem: Vergi Denetiminde Mali Analiz Tekniklerinin Kullan›lmas›

• Muhasebe Denetiminde Kullan›lan Kan›t Toplama Teknikleri ve Bir 
Uygulama

• Muhasebede Bilgisayar Destekli Denetim Düzeni
• Kontrol Öz De¤erlendirme ve ‹flletmelerin ‹ç Kontrol Yap›s›n›n 

Tespitine Yönelik Bir Araflt›rma
• Hileli Mali Raporlamada Yarat›c› Muhasebe ve Bir Uygulama
• Finansal Raporlamaya Olan Güvenin Artt›r›lmas›na Yönelik Yeni 

Yaklafl›mlar
• ‹flletmelerde Kurumsal Yönetim Anlay›fl› Kapsam›nda ‹ç Denetimin 

Rolü ve ‹MKB-100 Örne¤i
• Beyaz Yaka Suçlar› ve Bir Uygulama
• Merkez Bankalar›nda ‹ç Kontrol ve ‹ç Denetim:Kavramsal Çerçeve ve 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasi'nda ‹ç Kontrol ve ‹ç Denetimin 
Etkilili¤i Konusunda Bir De¤erlendirme

• Finansal Tablolar Arac›l›¤› ile Kullan›c›lara Yan›lt›c› Bilgi Sunulmas› 
ve Sonuçlar›

• 5018 Say›l› Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu Kapsam›nda ‹ç 
Denetimin De¤erlendirilmesi ve Öneriler

• Ba¤›ms›z Denetimde ‹flletme ‹ç Kontrol Yap›s›n›n ‹ncelenmesi ve Bir 
Uygulama Örne¤i

• Denetimin Etkinli¤i Ve Basel II
• Peer Review ( Denetimin Denetimi) ve Türkiye Uygulamas›
• Faaliyet Denetimi Süreçlerinin ‹ç Denetim Sisteminin Etkinli¤inde Rolü
• Muhasebe Denetiminde Bilgisayar Destekli Denetim Tekniklerinin 

‹ncelenmesi ve Bir Uygulama
• Gelir Tablosu Hesaplar›n›n Vergisel Aç›dan Denetimi
• KDV ‹ade ‹fllemlerinde Hesaplama Yöntemleri, Muhasebelefltirme ve 

Bir Öneri
• Yat›r›mc›n›n Korunmas› Aç›s›ndan Arac› Kurumlarda Kurumsal 

Yönetim ‹lkeleri ve Türkiyedeki Uygulaman›n De¤erlendirilmesi
• Hesap ‹ncelemeleri Yoluyla Vergi Denetimi
• Stok Hileleri ve Bir Uygulama
• Belediye Hesap ‹fllerinin Teftifli
• Benford Kanunu ve Vergi Denetiminde Kullan›labilirli¤inin 

‹ncelenmesi.
• Risk Odakl› Denetim ve Bir Uygulama
• Maliyetlerin Denetimi ve Bir Uygulama
• Temel Mali Tablolarda Yer Alan Hesaplar›n Vergisel Aç›dan Denetimi 

ve Bir Uygulama
• Kar Amaçs›z ‹flletmelerde (Dernek ve Vak›flarda ) Ba¤›ms›z Denetim
• Türkiye'de Ba¤›ms›z Denetim Uygulamalar›nda Denetim Kalitesini 

Belirleyen Etkenler ve Türkiye'deki Denetim Firmalar›na Yönelik Bir 
Araflt›rma

• Uluslararas› Muhasebe Standartlar› ve SPK'ya Göre ‹fltiraklerin 
Muhasebelefltirilmesi ve Konsolide Mali Tablolar›n Haz›rlanmas› ve 
Denetimi

• Uluslararas› Denetim Standartlar› ve Türkiye Uygulamas›
• Vergi Denetiminde Bilgisayar Destekli Denetim Teknikleri ve Bir 

Uygulama
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• Bankalarda Ba¤›ms›z D›fl Denetim ve Ba¤›ms›z D›fl Denetimin 
Türkiye'deki Bir Bankada Uygulanmas›

• Maliyetlerin Denetimi ve SPK, VUK TMS Aç›s›ndan ‹ncelenmesi
• Hileli Finansal Raporlama
• Finansal Tablolar Yoluyla Vergi Denetimi
• Sermaye Piyasas› Arac› Kurumlar›na ‹liflkin Mali Tablolar›n 

Düzenlenmesi, Denetimi ve Türkiye'deki Uygulamalar
• ‹flletmelerde Hile Yapman›n Nedenleri ve Sosyal Psikoloji Aç›s›ndan 

De¤erlendirilmesi
• Ticari Alacaklar›n Ba¤›ms›z Denetimi ve Bir Uygulama
• Sermaye Piyasas› Hukukuna Tabi fiirketlerin Halka Arz›nda Ba¤›ms›z 

Denetim ve Raporlama                                                          
• ‹ç Kontrol Sisteminin Muhasebe Denetimindeki Yeri ve Önemi         
• Türkiye’de Uygulanan Ba¤›ms›z ‹flletme Mali Denetimi ve Raporlar›    
• Muhasebedeki Hata ve Hilelerin Raporlama ‹lkeleri Yönünden 

De¤erlendirilmesi
• Vergisel Yönden Stoklar›n Denetimi ve Rand›man Analizi
• Stoklar›n ‹ç Denetimi ve ‹laç Sektöründe Bir Örnek Uygulama
• Türk Tekstil Sektöründe ‹ç Denetim ve Bir Uygulama
• Ba¤›ms›z Denetim Kurumlar›n›n Muhasebe Hesap Düzeni
• Faaliyet Denetimi- Analitik ‹nceleme Prosedürleri Kullan›m› ve Bir 

Uygulama
• Vergi Denetiminde Analitik ‹nceleme Prosedürleri ve Bir Uygulama
• Bilgisayar Ortam›nda Ba¤›ms›z Denetim ve Bir Araflt›rma
• Muhasebe Denetiminde ‹ç Kontrol Riskinin ‹ncelenmesi ve 

De¤erlendirilmesi
• Denetimin Planlanmas› ve De¤erlendirilmesi Sürecinde Önemlilik 

Düzeyi ve Bir Uygulama
• Ba¤›ms›z Denetim ve Yeminli Mali Müflavirlik Mesle¤i
• ‹stanbul Menkul K›ymetler Borsas›nda ‹fllem Gören fiirketlerin Sürekli 

Denetimi
• Muhasebe Denetiminde Analitik ‹nceleme Tekni¤i ve Bir Uygulama 

Muhasebe Finansman Yüksek Lisans program›n› baflar›yla bitiren toplam
323 adet ö¤rencinin 47 tanesi muhasebe denetimi konusuyla ilgili olarak
Yüksek Lisans tezi yazm›fl bulunmaktad›r. Tez adlar› afla¤›da verilmifltir. 

• ‹flletmelerde ‹ç Kontrol Sistemi ve Denetlenmesi
• Rand›man Analizi Yoluyla Vergi Denetimi
• ‹flletmelerde Hileli Mali Raporlama
• ‹flletmelerde ‹ç Kontrol Sisteminin ‹ncelenmesi ve Muhasebe 

Denetimindeki Yeri
• Adli Muhasebe Mesle¤i ve Uygulama Önerisi
• Ba¤›ms›z Denetimin Amerika Birleflik Devletleri'ndeki ve Türkiye'deki 

Uygulamalar›n›n Karfl›laflt›r›lmas› 
• Vergisel Denetimde Muhasebe Fonksiyonu
• D›fl Denetçinin Ba¤›ms›zl›¤› ve Türkiye'deki Durum
• Maliyet Yönetim Sisteminin Etkinli¤inde Faaliyet Denetiminin Rolü ve 

Uygulanmas›
• ‹flletmelerde ‹ç Kontrol Sisteminin ‹ncelenmesi
• ‹ç Kontrol Sisteminin Etkinli¤ini Sa¤lamada ‹ç Denetimin Rolü ve Bir 

Uygulama
• Türk Bankac›l›k Sisteminde ‹ç Denetim ve ‹ç Kontrol Sistemlerinin 

Analizi ve Uluslararas› Denetim Standartlar›na Uyumlaflt›r›lmas› 
Kapsam›nda Bir De¤erlendirme: Örnek Bir Uygulama

• Denetim Planlamas› ve Bir Uygulama
• ‹flletmelerde ‹ç Kontrol Sistemini ‹ncelemenin Ba¤›ms›z Denetim 

Karar Sürecindeki Yeri
• Arac› Kurumlarda Uygulanan ‹ç Kontrol Sistemi ve Etkinli¤inin 

Ölçümü
• ‹flletmelerde ‹ç Kontrol Yap›s›n›n Yeri ve Önemi
• Bankalarda ‹ç Denetim ve Bir Bankada ‹ç Denetim Faaliyeti 

Uygulamas›
• Muhasebe Denetiminde Parasal Birim Örneklemesi Yöntemi ve Bir 

Uygulama
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maktad›r. Henüz çok yeni bir Yüksek Lisans program› olmas›na ra¤men,
çok yol katetmifl olan bu program yak›n gelecekte uluslararas› alanda da
kendini tan›tma haz›rl›klar› içerisindedir.

Yararlan›lan Kaynaklar

- www.marmara.edu.tr

- http://sbe.marmara.edu.tr/ 

- http://iibf.marmara.edu.tr/ 

- T.C. Marmara Üniversitesi Ö¤renci El Rehberi, ‹stanbul, 2009.

- Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü veritaban›

EKLER: ‹fiLETME ANAB‹L‹M DALINDA YER ALAN YÜKSEK 
L‹SANS VE DOKTORA PROGRAMLARI 

MUHASEBE F‹NANSMAN (Doktora ve Yüksek Lisans): Bu program›n
amac›, ö¤rencilere muhasebe finansman hakk›nda genifl bir fikir ve te-
mel bilgi vermektir. Bunun yan›nda program, ö¤rencileri ifl yaflam›na ha-
z›rlamaktad›r. Programda teori ve uygulama birlikte yürütülmektedir.

ÜRET‹M YÖNET‹M‹ VE PAZARLAMA (Doktora ve Yüksek Lisans):

Bu alandaki yüksek lisans ve doktora programlar›nda, ça¤dafl pazarlama
anlay›fl› ›fl›¤›nda ve ö¤rencilerin temel pazarlama ilkelerini bildikleri var-
say›larak pazarlamada uzmanl›k alanlar›na yönelmeleri sa¤lanmaktad›r.
Bu flekilde ö¤renciler pazarlaman›n marka yönetiminden araflt›rma tek-
niklerine, lojistikten uluslararas› pazarlamaya uzanan genifl bir alanda
farkl› konulara odaklanma f›rsat› bulmaktad›rlar.

YÖNET‹M VE ORGAN‹ZASYON (Doktora ve Yüksek Lisans): Yönetim
ve Organizasyon Bilim Dal›, yönetimde kullan›lan temel süreç ve teknik-
ler ile, içinde bulunulan organizasyonun yap›s› ve iflleyifli olmak üzere iki
temel konuya a¤›rl›k vermektedir. ‹flletmelerin sahip olduklar› maddi ve
maddi olmayan varl›klar› ile insan gücünü etkin ve verimli bir biçimde

• Üretim Giderlerinin ‹flletme Bütçeleri Yoluyla Kontrol ve Denetimi 
• Askeri Mal Saymanl›klar›na Muhasebe Denetimi ve Bir Uygulama
• Sermaye Piyasas› Kanununa Göre Konsolide Finansal Tablolar›n 

Ba¤›ms›z Denetimi
• Yetkili Döviz ‹flletmeleri Muhasebesi ve Denetimi
• Muhasebe Denetiminde Kan›t Türleri, Kan›t Toplama Teknikleri ve 

Bir Uygulama
• ‹hracaatta KDV ‹adesinin Hesaplanmas›, Raporlanmas› ve Denetimi

7. SONUÇ
Denetim mesle¤inin tüm dünyada giderek önem kazanan ve ön plana ç›-
kan bir meslek haline gelmesi, flüphesiz bu konuda e¤itim alma ihtiya-
c›n› da ortaya ç›karm›flt›r. Bu ihtiyac›n karfl›lanmas› görevi ise, üniversi-
telere düflmektedir. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü ‹fllet-
me Anabilim Dal›nda yer alan Muhasebe Denetimi Yüksek Lisans prog-
ram›, tam da bu ihtiyac› karfl›layabilmek amac›yla kurulmufltur ve kurul-
du¤u günden bu yana deneyimli kadrosuyla, büyük denetim firmalar›n›n
nitelikli eleman ihtiyac›n› karfl›layacak flekilde e¤itimini sürdürmeye de-
vam etmektedir. 

Bu programda verilen dersler, teorik bilgiler içermenin yan› s›ra, uygu-
lamada karfl›laflabilecekleri örnek olaylarla bilgilendirilmek suretiyle ö¤-
renciler gelece¤e haz›rlanmaktad›rlar. Derslerde sadece ülkemizi de¤il
tüm dünyay› ilgilendiren denetim konular› ayr›nt›l› bir biçimde incelene-
rek ö¤renciler güncel geliflmeler konusunda da bilgi sahibi olabilmekte-
dirler. Ayn› flekilde, yaz›lan tezler sadece teorik bilgi içermemekte, ayr›-
ca uygulamadan örnek çal›flmalarla zenginlefltirilmektedirler. 

2003 y›l›nda kuruldu¤u günden bu yana her geçen gün daha nitelikli e¤i-
tim verebilmek amac›yla deneyimli ö¤retim üyesi kadrosuyla emek veri-
len Muhasebe Denetimi Yüksek Lisans program› IIA (The Institute of In-
ternal Auditors)’n›n da programlar›na yak›n bir program özelli¤ini tafl›-



pektif kazand›rmakt›r. ‹fl analizleri, seçme-yerlefltirme, planlama, de¤er-
lendirme, ödüllendirme, e¤itim-gelifltirme, endüstriyel iliflkiler, çal›flanla-
r›n sa¤l›¤› ve güvenli¤i gibi temel ifllevlerin yan›nda insana, iflini severek
yapmas›n› sa¤layacak yollar›, koflullar› ve araçlar› göstererek, iflletmelere
rekabet üstünlü¤ü sa¤layacak, insan kaynaklar› uygulamalar›n› baflar›yla
yürütecek yöneticileri yetifltirmeyi amaçlamaktad›r.

ULUSLARARASI KAL‹TE YÖNET‹M‹ (Yüksek Lisans): Program, yöne-
timde mükemmelli¤e ulaflmak için ihtiyaç duyulan bilgiyle becerilerin
kazand›r›lmas›na yönelik olarak düzenlenmifltir.Program› baflar›yla ta-
mamlayan ö¤renciler iflletmecilik nosyonuna sahip olacak, farkl›l›¤› yö-
netebilecek, Toplam Kalite Yönetimi'nin felsefesini kavrayacak, Toplam
Kalite Yönetimi'nin etkin bir flekilde uygulanabilmesi için ihtiyaç duyu-
lan yap›sal ve kültürel parametreleri de¤erlendirebilecek, TSE-EN-ISO
9000 hakk›nda detayl› bilgi sahibi olacak, kariyer olanaklar›n› gelifltirme
f›rsat›n› elde edeceklerdir. 

ULUSLARARASI ‹fiLETMEC‹L‹K (Yüksek Lisans): Uluslararas› ‹flletme-
cilik Yüksek Lisans Program›; ö¤rencilere, uluslararas› perspektife sahip,
genifl tabanl› bir iflletme yönetimi e¤itimi vermeyi amaçlamakta ve ulus-
lararas› iflletmelerin karfl›laflt›klar› f›rsatlar›, stratejileri, politikalar› ve uy-
gulamalar› etkileyen ekonomik, politik, sosyal ve kültürel faktörlere ilifl-
kin genel anlay›fl üzerine odaklanmaktad›r.

GLOBAL PAZARLAMA (Yüksek Lisans): Globalleflen dünyada iflletme-
ler için faaliyetlerini uluslararas›laflt›rmak kaç›n›lmaz olmaya bafllam›flt›r.
Bu süreçte, d›fl pazarlara nas›l girilece¤i, kültürel, sosyal, politik, hukuk-
sal ve teknolojik farkl›l›klar ile nas›l bafledilece¤i ve bunlara uygun stra-
tejilerin nas›l flekillendirilece¤i iflletmeler için son derece önemlidir. Bu
program›n amac›,global pazarlarda geçerli olacak stratejileri gelifltirebile-
cek, sosyo-kültürel farkl›l›klar› anlayabilecek ve farkl› pazarlarda tüketi-
ci istek ve ihtiyaçlar›na uyum sa¤layacak bireyler yetifltirmektir.
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kullanarak baflar›l› olmalar›nda yönetim ve organizasyon bilgisi büyük
öneme sahiptir. Bu düflünce do¤rultusunda dizayn edilen program, ö¤-
rencilere yönetim-organizasyon konular›nda derinlik kazand›r›lmas›n›,
analitik ve kavramsal yetkinliklerinin gelifltirilmesini amaçlamaktad›r.

F‹NANSAL P‹YASALAR VE YATIRIM YÖNET‹M‹ (Yüksek Lisans): Bu
program›n amac› Bankac›l›k ve Finansal Piyasalar ile ilgilenen ve bu pi-
yasalarda çal›flmak isteyenler için e¤itim olana¤› sa¤lamakt›r. Küresel
ekonomik serbestleflmenin; mal, emek, para ve sermaye piyasalar›na et-
kileri, bölgesel entegrasyonlar ve teknolojik geliflmelerin ekonomik ge-
liflme ve ekonomi politikalar› üzerine etkileri, üstlenilen riskler ve risk
yönetimi çerçevesinde bankac›l›k ve finansal yönetim konular› ile men-
kul k›ymet yat›r›m yönetimi, de¤erleme ve portföy yönetimi konular›n›
ele almaktad›r.

SAYISAL YÖNTEMLER (Yüksek Lisans): Bu program›n amac› iktisadi
ve idari konularda ö¤renciye say›sal düflünebilme yetisi kazand›rabil-
mek, karar verici için alternatifleri belirlemek ve say›sallaflt›rmak, bilgisa-
yar kullan›m› ve iletiflim konular›nda yetkinlefltirmektir. Bu amaç do¤rul-
tusunda matematiksel modelleme, olas›l›k ve istatistik, kalite-kontrol, fi-
nansal modeller, fuzzy matemati¤i uygulamas›, kaos teorisi ve di¤er be-
lirsizlik flekilleri a¤›rl›kl› olarak ifllenmektedir.

KOOPERAT‹FÇ‹L‹K (Yüksek Lisans): Bu program›n amac›, ö¤rencile-
re kooperatif iflletmecili¤inde kullan›lan temel yöntem ve süreçleri, ko-
operatiflerin finansal ve hukuki organizasyon yap›s›n›, kooperatiflerin te-
oride ve uygulamadaki yap›lar›n›, denetim ve vergilendirme sürecinin
gerçeklefltirilmesi konular›nda temel yöntem, teknik ve bilgileri koope-
ratifçilik bilinci eflli¤inde kazand›rmakt›r.

‹NSAN KAYNAKLARI YÖNET‹M‹ (Yüksek Lisans): Bu alanda uzman-
laflacak ö¤rencilere insan kaynaklar› yönetimi hakk›nda temel bilgileri
vererek yönetim sürecine insan aç›s›ndan bakabilecekleri genifl bir pers-



ORGANIZATIONAL BEHAVIOUR (Doktora ve Yüksek Lisans): Prog-
ram›n amac›, örgütsel davran›fl konular›nda kat›l›mc›lara, örgütlerde ya-
flanan problem ve olaylar karfl›s›nda çözüm önerileri getirecek bilgi ve
becerileri kazand›rmakt›r. Bu bilgi ve becerilerin, örgütün verimlili¤ine
katk›da bulunacak elemanlar yetifltirilmesinde kullan›lmas› hedeflenmek-
tedir. Program dahilindeki pek çok konu hem teorik hem de uygulama-
l› olarak ifllenmektedir.

SAYISAL YÖNTEMLER (‹NG‹L‹ZCE) (Yüksek Lisans): Bu program
ö¤renciye karar alma sürecinde ve araflt›rma projelerinin yürütülmesinde
kullan›lan istatistik yöntemlerin teorik özelliklerinin gösterilmesini ve bu
alanlarda pratik bilgilerin ve becerilerin gelifltirilmesini amaçlamaktad›r.
Program ö¤renciye iflletmecilik alan›nda karfl›lafl›lan büyük miktarlarda-
ki verilerin teflhise dayal› olarak bilgisayar ortam›nda bilimsel methodlar-
la analizine de imkan vermektedir.

ÜRET‹M YÖNET‹M VE PAZARLAMA (ALMANCA) (Yüksek Lisans):

Bu program›n amac› ö¤rencilerin analitik düflünce yetene¤inin gelifltiri-
lerek iflletme için gerekli do¤ru kararlar› alabilecek düzeye getirilmesi,
yeni teknolojilerin ve trendlerin tan›t›larak ö¤rencilerin uygulayabilecek
ve kullanabilecek duruma getirilmesidir.

MUHASEBE F‹NANSMAN (ALMANCA) (Doktora ve Yüksek Lisans):

Bu program›n amac› analitik düflünce yetene¤inin gelifltirilerek iflletme
için gerekli do¤ru kararlar› alabilecek düzeye getirilmesi, yeni teknoloji-
lerin ve trendlerin tan›t›larak ö¤rencilerin bunlar› uygulayabilecek, kulla-
nabilecek duruma getirilmesidir.

‹fiLETME ENFORMAT‹⁄‹ (ALMANCA) (Yüksek Lisans): ‹flletme En-
formati¤i Yüksek Lisans Program›n›n ana amac›, enformasyon sistem-
lerindeki ve teknolojilerindeki güncel geliflmeleri karar destek sistem-
lerinin etkinli¤ini art›rmak üzere yüksek lisans ö¤rencilerine kazand›r-
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GAYR‹MENKUL DE⁄ERLEMES‹ VE F‹NANSMANI (Yüksek Lisans):

Bu program›n amac›, varl›klar›n de¤erinin tespit edilmesi, analiz edilme-
si ve güvenilir bir flekilde raporlanmas› konular›nda e¤itim vermektir. Bu
programda; gayrimenkullerin hangi yollarla olursa olsun finansal sisteme
geçifl sürecinde de¤erlemenin do¤ru, güvenilir bir flekilde yap›lmas›na
katk› sa¤lanmas› amaçlanmaktad›r.

MUHASEBE F‹NANSMAN (‹NG‹L‹ZCE) (Doktora ve Yüksek Lisans):

Bu program›n amac›, ö¤rencilere muhasebe ve finansman fonksiyonlar›
hakk›nda uzmanl›k bilgisi kazand›rmak ve ö¤rencileri ifl yaflam›na haz›r-
lamakt›r. Muhasebe ve finansman yönetimi, denetim ve muhasebe hu-
kuk iliflkileri alanlar›nda verilen kavramsal bilgilerin yan›nda uygulama-
ya yönelik bilgiler de sunulmaktad›r.

ÜRET‹M YÖNET‹M‹ VE PAZARLAMA (‹NG‹L‹ZCE) (Yüksek Lisans):
Bu alandaki yüksek lisans ve doktora programlar›nda, ça¤dafl pazarlama
anlay›fl› ›fl›¤›nda ve ö¤rencilerin temel pazarlama ilkelerini bildikleri var-
say›larak pazarlamada uzmanl›k alanlar›na yönelmeleri sa¤lanmaktad›r.
Bu flekilde ö¤renciler pazarlaman›n, marka yönetiminden araflt›rma tek-
niklerine, lojistikten uluslararas› pazarlamaya uzanan genifl bir alanda
farkl› konulara odaklanma f›rsat› bulmaktad›rlar.

YÖNET‹M VE ORGAN‹ZASYON (‹NG‹L‹ZCE) (Yüksek Lisans): Bilim
Dal›n›n amac›, yöneticilik faaliyeti gerçeklefltirilirken kullan›lan temel sü-
reç ve teknikler ile, yönetim faaliyetinin gerçeklefltirildi¤i ortam›n orga-
nizasyonunun yap›s› ve iflleyifli olmak üzere iki temel konuya a¤›rl›k ver-
mektir. ‹flletmelerin sahip olduklar› maddi ve maddi olmayan varl›klar›
ile insangücünü etkin ve verimli bir biçimde kullanarak baflar›l› olmala-
r›nda yönetim ve organizasyon bilimindeki evrensel ilke, yöntem ve tek-
nikler önemlidir. Bu program, ö¤rencilere yönetimsel perspektif kazan-
d›r›lmas›n›, analitik ve kavramsal yetkinliklerinin gelifltirilmesini amaçla-
maktad›r.
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makt›r. Programa kat›labilmek için asgari flartlar temel enformasyon bil-
gisine sahip olmak ve dersleri takip edebilecek düzeyde Almanca bil-
mektir.
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ÜN‹VERS‹TE DENET‹M KULÜPLER‹N‹N MESLEK‹ KAR‹YER 
AÇISINDAN ROLÜ VE DENET‹M KULÜPLER‹ FAAL‹YETLER‹

GELECE⁄‹N MESLE⁄‹: B‹R ‹Ç DENETÇ‹ NE YAPAR?
‹ç denetçilerin muhasebe üzerine odakland›¤› konusunda yanl›fl bir alg›
vard›r. Gerçekte, iç denetim mesle¤i çok daha genifltir. ‹ç denetçiler or-
ganizasyonun aynen beyin gibi merkezidir. ‹ç denetçiler, organizasyo-
nun verimlili¤ini gelifltirmek için süreçlerin ve prosedürlerin gelifltirilme-
sinden, bilginin do¤rulu¤unun teyit edilmesinden, risk ve iç kontrollerin
hile ve yolsuzlu¤un önlenmesinden sorumludurlar ve bu sebeple orga-
nizasyonun her bölümünü gözden geçirir ve gerekli tavsiyelerde bulu-
nurlar. Birçok iç denetçi farkl› geçmifllerden gelebilirler, örne¤in;bilgi
teknolojileri, mühendislik, pazarlama ve finans.

‹Ç DENETÇ‹YE OLAN GELECEKTEK‹ TALEP:

Küresel Pazar profesyonel üretim için iç denetçiler talep etmektedir. Dev-
let kurumlar›nda, kamu ve özel sektör flirketlerinde kurumsal reformlar
devam ettikçe iç denetçilere talebin y›ll›k olarak artmas› beklenmektedir. 
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Daha yüksek ücretli ifllere eriflim
Kiflisel tatmin 

‹Ç DENET‹ME G‹DEN YOL:

Mesle¤in son on y›lda artan büyümesine karfl›n pek çok üniversite iç de-
netim dersleri sunmaktad›r. E¤er iç denetim alan›nda bir kariyerle ilgile-
niyorsan›z, üniversitelerin iktisadi ve idari bilimler fakültelerine bakma-
n›z tavsiye edilir. 

GELECEK S‹Z‹N: 

‹ç denetimle ilgili daha çok bilgi edinmek için en iyi yol T‹DE’nin çal›fl-
ma komitelerine kat›lmakt›r. T‹DE’ye üyelik mesle¤i ö¤renmek ad›na
pek çok f›rsat ve flu anda iç denetim alan›nda bir kariyer için neler ya-
pabilece¤inizi görmenizi sa¤lar. 

Mezuniyetinizi beklemeden T‹DE’ye kat›l›n, sizinle ayn› ifller için rekabet
eden yafl›tlar›n›za göre pek çok avantaj kazan›n. Mezuniyetinizden önce
iç denetime bir göz at›n , ö¤retim görevlileri, profesyoneller ile konuflun
ve T‹DE’nin toplant›lar›na kat›l›n. 

T‹DE’N‹N SA⁄LADI⁄I BAfiLICA FAYDALAR

ÜYEL‹K:

Ö¤renci ve e¤itimciler için üyelik f›rsatlar› sa¤lan›r. Ö¤rencilerin üye ola-
bilmeleri için özel ö¤renci oranlar› ve baflvuru indirimleri sa¤lan›r. 

SERT‹F‹KASYON:

Mevcut çeflitli sertifikalardan birine baflvurarak mesle¤e bir ad›m önde
bafllanabilir.

T‹DE KÜTÜPHANES‹:

Kütüphanedeki çeflitli yay›nlardan referans olarak faydalanabilir.

HAYAT DENGES‹:

‹ç denetçiler çok az mesle¤in önerdi¤i hayat dengesi yaratma f›rsat›na sa-
hiptirler. Kurumlar›n yetenekli iç denetçi elde etmek için fark›ndal›klar›
artmiflt›r. Resmi e¤itim ihtiyaçlar›na ek olarak iç denetçiler mant›ksal ve
ifl yaklafl›ml› profesyoneller olmaya ihtiyaç duyuyorlar. De¤iflik düzeyler-
de iç denetçiler pek çok kifliyle çal›fl›r ve bu çal›flma s›ras›nda kifliler ara-
s› sözlü yaz›l› ve sözlü iletiflim gereklidir. 

‹ç denetimle ilgili daha çok fley ö¤renmenin en iyi yolu ö¤renci stajlar›-
na kat›lmakt›r. Staj iç denetçi adaylar›na iç denetim alan›nda, çal›flma ilifl-
kileri ve iflle ilgili sorumluluklar hakk›nda özel bir bak›fl aç›s› sa¤lar. Ek
olarak stajlar bazen mezuniyetten sonra kal›c› ifller haline dönüflebilir. 

HIZLI KAR‹YER:

‹ç denetçiler organizasyonun yap›s› hakk›nda bütün olarak daha genifl
bir perspektife sahip olurlar ve direkt olarak yönetimle iliflki içindedirler.
Organizasyonda önemli bir rol oynarlar ve genifl tabanl› bir ifl, risk ve
kontrol anlay›fl›na sahip olurlar. Bu nedendir ki iç denetçiler di¤er pro-
fesyonellere göre daha h›zl› bir flekilde yönetim düzeyi pozisyonuna ter-
fi ederler. 

YETENEKLER:

Bugün çal›flanlar mühendislik, ekonomi, pazarlama, bilgi teknolojileri, yö-
netim bilgi sistemleri, finans ve ya iç denetim alanlar›nda e¤itim alm›fl
adaylar› ararlar. Umuldu¤u gibi, profesyonel sertifikasyonlara sahip aday-
lar daha çok talep görürüler. Sertifikal› bir iç denetçi kifliler ve kurumlar
taraf›ndan iç denetimde mükemmeliyetin küresel iflareti ve bir yöneticinin
en iyi vekaleti olarak tan›n›rlar. CIA ünvan› T‹DE taraf›ndan yaz›l› s›nav›
geçmifl ve gerekli karakter, deneyim ve e¤itim ihtiyaçlar›n› karfl›layan
adaylar için verilir. CIA sertifikas› tüm dünyada geçerli bir sertifikad›r.

CIA s›nav›n›n tamamlanmas›n›n ö¤rencilere sa¤lad›¤› faydalar: 
Yönetim konular›nda, risk ve çözümlemelerinde artan bir anlay›fl
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yayg›nlaflt›r›lmas›, ö¤rencilere iç denetim alan›nda kariyer olanaklar›
hakk›nda bilgiler verilmesi, nitelikli meslek mensuplar›n›n mesle¤e ka-
zand›r›lmas›, mesle¤in akademik ve profesyonel alanda geliflimine ve ta-
n›t›m›na katk› sa¤lamak bak›m›ndan son derece önemli ifllevlere sahip-
tirler.

STAJ MERKEZ‹

Akademik ‹liflkiler Komitesi’nin çal›flmalar› sonucundan ortaya ç›kacak
projelerden olan staj merkezi ile iç denetçi olmay› düflünen ö¤renci ve
ya yeni mezun kiflilere staj olanaklar› yarat›larak nitelikli iç denetçilerin
mesle¤i seçmelerine katk› sa¤lamak amaçlanmaktad›r. 

Kariyer Geliflim Projesi (KAGEM)

‹ç denetçilere veya iç denetim mesle¤ini seçmek isteyen kiflilere kariyer
gelifliminde destek olabilmek amac›yla Kariyer Geliflim Projesi (KAGEM)
gelifltirilmifltir. 

Bu kapsamda, Türkiye ‹ç Denetim Enstitüsü (T‹DE) internet sitesinde Ka-
riyer Geliflim Merkezi (KAGEM) hizmet alan›n›n aç›lmas› ve bu alanda;
Denetim Kulüpleri
Staj Merkezi
Kariyer F›rsatlar›
Kariyer Geliflim Dan›flmanl›¤›
Alt bafll›klar› eklenmesi, ve bu alanlarda konular›na göre güncel bilgile-
rin yer almas› planlanmaktad›r.

GERÇEKLEfiT‹R‹LEN FAAL‹YETLER

Çal›flma grubumuz 2009 ve 2010 y›l›nda üniversitelerde mesle¤in tan›t›m›-
na ve denetim kulüplerinin kurulmas›na yönelik çal›flmalara a¤›rl›k verdi.
Bu amaçla, Marmara Üniversitesi,Trakya Üniversitesi ve Selçuk Üniversi-
tesinde Denetim Kulüpleri kuruldu. Marmara Üniversitesi’nde denetim
kulübünün kurulmas› akabinde bir panel gerçeklefltirildi. Edirne Trakya
Üniversitesinde Modern ‹flletmecilikte ‹ç Denetimin De¤iflen Rolü ve ‹ç

SOSYAL ETK‹NL‹KLER VE KONGRE FAAL‹YETLER‹:

Meslekteki profesyonellerle deneyimler paylafl›labilir.

T‹DE DERG‹S‹: 

Meslekle ve mevzuatla ilgili güncel bilgiler elde edilir.

DENET‹M KULÜPLER‹

AMAÇ:

‹ç denetim mesle¤ini tan›tmak, meslek ile ilgili kariyer f›rsatlar›n› anlat-
mak, mesle¤in akademik geliflimine ve tan›t›m›na katk› sa¤lamak, akade-
misyenler ve ö¤renciler ile iliflkileri gelifltirecek sürekli platformlar olufl-
turmak, denetim Kulüplerine talebi belirlemek ve üniversitelerde dene-
tim kulüpleri kurmakt›r. T‹DE’ye yeni üyeler kazand›rmak, ve bu kulüp-
lerde çeflitli etkinlikler düzenlemek derne¤in bafll›ca amaçlar› aras›nda
yer almaktad›r.

HEDEFLER:

Üniversitelerimizde denetim kulübü ve denetim topluluklar›n› yayg›nlafl-
t›rmak ve üniversitelerde kurulan tüm denetim kulüpleri üyelerinin bira-
raya gelerek kaynaflmas›n› sa¤layacak sosyal aktiviteler organize etmek-
tir. T‹DE olarak üniversitelerin kariyer günlerine kat›lmak ve derne¤i ta-
n›t›c› faaliyetlerde bulunmak, T‹DE’nin sa¤lam›fl oldu¤u sertifikasyonlar-
la ilgili bilgi vermek derne¤in hedefleri aras›ndad›r. Denetim Kulübü ö¤-
rencilerine mentörlük yapmak ve bu flekilde paylafl›m› ve iflbirli¤ini art-
t›rmakt›r.

Kulüp üyelerine periyodik olarak denetimle ilgili tan›t›c› ve hat›rlat›c› ya-
y›nlar›n ulaflt›r›lmas› ve Denetim kulübü toplant›lar›na farkl› sektörlerden
uzmanlar›n kat›l›m›n›n sa¤lanmas› ve denetim meslek yol haritalar› hak-
k›nda sunum yapmalar›n›n sa¤lanmas›d›r.

Denetim KulüpleriÜniversitelerde iç denetim mesle¤inin tan›t›lmas› ve
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• Düzenlenen panellerde afla¤›da belirtilen konular ifllenerek denetim 
mesle¤i gençlere tan›t›lm›flt›r. 

‹ç denetim mesle¤inin ve denetim kulüplerinin önemi
Reel sektörde iç denetim üzerine kariyer f›rsatlar›
‹ç denetçili¤in gelifliminde T‹DE’nin rolü
Denetim kulüpleri faaliyetleri
Bankac›l›kta iç denetim üzerine kariyer f›rsatlar›
Yöneticilik kariyerinde iç denetçili¤in rolü
Dan›flman olarak iç denetim faaliyeti
Uluslararas› flirketlerde iç denetim üzerine kariyer f›rsatlar›

• Kurulmufl denetim kulübü üyelerini bir araya getirmek, iletiflimi 
sa¤lamak ve kuvvetlendirmek amaçl› bu üyeler için mail grubu 
oluflturulmufltur.

Denetçilikte Kariyer F›rsatlar› konulu bir panel düzenlenmifltir. 

Konya Selçuk Üniversitesi’nde ‘‹fl hayat›nda ‹ç Denetim Mesle¤inin Yeri
ve Önemi’ konulu konferans verilmifl, Denetim Kulüpleri mail grubu
oluflturularak kulübe üye olan ö¤rencilerin birbiriyle ve T‹DE ile iletifli-
mi sa¤lanm›fl ve Kütahya Dumlup›nar Üniversitesi’nde ‹ç Denetimin Ge-
liflen Türkiye’de Yeri ve Önemi ve Kariyer F›rsatlar› konulu finans zirve-
si düzenlenmifltir. 

Denetim Kulüpleri ve Denetimde Kariyer Teflvik Program› Çal›flma Grubu,
2009 y›l›nda üniversitelerde mesle¤in tan›t›m›na ve denetim kulüplerinin
kurulmas›na yönelik çal›flmalara a¤›rl›k vermifl ve bu konuda pek çok fa-
aliyet gerçeklefltirmifltir. 

• ‹ç denetim mesle¤inin ve T‹DE’nin tan›t›m› amac›yla çeflitli 
üniversitelerden iletiflime geçilerek isimler belirlendi ve bu 
üniversiteler ile yaz›flmalar gerçeklefltirildi. 

• Afla¤›da belirtilen üniversitelerde denetim kulüpleri kurulmufltur. 
Marmara Üniversitesi
Trakya Üniversitesi
Selçuk Üniversitesi

• Denetim kulüpleri aç›lan üniversitelerde afla¤›da belirtilen paneller 
düzenlenmifltir. 

Marmara Üniversitesi’nde denetim kulübünün kurulmas› akabinde 10 Ni-
san’da bir panel düzenlenmifltir. 

Edirne Trakya Üniversitesi’ndeki denetim kulübünün aç›l›fl› ise 8 May›s
2009’ da gerçekleflmifl olup denetim kulübü aç›l›fl› mesle¤i tan›tmak
amaçl› denetim üzerine yap›lan aç›k oturumlarla devam etmifltir. Düzen-
lenen panele T‹DE, üniversite ö¤retim görevlileri, ba¤›ms›z denetim fir-
mas›nda ve bu sektörde görev alan ve denetim mesle¤inde tecrübesi
olan panelistler kat›lm›flt›r. 



Akademik Forum 2010

262

‹Ç DENET‹M MESLE⁄‹N‹N GELECE⁄‹N‹ BEL‹RLEYEN
KÜRESEL GEL‹fiMELER AÇISINDAN ‹Ç DENETÇ‹LER‹N
E⁄‹T‹M‹ ÜZER‹NE B‹R DE⁄ERLEND‹RME: TÜRK‹YE ‹Ç‹N
ÖNER‹LER

ÖZET
Küresel ekonomik ortamda ‹ç denetim mesle¤i firmalar›n organizasyon
yap›s› içinde kurumsal bir özellik kazanm›flt›r. Bunun temel nedeni, eko-
nomik karar birimi olan firmalar›n ölçeklerinin ve kurumsal büyüklü¤ü-
nün denetlenmesinin özel bir uzmanl›k alan›n› gerekli k›lmas›d›r. Bunun
sonucunda, kurumsallaflm›fl firma yap›lar›nda iç denetim katma de¤er
yaratan bir bilgi üretme süreci haline gelmektedir. 

‹ç denetim mesle¤inin uluslararas› düzeyde geliflimini sa¤layan kurum
olan Amerika Birleflik Devletleri (ABD) merkezli ‹ç Denetçiler Enstitüsü
(IIA) küresel ölçekte önemli araflt›rma ve e¤itim projeleri yoluyla iç de-
netimi küresel ölçekte bir uzmanl›k alan› haline getirmifltir. IIA, iç dene-

Sezer Bozkufl KAHYAO⁄LU
KPMG
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rilen komite görevlendirmeleri arac›l›¤›yla her y›l IIA taraf›ndan belirle-
nen stratejik hedeflere ulaflmak amac›yla yaklafl›k 400 kiflilik bir komite
veya kurul, k›talar aras› iletiflim ve koordinasyonla çal›flmalar›n› sürdür-
mektedir. Komite ve kurullar›n organizasyonu Ek-1’deki sunulmufltur..
IIA’nin yap›s› içinde yer alan komite ve kurullar aras›nda “Araflt›rma ve
E¤itim Dan›flmanlar› Kurulu-Board of Research and Education Advisors-
BREA” bölümü stratejik bir konuma sahiptir. IIA 30 y›ldan daha uzun dö-
nem devam eden araflt›rma ve e¤itim faaliyetleri arac›l›¤›yla iç denetimin
küresel ölçekte kurumsal bir yap›ya kavuflmas›na hizmet eden projeler
üretmektedir. Her y›l IIA taraf›ndan yeni proje konular› belirlenerek sü-
rekli profesyonel ve mesleki geliflim desteklenmektedir2. 

Bu çal›flmada temel amaç, IIA nezdinde iç denetimin gelece¤ini flekillen-
diren ve stratejik planlarla sürekli olarak güncellenen proje konular› hak-
k›nda bilgiler vererek Türkiye’de uygulanabilir olanlar için öneriler sun-
makt›r. 

II- ‹Ç DENET‹M MESLE⁄‹N‹N GELECE⁄‹N‹ BEL‹RLEYEN
KÜRESEL GEL‹fiMELER
Küresel finansal krizin ve yaflanan finansal skandallar›n da etkisiyle, ifl-
letmeler iç denetim, iç kontrol ve risk yönetimi ile kurumsal yönetim il-
kelerine daha fazla önem vermeye bafllam›flt›r. Özellikle operasyonel fa-
aliyetlerin etkinli¤i, verimlili¤i ve maliyetlerin sürekli olarak kontrol edil-
mesinin gereklili¤i üst yönetim taraf›ndan stratejik karar alma sürecinde
en temel ölçüt haline gelmifltir. Bu durum finans sektöründen bafllayarak
reel sektöre ve kamu sektörüne do¤ru yayg›nlaflan ve genel kabul gören
bir yaklafl›m olmufltur. Ayn› zamanda rekabetçi piyasa koflullar›nda, öl-
çek ekonomisinden yararlanmak isteyen iflletmelerin faaliyet alanlar› ge-
niflledikçe, denetime ve kurumsallaflmaya olan ihtiyaç daha belirgin ha-

1 Tamamlanan Araflt›rma Raporlar›n›n büyük bir ço¤unlu¤u IIA’in resmi web sitesi 

arac›l›¤›yla ücretsiz olarak üyelerine sunulmaktad›r. Bu Araflt›rma Raporlar›n›n konu 
bafll›klar› ve en güncel olanlar› Ek-2’de sunulmaktad›r.

1 www.theiia.org, http://www.theiia.org/theiia/about-the-institute/, about the institute,

April, 2010.

tim faaliyetini gerek kamu gerekse özel sektör kurumlar› içinde kurum-
sallaflmas›n› sa¤layan uygulama standartlar›n› gelifltirerek katk› sa¤la-
maktad›r. Bunun için IIA sürekli araflt›rmalar yaparak meslek komiteleri
arac›l›¤›yla yeni projeler üretmektedir. Bu çal›flmada söz konusu projeler
hakk›nda bilgiler verilerek Türkiye’de uygulanabilir olanlar için öneriler
sunulmaktad›r.

Anahtar Kelimeler: ‹ç denetim, Uluslararas› iç denetim mesleki stan-
dartlar›

I-G‹R‹fi
‹ç Denetçiler Enstitüsü (IIA) ABD merkezli iç denetim ile ilgili temel stan-
dartlar› ve uygulamalar› belirleyen, mesle¤i icra edecek kiflilerin yeterlili-
¤ini gösteren belgeleri veren ve ülkelerin iç hukuk düzenlemelerinde dik-
kate ald›klar› standartlar› üreten bir kurumdur. 1941 y›l›nda Newyork’ta
kurulan Enstitü bugün 165 ülkede ve 170.000’den fazla üyesi olan iç de-
netim alan›nda genel kabul görmüfl standartlar› oluflturan kurum haline
gelmifltir1. ‹ç denetimin küresel ölçekte bir uzmanl›k haline gelmesinde II-
A taraf›ndan sürekli olarak desteklenen ve meslek komiteleri arac›l›¤›yla
yürütülen araflt›rma ve e¤itim projelerinin önemli bir katk›s› vard›r.

‹ç Denetçiler Enstitüsü’nün (IIA) mesle¤in uluslararas› standartlar›n›n
oluflturulmas›nda komite faaliyetlerinin önemli etkisi olmaktad›r. iç de-
netçiler komitelerde görev alarak, gerekli bilgileri derleyip analiz ederek,
sonuçlar›n› tart›flarak öneriler gelifltirmektedir. Bu öneriler çal›flma prog-
ram› (audit program) haline getirilerek iç denetçilerin uyacaklar› tavsiye
niteli¤inde kararlar olarak aç›klanmaktad›r. 

IIA’de komitelerde yer alan iç denetçiler, iç denetimin ve iç denetçilerin
“küresel sözcüsü” olarak görev yapmaktad›r. Gönüllü olarak gerçekleflti-
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önemli bir paradigma (yerleflik tüm kurallar›n) de¤iflimi yaflamaktad›r. 
IIA koordinasyonunda bu kapsamda sürekli olarak yeni projeler yap›l-
makta ve iç denetçilerin yeni geliflmeler konusunda bilgi edinmesi için
etkinlikler düzenlenmektedir. Bu durum iç denetçilerin afla¤›daki alan-
larda e¤itimini gerekli k›lmaktad›r:

1 Finansal tablolar›n Uluslararas› Finansal Raporlama Standartlar›na 
(UFRS) göre geliflen yeni anlay›fl çerçevesinde anlafl›lmas›n›, 
yorumlanmas›n› ve bu sonuçlardan yola ç›karak gelece¤e iliflkin 
öngörü yap›lmas›n› sa¤lamak, 

2 Risk odakl› denetimin yap›labilmesi için gerekli altyap›y› sa¤lamak 
(istatistiksel yöntemler ve bu konuda gelifltirilmifl modelleme 
yöntemlerinin kullan›m›n› sa¤lamak),

3 Operasyonel risklerin yönetilmesine dönük bilgilerin say›sallaflt›r›lmas› 
ve a¤›rl›kland›r›lmas›na yönelik bilgi edinilmesi ve yorumlanmas›n› 
sa¤lamak,

4 ‹flletmelerin faaliyet alanlar›nda tafl›d›klar› genel ekonomik durumdan 
kaynaklanabilecek risklerin öngörülmesini sa¤lamak için hangi 
kaynaklar›n hangi verilerin izlenmesi gerekti¤inin gösterilmesi/
e¤itilmesi

5 Söz konusu risklerin firmalar›n di¤er birimleri ile iliflkili olarak 
de¤erlendirilmesi ve mevcut olan çal›flma kâ¤›tlar›n›n, bulgular›n›n ve 
raporlar›n uluslararas› finansal raporlama standartlar›na ve ba¤›ms›z 
denetimle uyumlu bir flekilde ortaya konmas› konusunda hizmet 
taleplerinin karfl›lanmas› için gerekli kurallar›n belirlenmesi, 

6 Finansal risklerin yönetilmesi ve denetlenmesi konusunda finansal 
araç-finansal tekniklerin kullan›m› sonucunda ortaya ç›kan denetim 
ihtiyac› karfl›s›nda gerekli e¤itimlerin düzenlenmesi,

7 Firmalar›n faaliyetlerini sürdürürken kulland›klar› IT sistemlerinin 
yo¤un olarak kullan›lmas›n›n yukar›da belirtilen faaliyetlerin 
denetlenmesi ile ilgili gerekli bir denetim bilgisinin bir bütün olarak 
verilmesinin gerekli olmas›d›r.

le gelmifltir. Bu durum farkl› alanlarda faaliyet gösteren firmalar›n sürek-
li denetlenmesi sonucunda ortaya ç›km›flt›r. Bunun en önemli nedeni ise
söz konusu faaliyetlerin üst yönetimler taraf›ndan denetlenmesinin ve
kontrol edilmesinin mümkün olmamas›d›r.

‹ç denetim uluslararas› standartlara göre yap›lanmas› ve yönetime karfl›
makul güvence ve dan›flmanl›k fonksiyonunu yerine getirmesi için orga-
nizasyon yap›s› içindeki konumu stratejik bir öneme sahiptir. Bu çerçe-
vede iç denetim uygulamalar›n›n kurumsal yap› ve operasyonel iflleyiflte
muhtemel menfaat çat›flmas› konular›n› ve durumlar›n› tespit ederek üst
yönetime “erken uyar› mekanizmas›” rolünü üstlenerek do¤rudan bilgi
üretmesi beklenmektedir. 

Çok farkl› alanlarda faaliyet gösteren iflletme yap›lar›n›n karfl› karfl›ya ka-
labilecekleri riskler ve bu risklerin yönetimi farkl› ve karmafl›k olaylara
karfl› senaryolar üretilmesini zorunlu k›lmaktad›r. Bu durum, “risk odak-
l›” denetim yaklafl›m›n› ortaya ç›karm›flt›r. Buradaki temel sorun, risk
odakl› denetimi yapan birimin “karar verici” de¤il, “sorumlu” olmas›d›r.
Bu yaklafl›m dünyada Yönetim Kurulu Denetim Komitesi yap›lanmas›n-
da “murakabe” sistemi yerine “denetçi” sistemi getirilerek uygulamaya
geçirilmifltir. 

‹ç denetimin kurumsal yap› içerinde faaliyetlerini tarafs›z ba¤›ms›z ve ob-
jektif bir flekilde yerine getirmesinde Yönetim Kurulu Denetim Komite-
sinin önemli bir katk›s› ve deste¤i olmaktad›r. Yönetim Kurulu Denetim
Komitelerinin aktif olarak görev yapmas› ve iç denetimin üretti¤i bilgi ve
tavsiyeleri yak›ndan izlemesi iç denetim faaliyetinin baflar›ya ulaflmas›n-
da en önemli koflullardan birisi olarak de¤erlendirilebilir. 

III- ‹Ç DENETÇ‹LER‹N SÜREKL‹ MESLEK‹ GEL‹fi‹M 
ÇERÇEVES‹NDE E⁄‹T‹M ‹HT‹YAÇLARI
‹ç denetçilerin yetki ve sorumluluklar›nda ayn› zamanda ba¤›ms›zl›kla-
r›nda uluslararas› standartlar ve kurumsal yönetim ilkeleri çerçevesinde
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Yönetim genel anlamda, tüm sosyal kurumlar›n (devlet, firma ve birey-
lerin oluflturdu¤u sivil toplum kurulufllar›n›n) yap›s›n›n ve bu yap› için-
deki birimlerinin karfl›l›kl› etkileflimini, yani sistemin karfl›l›kl› iliflkisini
düzenleyen tüm kurallar olarak tan›mlanmaktad›r. Bu kurallar, ele al›nan
sosyal yap›n›n etik belirleyenleri ile iliflkili ve bu etik kurallara dayal› ol-
mal›d›r.

Kurumsal Yönetimin Amaçlar›:
1. Yap›y› belirlemek: Yönetim Kurulu Üye say›s›, yetki ve sorumluluklar›
2. Sistemi belirlemek: yap›n›n içinde yer alan birimlerin karfl›l›kl› 

etkileflimini esas alarak iflleyifli belirlemek
3. Süreci belirlemek: Yap› ve sistem belirlendikten sonra, süreç 

kontrolleri ve sistemdeki iflleyiflten ortaya ç›kan aksakl›klar› belirlemek 

Bu kapsamda iç denetçilere düflen yetki ve sorumluluklar›n de¤erlendi-
rilmesi ve IIA destekli projeler arac›l›¤›yla konumland›r›lmas› hedeflen-
mektedir.

C. ‹ç Denetim Teknoloji Stratejisi (Internal Auditing Technology 
Strategy) 
Teknolojik alanda ortaya ç›kan h›zl› geliflmeler iç denetim saha çal›flma-
lar›nda ifl yap›fl fleklini do¤rudan etkilemektedir. Ayn› zamanda uzaktan
denetim modellerine do¤ru bir e¤ilim gözlenmektedir. Bilgisayar Destek-
li ‹ç Denetim Teknikleri (CAATs ) ve Kurumsal Yönetim, Risk ve Uyum
Hizmetlerinin (GRC) entegrasyonuna yönelik bir trend yaflanmaktad›r. II-
A komite ve kurullar›nda tart›flma konular› aras›nda yer alan teknoloji ve
strateji belirleme birbirine paralel ilerlemektedir.

D. Suistimal ve yolsuzluk (Fraud)
IIA taraf›ndan önem verilen temel konulardan birisi de yolsuzluk ve su-
istimal ile ilgili iç denetçilerin izlemesi gereken yöntem, yaklafl›m ve
araçlar› belirlemektir. Bu konuda vaka çal›flmalar› yard›m›yla iç denetçi-

IV- IIA ARAfiTIRMA VE E⁄‹T‹M PROJELER‹ VE TÜRK‹YE
‹Ç‹N ÖNER‹LER
Türkiye gibi geliflmekte olan ülkelerde ve tüm dünyada iç denetimin ba-
¤›ms›zl›¤› ve menfaat çat›flmalar›n›n önlenmesindeki zorluklar, afl›lmas›
gereken bir sorun olarak karfl›m›za ç›kmaktad›r. Bu sorunun küresel öl-
çekte dile getirilmesi ve kal›c› çözümler üretilmesi amac›yla IIA taraf›n-
dan komite ve kurullarda sürekli projeler haz›rlanmakta ve araflt›rma ra-
porlar› yay›nlanmaktad›r. IIA taraf›ndan iç denetimin küresel ölçekte ge-
lece¤ini flekillendirebilecek temel proje konular› 2010 y›l› için afla¤›daki
gibi belirlenmifltir:

A. Risk Yönetimi (Risk Management),
B. Kurumsal Organizasyon Denetimi (Auditing Organizational 

Governance),
C. ‹ç Denetim Teknoloji Stratejisi (Internal Auditing Technology Strategy) 
D. Suistimal ve yolsuzluk (Fraud)
E. ‹ç Denetimin ‹fl Döngülerine Karfl› Adaptasyonu (Adapting Audit 

Through the Business Cycle)
F. 21. yüzy›l›n ‹ç Denetçilerinin Bilgi, Yetkinlik ve Yapabilirlikleri 

(Internal Auditing Knowledge, Skills, and Abilities for the 21st 
Century)

A. Risk Yönetimi (Risk Management)
‹ç denetim aç›s›ndan risk yönetimini do¤ru anlamak ve risk esasl› iç dene-
tim saha çal›flmas›n› yürütmek önemli bir gerekliliktir. Bu kapsamda IIA
taraf›ndan desteklenen proje ve araflt›rma konular›n›n en bafl›nda risk yö-
netimi gelmektedir. Entegre Risk Yönetimi (ERM) ve COSO yaklafl›m› çer-
çevesinde iç denetimin rolü üzerine çal›flmalar yap›lmas› planlanmaktad›r.

B. Kurumsal Organizasyon Denetimi (Auditing Organizational 
Governance)

Kurumsal Yönetim kavram›n›n çeflitli tan›mlar› yap›lmaktad›r. Kurumsal
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likle Türkiye’de yeni Türk Ticaret Kanunu’nun yasalaflmas›n› müteakip
denetimin önemi daha da artacakt›r3. 

Yukar›da s›ralanan iç denetçiler için temel e¤itim alanlar›, dünyada oldu-
¤u gibi Türkiye’de de önemli bir ihtiyaç olarak gözlenmektedir. Bu kap-
samda IIA, Akademik ‹liflkiler Komitesi arac›l›¤›yla faaliyetlerini sürdür-
mekte ve ifl dünyas› ile akademik dünyan›n ihtiyaç ve beklentilerini or-
tak bir noktada birlefltirmeye çal›flmaktad›r. Ayn› zamanda tüm üye ülke
temsilciliklerinde de bunun yap›lmas›n› teflvik etmektedir. 

Türkiye ‹ç Denetim Enstitüsü (T‹DE) nezdinde kurulan ayn› isimli komi-
te kanal›yla 2009 y›l›nda bu alanda önemli bir ad›m at›lm›flt›r. T‹DE Aka-
demik ‹liflkiler Komitesi stratejik hedefleri ve gerçeklefltirece¤i projeleri
ile iç denetim mesle¤inin Türkiye’de genel kabul gören bir küresel uz-
manl›k haline dönüflmesinde önemli görevler üstlenmektedir. Burada
önemli olan nokta, Türkiye’de baflar›y› yakalamak için IIA taraf›ndan uy-
gulanan proje yönetimi ve komite yap›lanmas›n› esas alarak tüm iç de-
netçilerin bilgi ve tecrübelerini kolayl›kla paylaflabilece¤i bir iletiflim plat-
formu haline dönüflmesidir. 

KAYNAKÇA
- Institute of Internal Auditors, IIA, www.theiia.org 
- IIA, International Committee Member Orientation Presentation, 2010
- IIA, Board of Research and Education Advisors-BREA 

3 Yeni TTK’da firmalar için “ifllem konusu ve iflletmelerin kurulufl sözleflmelerinde yer alan 

faaliyetleri yapma zorunlulu¤u” kald›r›lm›flt›r (ultra vires’den intra vires’e geçifl olmufltur). 
Bilinenin aksine; d›fl denetim ve iç denetimin yeni TTK’da yer almamas›n›n nedeni, 
ultra vires’den intra vires’a geçifltir. Çünkü art›k iflletmelerin çal›flt›klar› alanlar 
çeflitlenmekte, ayr›ca iflleme konu olan faaliyetler farkl›laflmaktad›r. Bu durum, firmalar 
için farkl› bir yap›y› ve organizasyonu gerekli k›lmaktad›r. Bundan dolay› firmalar için 
denetim faaliyetinin farkl› bir boyutta yap›lmas› zorunlulu¤unu ortaya ç›kmaktad›r. 
Böylece, yeni TTK’daki mevcut olan denetim faaliyetlerinin düzenlemesi ile ilgili olan 
maddeler intra vires sistemine geçiflin bir sonucu olmaktad›r.

lerin tecrübe edinmesi, soruflturma teknikleri konusunda kendilerini ge-
lifltirmesi hedeflenmektedir. Yolsuzlukla mücadele konusunda di¤er
önemli bir konu da kurumsal düzeyde “fark›ndal›k” yarat›lmas›d›r. Bu
amaçla denetleyici, düzenleyici otoritelerle iflbirli¤i yap›lmas›, yasal dü-
zenlemelerle cayd›r›c›l›k sa¤lanmas› için araflt›rma ve e¤itim faaliyetleri
yap›lmaktad›r.

E. ‹ç Denetimin ‹fl Döngülerine Karfl› Adaptasyonu (Adapting 
Audit Through the Business Cycle)

‹ç denetimin özellikle flirket birleflmeleri, bölünmeleri ve yeniden yap›-
lanmalar›nda aktif rol almas› hedeflenmektedir. Küresel kriz ve yo¤un re-
kabet ortam›nda iç denetçilerin h›zla de¤iflen koflullara göre ifl plan›n›
oluflturmas› ve saha çal›flmalar›nda buna uygun tavsiyeler gelifltirmesi
beklenmektedir. ‹fl döngüsü olan dönemlerde genellikle iç denetçilerin
dan›flmanl›k rolü ön plana ç›kmaktad›r. Bu aç›dan iç denetçilerin de¤i-
flim yönetimi ve buna ba¤l› ortaya ç›kan farkl› risklere karfl› duyarl› ol-
mas› önem tafl›maktad›r.

F. 21. yüzy›l›n ‹ç Denetçilerinin Bilgi, Yetkinlik ve Yapabilirlikleri 
(Internal Auditing Knowledge, Skills, and Abilities for the 21st 
Century)

21. yüzy›l›n iç denetçilerinin yetkinliklerini ve yapabilirliklerini art›rmak
için sürekli e¤itim ve mesleki geliflim gerekmektedir. Özellikle iç denet-
çilerin iletiflim ve problem çözme teknikleri konusunda geliflmesi, iç de-
netimin flekilcili¤inden uzaklaflarak daha esnek ve yarat›c› düflünmeye
yönlendirilmesi hedeflenmektedir. Böylece iç denetimin kurumsal yap›
içindeki etkinli¤ini art›rmak ve stratejik karar alma mekanizmas›nda kat-
ma de¤er yaratmas›n› sa¤lamak mümkün olabilir.

V. SONUÇ
IIA taraf›ndan önemli ve öncelikli olarak belirlenen konu bafll›klar›n›n
Türkiye’deki uygulamas›nda tüm paydafllara görevler düflmektedir. Özel-
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Ek 2- IIA Güncel Araflt›rma Raporlar›
2009 reports:
Extensible Business Reporting Language (XBRL) 
International Financial Reporting Standards (IFRS): What Internal Auditors Need to
Know 
Using Expert Knowledge Structures to Design Fraud Risk Decision Aids 
Why Enterprise Risk Management is Vital: Learning from Company Experiences
with Sarbanes-Oxley Section 404 Compliance 

2008 reports:
An Evaluation of Internal Auditor Responsibility for Fraud Detection 
Internal Audit Reporting Lines, Fraud Risk Decomposition, and Assessments of
Fraud Risk 
Leveraging IT Controls to Improve IT Operating Performance 
Using Nonfinancial Measures to Assess Fraud Risk 

2007 reports:
A Global Summary of the Common Body of Knowledge (CBOK) 2006
IIA Standard 1312 - External Quality Assessments: Results, Tools, Techniques and
Lessons Learned 
The Role of Internal Auditing During Mergers & Acquisitions: The European 
Union Experience 

2006 reports:
Managing Strategic Alliance Risk: Survey Evidence of Control Practices in 
Collaborative Inter-organizational Settings 
The Role of Internal Audit in Sensitive Communications 

2005 reports:
Sarbanes-Oxley Section 404 Work: Looking at the Benefits 

2004 reports:
Challenges in Government Auditing 
Risk Assessment by Internal Auditors Using Past Research on Bankruptcy 
The Sarbanes-Oxley Act of 2002: Effect on Audit Committees at Publicly Traded
Companies 
The Sarbanes-Oxley Act of 2002: Effect on Audit Committees at Organizations
Not Publicly Traded 

- The Institute of Internal Auditors Research Foundation (IIARF),
http://www.theiia.org/research/research-reports/topics-awaiting-
proposals-for-funding/

- Yeni Türk Ticaret Kanunu, Genel Gerekçesi, 2005, www.tbmm.gov.tr  
- COSO, Committee of Sponsoring Organizations, www.coso.org 
- Türkiye ‹ç Denetim Enstitüsü, T‹DE, www.tide.org.tr 

Ek 1- IIA Komite ve Kurul Yap›s›4

4 IIA International Committee Member Orientation Presentation, 2010, s.10.



De¤erli kat›l›mc›lar,

Türkiye ‹ç Denetim Enstitüsü, Akademik ‹liflkiler Komitesi olarak bu y›l
ilkini düzenledi¤imiz Akademik Forumun sonuna geldik. Bir kapan›fl bil-
dirisi sunmak için karfl›n›zday›m. Öncelikle hepinizi sayg›yla ve sevgiyle
selaml›yorum. Sabr›n›z› zorlamamaya gayret edece¤im.

Bir kez daha aç›l›fl konuflmalar›yla bizleri onurland›ran panelleri yöne-
ten, bildiri sunan, forumumuzu yöneten tüm de¤erli konuflmac›lar›m›za
en içten teflekkürlerimizi sunuyoruz. 

Ülkemizde ‹ç denetim mesle¤inin akademik gelifliminde üniversitelerin
rolü, ifl dünyas›n›n akademik dünyadan akademik dünyan›n ifl dünyas›n-
dan beklentileri konufluldu, bizlere son derece önemli bilgiler sunuldu.
Gerek akademisyenler olarak gerekse meslektafllar ve meslek örgütü ola-
rak önemli mesajlar ald›k.

Prof. Dr. Nuran CÖMERT
Marmara Üniversitesi Ö¤retim Görevlisi
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çal›flmalar yapmak isteyen meslektafllar›m›za önemli bilgiler verdi.

Doç. Dr. Uzay, Dr Tanç, ile haz›rlam›fl olduklar› ortak sunuflla, IIA’in
Araflt›rma Fonu taraf›ndan gerçeklefltirilen ve Türkçe yaz›nda “ortak bil-
gi havuzu” fleklinde tercüme edilen CBOK araflt›rmas›, hakk›nda bizleri
bilgilendirerek Avrupa ‹ç Denetçiler Enstitüsünün üyeleri ile Türkiyeyi
karfl›laflt›rd›lar, özellikle “Uluslararas› ‹ç Denetim Standartlar›na uyum
düzeyi, iç denetim faaliyetlerinin nas›l gerçeklefltirildi¤i, iç denetçilerin
sahip oldu¤u bilgi/beceri düzeyi ve iç denetim faaliyetleri ile ilgili oraya
ç›kan güncel sorunlar” gibi konularda ülkemizin durumunu özetlediler.
Finansal kesimde ve kamuda yasal zorunluluktan kaynaklanan bir gelifl-
me gözlenmekle birlikte di¤er iflletmeler aç›s›ndan sorun oldu¤u öneri-
lerle birlikte bu ortak tebli¤ ile ortaya konulmufl oldu. 

Dr. Memis Kamuda ‹ç Denetçi ‹stihdam Süreci Ve ‹ç Denetçi Adaylar› E¤i-
tim Program›n›n De¤erlendirilmesi çal›flmas›yla bu konuda bir tespit orta-
ya koydu.

Say›n Baflp›nar iç denetim mesle¤inin akademik gelifliminde kamu yöne-
timinin beklentileri ve üniversitelerin ihtiyaçlar›n› aç›klarken daha çok
kamu iflletmelerinde mali kontrolün gere¤ini ve 5018 say›l› yasa kapsa-
m›nda sürecin nas›l iflledi¤ini bizlere anlatt›. Bu alanda çal›flan bir pro-
fesyonel olarak akademik dünyadan beklentilerini aç›klad›.

Say›n Mentefl iç denetçilerin yetkinli¤i ile ilgili mesleki görüfl ve de¤er-
lendirmelerini ortaya koyarken de¤iflimi yakalamak için sürekli geliflimin
flart oldu¤unu özlü sözlerle bize aktard›. 

Dünle beraber gitti cancâz›m, Ne kadar söz varsa düne ait, fiimdi yeni
fleyler söylemek laz›m ile de gelece¤in bugünden daha önemli oldu¤unu
ortaya koydu. 

Say›n Ifl›kara, T‹DE’nin Üniversite ö¤rencilerini denetçilik mesle¤i konusun-

Uygarl›¤›n küresel de¤erlerinin üniversitelerden yükseldi¤i gerçe¤inden
hareketle düzenledi¤imiz bu organizasyonla potansiyel meslektafllar›m›-
z›, onlar›n e¤itimcilerini, ve rol modeli profesyonelleri buluflturduk. Bu-
nu muhasebe akademisyenlerinin örgütü olan MODAV’›n ve köklü bir geç-
mifle sahip olan ve mesle¤imize çok önemli katk›lar sa¤layan Marmara Üni-
versitesinin deste¤i gerçeklefltirdik. Birlikte çok önemli bir de¤er yaratt›k. 

T‹DE olarak bu birliktelikleri devam ettirmenin yarar›na inanarak, yola
ç›karken benimsedi¤imiz küresel birikimlerden ulusal de¤erler yaratmak
misyonumuzu, art›k ulusal de¤erlerden küresel birikimlere katk› sunma-
ya yöneltmek istiyoruz. 15 y›lda katetti¤imiz yol son derece önemli. Bu
baflar›lar bizi daha da yüreklendirmekte ve umutland›rmaktad›r.

‹ç Denetim E¤itiminin Geliflimi Ve Gelece¤i Bafll›kl› Çal›flmas›yla bizleri
bilgilendiren Profesör Selimo¤lu Ulusal ve uluslararas› bir karfl›laflt›rma
yaparak üniversitelerimizdeki durumu özetledi. Potansiyel meslektafllar›
bu alanda haz›rlaman›n yolunun ihtiyaca uygun programlar gelifltirilme-
sinden geçti¤ini vurgulad›.

Say›n Buluç yetkin ve bilgili iç denetçilerin yetifltirilmesi için üniversitele-
rin ihtiyaç duydu¤u kaynaklar› ve araçlar› sa¤lamay› hedeflemifl olan II-
A’in ‹ç denetçi e¤itim ortakl›¤› program›n› ve ayn› paralelde T‹DE taraf›n-
dan yürütülen Akademik Geliflim Program›n›(AGEP) i aç›klad› ve dolay›-
s›yla ç›tan›n hangi seviyelerde olmas› gerekti¤ini ortaya koyarken. Üniver-
sitelerimiz için ne gibi f›rsatlar oldu¤unu da bizlere göstermifl oldu. 

Dr. Ç›tak ise ülkemizde kapsam itibariyle bir ilki baflaran M.Ü.’nin Dene-
tim YL program›nda 7 y›lda nelerin baflar›lm›fl oldu¤unu ortaya koyarak
AGEP’in ilk olarak de¤erlendirmeye alaca¤› bir program› di¤er üniversi-
telerimize tan›tm›fl oldu. 

Say›n Sezer de benzer flekilde bir tespit ortaya koyarak IIA in e¤itim ve
araflt›rma projeleri ile Türkiye için önerilerini bizlere aktard›. akademik
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Meslektafllara Düflen Görevler: En önemli görev mesle¤e sahip ç›kmak,
meslek örgütüne sahip ç›kmak ve bu örgütte aktif görevler almakt›r. Sü-
rekli ve sürdürülebilir bir e¤itim zaten iflin gere¤idir.

Kamu Otoritelerine Düflen Görev: Ülkemizde geçmiflten günümüze dene-
tim müesseselerinin kurulmas›yla ilgili bir sorun olmam›flt›r. Apartman yö-
netiminden derne¤e, siyasi partiye her türlü Kamu iktisadi teflebbüsüne
kadar her türlü organizasyonda denetim fonksiyonuna yer verilir ama bu
fonksiyonlar›n kimler taraf›ndan hangi standartlarda yap›laca¤› do¤ru dü-
rüst tarif edilemedi¤i için hala denetçileri her iflin kendisine özgü uzman-
lar› olarak gördü¤ü için bu fonksiyonlar hiçbir zaman gerekti¤i gibi çal›fl-
mam›flt›r. Her ekonomik krizde iyi denetlemedi¤i için kamu idaresi suç-
lanm›flt›r. Art›k bu anlay›fl› de¤ifltirmek, yasalarda evrensel ilke ve stan-
dartlara referans veren düzenlemeler yapmak ve bu ifli dürüst yetkin ve
belgeli meslektafllar›n yapmas›n› sa¤lay›c› önlemler almak gerekmektedir.

Sonuç olarak; T‹DE yürüttü¤ü ve her geçen gün gelifltirdi¤i projelerle üs-
tüne düfleni iflbirli¤i anlay›fl›yla yapmaya çal›fl›yor. Üniversitelerin, dü-
zenleyici otoritelerinin, kamu idaresinin deste¤inin ve ilgisinin artmas›
mesle¤i ça¤dafl boyuta k›sa sürede tafl›yacakt›r. 

De¤erli kat›l›mc›lar, izninizle konuflmam›n son bölümünde eme¤i geçen-
lere teflekkür etmek istiyorum. 

Bu Forum’un düzenlenmesinde de¤erli onursal baflkan›m›z Ali Kamil
Uzun baflkanl›¤›nda görev yapan çok de¤erli arkadafllar›m›z; Gürdo¤an
Yurtsever, Tolga Aksoy, Engin Ergüden, Ayflegül Çetin, Sena Safsoy, Hü-
seyin Turna, Burak Uyan›k’a,

Ofis yöneticilerimiz Sevilay Çal›flkan, fiebnem Kabasakal’a,

De¤erli denetim kulübü yönetim kurulundaki ö¤rencilerimiz Arzu Özgül,
Ayfle Çelik, Hüseyin Ahmet Ömero¤lu, Merve Ergun, Hande Cebir, Ece-

da bilinçlendirmek için üniversitelerde kulüp kurma ve destekleme projele-
ri kapsam›nda yapt›klar› çal›flmalar› aç›klarken yine bu alanda ilk olan M.Ü.
denetim kulübünün k›sa sürede neleri baflard›¤›n› kulüp baflkan›n›ndan din-
ledik ve ve gelece¤e çok daha umutla bakma mutlulu¤unu yaflad›k.

Say›n Bayr› ve Say›n Ersoy T‹DE de yürütülen proje kapsam›nda nas›l bir
akademik çal›flma envanteri ç›kard›klar›n› bizlere aç›klarlarken hem ül-
kemizde hangi seviyede oldu¤umuzu, üniversitelerimizde bu alanda ne-
ler yap›ld›¤›n› ö¤rendik hem de önemli bir baflvuru kayna¤›na art›k na-
s›l eriflebilece¤imizi biliyoruz. 

500’e yak›n kat›l›mc›s›yla Forumdan ç›kan ortak düflünce küresel gelifl-
meler ›fl›¤›nda ülkemizde iç denetçili¤in mesleki geliflimine ve kurumsal-
laflmas›na katk› sa¤layan giriflimlerin ve çabalar›n herkesim taraf›ndan iyi
anlafl›lmas› ve herkesin üzerine düfleni lay›k›yle yapmas›d›r. 

Bu etkinlikte al›nan temel mesajlar› özetlemek gerekirse, iç denetçilik
mesle¤i de¤iflen ekonomik, teknolojik, politik ve sosyal koflullarda öne-
mi artarak h›zla gelifliyor. Bu geliflimi yakalamak için,

Üniversitelerimize Düflen Görev: E¤itim ve araflt›rma programlar›m›z› de-
¤iflime ve geliflime adapte etmek, iyi uygulama örneklerini, küresel iflbir-
li¤i f›rsatlar›n› takip ederek ihtiyaca uygun dinamik e¤itim programlar›
uygulamak, araflt›rmay› teflvik etmek ifl dünyas›n›n beklentilerine uygun
donan›ml› yetkin ö¤renci yetifltirmek, bu alanda donan›ml› akademisyen
yetifltirmek ve araflt›rmay› teflvik etmek. Her fleyden önemlisi sa¤lam ya-
p›labilir projelerle mevzuat hazretlerinin karfl›s›na ç›kmak.

Meslek Örgütüne Düflen Görev: Mesle¤in, dürüst, yetkin, ba¤›ms›z ve ta-
rafs›z bir anlay›flla uluslararas› standartlara uygun sistemli ve disiplinli bir
flekilde yap›lmas›n› sa¤layacak meslektafllar›n tek güvence adresi T‹DE
dir. T‹DE meslektafllar›n tek adresi olma çabalar›n› denetim ile ilgili tüm
kurumlar ve Üniversitelerle s›k› iflbirli¤i içinde sürdürmelidir. 
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nur Uzun, A. Hamza Karaçay, Tolga Atasever, Ünal Avc›, O¤uzhan Öz-
demir, Kürflat Aslan, Alpay Köksoy’a çok teflekkür ediyoruz. 
Plaketlerimizi afifllerimizi bildiri ve sertifikalar›m›z› titizlikle haz›rlayan
say›n Yunus Kolcu’ya, 

Bas›n yay›n ifllerimizi yöneten Rota Yay›nc›l›k flirketine ve Serpil Kaya’ya,

‹kramlar› haz›rlayan Lechic firmas›na,

Stant açarak forumumuza kat›lan ve maddi destek sa¤layan Finansbank’a
KPMG Türkiye’ye, Bank Asya’ya ve Erler Denetim Ltd. fiirketlerine teflek-
kür ediyor ve kendilerine birer teflekkür plaketi sunmak istiyoruz

Ve bir büyük teflekkürü bu tarihi salonu bize tahsis ederek, organizasyo-
nu gerçeklefltirmemize destek olan M.Ü.’nin de¤erli rektörü Prof. Dr. Nec-
la Pur’a ve rektör yard›mc›s› de¤erli hocam›z Prof. Dr. Münir fiakrak’a, Bi-
lim kurulunda görev alan M.Ü. SBE, Denetim YL program›n›n çok de¤er-
li hocalar›na, MÖDAV’›n çok de¤erli baflkan› Prof. Dr. Ömer Lalik nezdin-
de tüm yöneticilerine, Türkiye’nin her taraf›ndan kat›larak foruma ilgi
gösteren sizlere, bir kez daha flükranlar›m›z› arz ediyoruz.

fiimdi izninizle organizasyonda eme¤i geçen bütün arkadafllar›m›z›, ken-
dilerine teflekkürlerimizin bir ifadesi olarak sunulacak plaketlerin takdi-
mi için sahneye davet ediyorum. Bunun için hem son sözlerini almak
hem de plaketleri sunmalar› için Akademik ‹liflkiler Komitesi’nin de¤erli
baflkan›, T‹DE’nin kurucu baflkan› say›n Ali Kamil Uzun’u da kürsüye da-
vet ediyorum.

Gelecek Akademik Forumda görüflmek dile¤iyle hepinize sayg›lar›m› su-
nuyorum. 

Teflekkür ederim.






