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ÖNSÖZ

Enstitümüzün
kuruluşu
ile
ilgili
çalışmalarımızı başlattığımızda 14 Aralık
1994 tarihinde İstanbul’da görüştüğümüz
IIA Batı Avrupa Direktörü Giovanni
Grossi’nin tavsiyesi üzerine 2 – 5 Temmuz
1995 tarihlerinde Paris’te yapılan
Uluslararası İç Denetim Konferansına
katılarak Uluslararası İç Denetçiler
Enstitüsü ve Avrupa İç Denetim Enstitüleri
Konfederasyonu Başkanı’nın da olduğu
yetkililerle görüşüp Enstitü kuruluş projemizden bahsederek
desteklerini talep etmiştim.
Uluslararası ilk temas olması yanında, mesleğin örgütlü
temsilcileriyle de tanışma fırsatı bulduğum bu toplantı sonucu
sağlanan destekle, 2 Ekim 1995 tarihinde İstanbul’da Uluslararası
İç Denetim Sempozyumunu düzenleyerek 19 Eylül 1995 tarihinde
resmi kuruluşu tamamlanan Enstitümüzün meslek ailemizle ilk
buluşması gerçekleştirilmişti.
Bu nedenle Enstitümüzün kuruluş öyküsünde Paris toplantısının
özel bir yeri vardır. Güzel bir tesadüf eseri kuruluş inisiyatifinin istim
aldığı Paris’te 20 yıl sonra Enstitümüzün kuruluş tarihi olan 19
Eylül’de ECIIA Genel Kurulu toplanıyor.

Enstitümüz kuruluşundan bu yana küresel organizasyonumuz
IIA’den çeşitli ödüller kazandı. Söz konusu ödüller faaliyetlerimize
ilişkin başarılarımızın sonucu kazanılmıştı. ECIIA tarafından verilen
bu ödül ise, Enstitümüzün kurumsal varlığının onurlandırılması
sebebiyle olduğu için farklı bir anlam taşımaktadır. Sürdürülebilir
kurumsal bir başarının ödüllendirilmesidir.
Enstitümüzün 20. yıldönümünü kutlamak, başarı öykümüzü ve
gelecek projelerimizi paylaşmak üzere hazırlamış olduğumuz
kurumsal tarih kitabımızın özetini sunuyoruz.
Bu ödülü; gönüllü ve öngörülü sivil girişimcilikleri ile TİDE’
yi var eden kurucu üyelerimize, TİDE’nin kurumsal varlığının
sürekliliğinde, sürdürülebilirliğinde gönüllü ve özverili emekleri
ile rol ve sorumluluk üstlenen meslek insanlarına, mesleğimizin
geleceği genç meslektaşlarımıza ithaf ediyorum.
Kuruluş sürecinde ve her zaman destekleri ile yanımızda olan Jean
Pierre Garitte, Giovanni Grossi ve Hans Nieuwlands’a, Enstitümüzü
ödülleri ile onurlandıran ECIIA Yönetim Kurulu’na teşekkür ediyor,  
ECIIA ailesinin tüm üyelerine sevgi ve saygılarımı sunuyorum.
Ali Kamil UZUN, CPA, CFE, MA, CRMA, CAC
TİDE Kurucu ve Onursal Başkanı
İstanbul, 19 Eylül 2015

Bu güzel tesadüf vesilesi ile birlikte ECIIA nezdinde onur ödülü
uygulamasının başlatılmasına ilham verdiğimizi ve bu ödülü alan
ilk ulusal enstitülerden biri olduğumuzu memnuniyetle öğrenmiş
bulunuyoruz.
ECIIA’ in üyesi olan ulusal enstitüler için başlattığı onur ödülü
uygulamasına ilham vermek, ödül kazanmak ve söz konusu ödülü
kuruluş yıldönümü tarihimizde kuruluş inisiyatifinin istim aldığı
Paris’te almak gurur ve mutluluk veriyor.
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ÖNSÖZ

Türkiye İç Denetim Ensitüsü (TİDE)
olarak kurulduğumuz 1995 yılından bu
yana, 20 yıldır, Türkiye’deki iç denetim
uygulamalarının uluslararası standartlara
yükseltilmesi amacıyla faaliyet gösteriyor.
170 ülkede 180 binden fazla üyesi olan
Uluslararası İç Denetçiler Enstitüsü’nün
(The Institute of Internal Auditors-IIA)
Türkiye’deki tek temsilcisi konumunda
olan Enstitümüzün 900’den fazla kurumu temsil eden 2.400’den
fazla üyesi bulunuyor. TİDE üye sayısı açısından Uluslararası İç
Denetçiler Enstitüsü’nün en büyük 17. Ulusal Enstitüsü konumunda.
Avrupa İç Denetim Enstitüleri Konfederasyonu (ECIIA)’nun da üyesi
olan Enstitümüz, iç denetim mesleğinin tanınması, yaygınlaşması
ve meslektaşların mesleki gelişimlerinin sağlanması amacıyla pek
çok mesleki gelişim, paylaşım ve iletişim platformu ile çalışmalarını
sürdürüyor.
Bu kapsamda Enstitümüzün faaliyetlerinden kısaca bahsetmek
isterim. IIA tarafından geliştirilen “Uluslararası Mesleki Uygulama
Çerçevesi ve İç Denetim Standartları”nı güncel bir şekilde
Türkçe’ye çeviriyor ve yayınlıyoruz. Düzenleyici otoriteler tarafından
iç denetim konusunda yapılan düzenlenmelerde de bu standartlar
esas alınıyor.

meslektaşımızda CIA sertifikası bulunuyor. Toplamda ise yaklaşık
1.800 civarında meslektaşımız bu uzmanlık sertifikalarına sahip.
Meslektaşlarımızın gelişmesine katkı sağlamak amacıyla “TİDE
Akademi” bünyesinde sertifika hazırlık ve sürekli mesleki gelişim
seminer programları düzenliyoruz. Bunun yanı sıra üyelerimize
yönelik ücretsiz seminerler gerçekleştiriyoruz.
Her yıl “Türkiye İç Denetim Kongreleri” düzenliyoruz. Bu yıl 19.
Türkiye İç Denetim Kongresi’ni 19-20 Ekim tarihlerinde, “Kurumsal
Şeffaflık İçin Etkili İç Denetim” temasıyla gerçekleştireceğiz.
Kongrelerimizde mesleğin ulusal ve uluslararası uzmanları
tecrübelerini meslektaşlarımız ile paylaşma imkanı buluyor.
Yayıncılık alanında “İç Denetim Dergisi” ve kitap yayınlarımız
bulunuyor. 14 yıldır yayımlanan İç Denetim Dergisi mesleğimizin
en önemli referans kaynaklarından birisi haline geldi. Yılda 4 defa
yayımlanan dergide mesleki makalelere, yazılara, araştırmalara ve
haberlere yer veriliyor. 2010 yılından beri kitap yayıncılığı alanında
da faaliyet gösteriyoruz. Bugüne kadar 8 kitap yayımladık. 2 kitabın
yayın hazırlıkları devam ediyor. Bunun yanı sıra elektronik yayıncılık
alanında faaliyetlerimiz bulunuyor.
Muhasebe Öğretim Üyeleri Bilim ve Dayanışma Vakfı (MÖDAV)’ın da
katkılarıyla her iki yılda bir farklı üniversitede “Akademik Forum”lar
düzenliyoruz. Bu forumlarda mesleğin akademik niteliğini
güçlendirmeye çalışıyoruz. Dördüncü Akademik Forum’u ise 2016
yılında Boğaziçi Üniversitesi’nde gerçekleştireceğiz.

İç denetimde küresel yetkinlik belgesi olan ve 1974 yılından beri IIA
tarafından verilen “Sertifikalı İç Denetçi (Certified Internal Auditor
- CIA)” ve bunun yanı sıra dört farklı alanda uzmanlık sertifika
sınavlarına aracılık yapıyoruz. Bu sertifikalar finansal hizmetler,
kamu, kontrol öz değerlendirme ve risk yönetimi konularındaki
uzmanlığı ortaya koyuyor. Türkiye’den bu sınavlara TİDE
aracılığıyla girilebiliyor. Mevcut durumda Türkiye’de yaklaşık 650

İç denetimin gelişmesine katkıda bulunan, bu alanda yatırım
yapan kurumları, şirketleri, meslektaşlarımızı ve akademisyenleri
ödüllendirmek amacıyla her yıl “İç Denetim Farkındalık Ödülleri”
veriyoruz. Bu ödülleri tüm dünyada İç Denetim Farkındalık ayı olarak
kutlanan Mayıs ayında gerçekleştirdiğimiz tören ile sahiplerine
takdim ediyoruz. Bu yılki 5. Farkındalık Ödül törenini İstanbul’da
gerçekleştirdik.
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Mesleğin akademik gelişimine yönelik Akademik İlişkiler ve Gelişim
Programı uyguluyoruz. Bu kapsamda üniversitelerde “Denetim
Kulüpleri” kuruyor, bu kulüplerin etkinliklerine katkı sağlıyoruz. Bu
şekilde hem üniversite öğrencilerine mesleğimizi tanıtarak, nitelikli
gençleri mesleğimize kazandırmak istiyoruz hem de öğrencilerin
kariyer seçimlerine yardımcı olmaya çalışıyoruz. Bunun yanı sıra
Üniversiteli gençlere yönelik “İç Denetime Genç Bakış Yarışmaları”
düzenliyoruz. İç denetim üzerine yapılan akademik çalışmaları
desteklemeye çalışıyoruz. Üniversitelerimizde iç denetim üzerine
yüksek lisans ve doktora derslerinin programlara girmesini
sağlamaya yönelik çalışmalar yürütüyoruz.
Kamu İç Denetçileri Derneği (KİDDER) ile birlikte kamudaki iç
denetim uygulamalarının geliştirilmesi amacıyla kamu iç denetim
konferansları düzenliyoruz. Son kamu konferansını 29 Ekim 2014
tarihinde TBMM’de gerçekleştirdik. Bunların yanı sıra çalışma
komitelerimizde gönüllü olarak görev alan üyelerimizin katkılarıyla
mesleğimiz ile ilgili birçok proje yürütüyoruz. Bu şekilde meslek
profesyonellerine, iş dünyasına, kamu kurumlarına, düzenleyici
otoritelere ve üniversitelere katkı sağlamaya çalışıyoruz.
TİDE’nin ülkemizde iç denetimin gelişiminde ve yaygınlaştırılmasında
öncü kurum olma vizyonuyla gerçekleştirdiği bu faaliyetler nedeniyle,
iç denetim, artık birçok sektör, şirket ve kurumda uluslararası iç
denetim standartlarına uygun bir şekilde yerine getiriliyor. Bu
sayede şirket ve kurumlardaki iç denetim faaliyetlerinin giderek
daha sağlıklı bir yapıya kavuştuğunu ve bunun da ülkemize önemli
katma değer sağladığını belirtmek yanlış olmayacak. Bu gelişmede
TİDE’nin yürüttüğü faaliyetlerin katkısı ise yadsınamaz.
Gürdoğan YURTSEVER, CPA, CFE, CRMA
Türkiye İç Denetim Enstitüsü Başkanı
İstanbul, 19 Eylül 2015
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MESLEKTE MÜKEMMELLIĞİN KÜRESEL PAYDAŞI
TÜRKİYE İÇ DENETİM ENSTİTÜSÜ
Mustafa Kemal Atatürk’ün “Yaptıkları işin doğruluğuna inanan
insanlar, çalışmalarının denetlenmesinden, karşı fikirler ortaya
atılmasından ve tercihleri üzerinde münakaşa yapmaktan zevk
alırlar.” Cümlesi ile başlıyor gerçekleşen bir hayalin 17 yıl sonra
yazılan serüveni.
19 Eylül 1995 tarihinde Ali Kamil Uzun, Sinan Tanakol, Ersin
Güneralp ve Hüseyin Karaçalı’nın öncülüğünde kurulan Türkiye
İç Denetim Enstitüsü (TİDE), bir kurum için çok kısa sayılabilecek
bir sürede üye sayısını 2500’lere ulaştırarak, hem ulusal hem
de uluslararası alanda birçok işbirliğine imza attı. Yönetim
organlarında, sürekli yeni katılan gönüllülerin katılımına açık bir
iyi yönetişim modeli kurup, kurum ideallerinin ortak bir paydada
toplanması sağlanarak bir ortak paylaşım platformu oluşturuldu.
Kuruluşundan bu yana, mesleğin küresel organizasyonları
olan Uluslararası İç Denetçiler Enstitüsü ve Avrupa İç Denetim
Enstitüleri Konfederasyonu’na üye olarak ulusal alanda yakaladığı
başarılarına uluslararası işbirliklerini de kattı.
Bir meslek kurumunun, kısa bir süre içinde, ulusal alanda başarısını
kanıtlayarak bu başarısını uluslararası alana da taşıması; tüm
sürecin aynı insanlardan oluşan bir ekiple değil, gittikçe artan bir
katılımla sürmesi ve gittikçe kökleşen kurumsal bir yapıya sahip
olması, hiç kuşkusuz büyük bir başarı olarak adlandırılmalıdır.
Bu başarının altında, kurucuların hayalleri, hayalleri destekleyen
vizyonları ve bu uğurda harcadıkları emek var.
Türkiye İç Denetim Enstitüsü tarafından yayınlanan “Meslekte
Mükemmelliğin Küresel Paydaşı: TÜRKİYE İÇ DENETİM
ENSTİTÜSÜ” kitabı, emek, özveri ve adanmışlıkla yoğrulan bu
-9-

tarihi anlatıyor. Kurumsal yapısına uygun bir felsefe ile tarihini
yazılı hale getiren Enstitü için bu kitap, okuyucular için, sadece bir
kurumsal tarih çalışması değil, kurumun bugünlere gelmesinde
belirleyici olan öğeleri de anlatan bir kurum inşa etme rehberidir.
Örnek olabilecek bir başarı ile kısa sürede hedeflerine ulaşmayı
başaran, bununla birlikte sürekli yeni hedefler belirleyen ve bunlara
ulaşmak için gönüllü üyelerinin katılımlarıyla ilerleyen TİDE’nin, bir
sivil toplum örgütü olarak sadece ülkemizde değil, yurtdışında da
örnek bir başarı hikâyesi olmayı hak ettiğini, bu çalışmayla görmek
mümkün oluyor.
Bu kitap, sadece olayların kronolojik olarak verildiği bir belge
çalışması olmasının dışında, TİDE’nin kuruluşunun altında yatan
felsefeyi; kurucuların ortak hayallerini ve bu hayalleri için verdikleri
emeği de anlatması açısından okunması ve örnek alınması gereken
bir çalışma özelliği taşıyor. Bir sivil toplum kurumu olarak, TİDE’nin
kısa sayılabilecek tarihinde, sürekli kurumsallaşarak genişleyen
yapısı ve artan üye sayısı ise benzer nitelikteki yapılar için bir “iyi
uygulama” olabilecek önemli bir model oluşturuyor.
TİDE, profesyonellerin gönüllülük esasına göre hizmet verdiği bir
meslek kulübü olmanın ötesine geçiyor ve üyeler için bir meslek
ailesi haline geliyor. Kuruluşunun altında yatan felsefeyle, bir “ortak
paylaşım” platformu olan TİDE, kimi üyeleri için çok özel anlamlar da
taşıyor. Bazı üyeler TİDE’yi tanıtırken “çocuğumla yaşıt” diyor, kimi,
çocuklarının hayatındaki gelişimi TİDE’nin gelişimiyle anlatacak
kadar sıcak bir aile yuvası görüyor kurumu. Başka bir üye, kızının
meslek seçiminde, bu kurumun etkili olduğunu söylüyor. Kurucu
bir üye, kariyerine yeni başlarken Kurucu Başkan’la tanıştığını, bu
tanışmadan sonra kariyerine yön verdiğini ifade ediyor. Kitabın
yazılış amacının, sayfalar ilerledikçe sadece bir kurumun tarihi
anlatımının çok ötesine geçip, okuyucular, özellikle meslektaş
okuyucular için dersler alınması gereken ve mesleğin ülkemizdeki
gelişimini anlatan önemli bir kaynak haline geldiği de anlaşılıyor.
-10-

Kitap, bütünlüğü içinde, bir kurumsal tarih olmanın ötesine geçiyor
ve okuyuculara zevkle okuyacakları bir bayrak yarışını anlatıyor.
Kitap, kuruluş ve yönetim çalışmalarının altında yatan felsefeye
uygun olarak, bayrak yarışı imgesi kullanılarak kaleme alınmış.
Kitap, Enstitü’nün ve bir anlamda mesleğin yakın tarihini,
bayrak yarışı metaforu kullanarak anlatıyor. Amacın, bayrağın
düşürülmeden bir sonraki etabı koşacak koşucuya ulaştırılması
olan bayrak koşusu dört etaptan oluşuyor. Bayrak koşusunun her
bir etabı, kitabın bir bölümünü anlatıyor. Birinci etap, kurucuların
“yüksek çıkışı” ile TİDE’nin kuruluşunu anlatan bölüm. Bu
bölümde, TİDE’nin kuruluş öyküsü; hayalin ortaya çıkışı anlatılıyor.
İkinci etap, “birlikte düz koşu” bölümü. Bu bölümde, Enstitü’nün
kurumsallaşmasını tamamladığı çalışmalar ve uluslararası
kurumlara davet edilme süreci ve kurulan hayalin gerçekleşme
süreci işleniyor. Üçüncü etap, “elden ele” bölümü. Bu bölümde,
kurumsallaşması tamamlanan Enstitü’nün, ulusal ve uluslararası
faaliyetleri konu ediniyor. Dördüncü etap, “yarış devam” ediyor
bölümü. Bu bölümde ise, mesleğin ve TİDE’nin gelecek öngörüleri
ve bayrak yarışını devralacak genç meslektaşların, yaratılan bu
ulusal birikimlerden nasıl küresel bir değer yaratacaklarına dair
ipuçları anlatılıyor.
Bu çalışma, ortak bir hayalin, gönüllü emek ve fedakarlıkla
yoğrulmuş hikayesidir. 20 yıl önce 4 kişi ile başlayan, 47 kişi ile
somutlaşan bu hayal, bugün yaklaşık 2500 kişinin sahiplendiği,
günden güne büyüyen bir meslek ailesine dönüştü. İç denetçilerin
meslek örgütü olarak 1995 yılında kuruluşu gerçekleştirilen
Türkiye İç Denetim Enstitüsü (TİDE), verdiği hizmetler ile ülkemiz
ekonomisine her geçen gün daha fazla katma değer sağlıyor.
Kitap, sadece okuyucular ve meslek insanları için bir bilgi kaynağı
değil, hayalleri olan herkes için, bu hayalleri gerçekleştirmede yol
gösterecek bir çalışma olma özelliği de taşıyor.
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Birinci Etap Yüksek Çıkış: Yürek Atmaya Başladı
TİDE’nin kuruluş öyküsü
Dönem, 1990’ların ilk yarısının sonları... Ekonomik hayata
kargaşa hâkim. Peş peşe gelen ekonomik krizler ve krizlerle
gelen belirsizlikler dönemin belirleyici özelliğini oluşturuyor. Böyle
ortamlarda, herkes konumunu korumaya çalışırken, var olan
bu krizin fırsata dönüşebileceğini düşünenler de oluyor. Ülkenin
kırılgan yapısını, bu yapının özelliklerini yıllarca içinde bulundukları
iş dünyasından, deneyimleri ile öğrenenler, bilgi ve emeklerini bu
yapının değişmesi için seferber etmeye karar verir.
Denetimin büyük oranda, sadece bankaların teftiş kurullarından
ibaret olduğu bu ortamda, çeşitli bankaların teftiş kurumlarında
değişik görevler üstlenen dört meslektaş, mesleğin küresel
gelişimini takip edip, bu gelişmeleri kendi kurumlarına nasıl
taşıyacaklarını tartışarak, bu krizin risk esaslı proaktif bir denetim
ihtiyacını doğurduğunu, bu ihtiyacın karşılanmasının ülkeye
ve mesleğe değer katacağını düşünür. Daha sonra, TİDE’nin
kurulmasına öncülük edecek olan bu dört meslektaş, bu amaçla,
Uluslararası İç Denetçiler Enstitüsü dergisine abone olmaya karar
verirler. Bu abonelik, bir süre sonra kurumla temas kurulması
düşüncesini getirir; neden, mesleğin uluslararası standartlarda
yapılması için Türkiye’de benzer bir kurum kurulmasın? Bu soru
bir tarihi başlatan ilk adım olur. Bu amaçla çalışmalara başlanır.
Dönemin teknoloji olanakları kullanılarak kurumla iletişime geçilir,
yazışmalar yapılır.
Bu çalışmalar ilk meyvesini verir ve kurumun Avrupa sorumlusu
Türkiye’ye gelip kurucuları ziyaret eder, bu dört kişinin
heyecanından etkilenen ilk kişilerden biri olur. Türkiye’deki bu
çalışmaları Avrupa’daki çalışmalara dâhil etme amacı da taşıyan bu
ziyaret, ilk paylaşım görüşmesi olur. Görüşmeden sonra, Giovanni
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Grossi, kuruma üye olan Türklerin listesini verir, bunlarla temasa
geçilmesini tavsiye ederek Paris’te yapılacak olan toplantıya
katılımcı yollanmasını tavsiye ederek bir yol haritası da önermiş
olur.
Bu toplantıdan sonra, grubu temsilen Ali Kamil Uzun Paris’teki
toplantıya katılır. Uzun, Toplantıda Uluslararası İç Denetçiler
Enstitüsü ve Avrupa İç Denetim Enstitüleri Konfederasyonu
Başkanı’nın da olduğu yetkililerle görüşüp bu projelerinden
bahseder. Uzun’un görüştüğü kişiler, ilk defa karşılaştıkları bu teklife
ilgi gösterir. Bazıları, böyle bir yapılanmaya destek olacaklarını,
yapılacak toplantı veya benzeri etkinliklere katılabileceklerini söyler.
Uzun’un görüştüğü kişiler arasında yer alan Avrupa İç Denetim
Enstitüleri Konfederasyonu Başkanı Jean Pierre Garitte, daha
sonra, bu görüşme hakkındaki düşüncelerini anlatırken, Uzun’dan
etkilendiğini ancak bunu yapmak isteyen az sayıda insan olması ve
bu oluşumu destekleyen resmi bir kurum olmamasından dolayı bu
girişimin başarılı olacağına pek inanmadığını buna rağmen Uzun’a
tam destek vererek onu teşvik ettiğini dile getirir. Bu düşünceler,
girişimin hangi şartlarda başladığını ve bu hayalin gerçekleşme
ihtimalinin dışarıdan ne kadar zor göründüğünü göstermesi
açısından, kurum tarihinde önem arz eder.
Uluslararası ilk temas olması yanında, mesleğin örgütlü
temsilcileriyle de tanışma fırsatı sunan bu toplantı dönüşü Uzun,
Türkiye’deki meslektaşlarını toplayarak toplantı hakkındaki izlenim
ve görüşlerini anlatır ve kuruluş çalışmalarına başlayabileceklerini
söyler. Dört kişi ile başlayan bu çalışma, kısa bir sürede 47 kişiye
ulaşır. Yaklaşık 30 kadar şirketi temsil eden bu kişiler, daha sonra
kurucu üye olarak kuruluş çalışmalarını tamamlar.

maddi imkanlarıyla, bazen çalıştıkları kurumların bir odasında
bazen bir kafede bazen de bir arkadaş evinde kuruluş çalışmalarını
sürdürerek kuruluş hazırlıklarını tamamlarlar.
Kurucuların, kitabın ilgili bölümdeki anlatımları, bu çalışmalarını
tetikleyen büyük bir inançları olduğunu ve bu inançları için büyük
bir fedakarlıkla çalıştıklarını gösterir.
Hiç şüphesiz, bir kurumun varoluşu ve devamı sadece bir kişiye
bağlı olacak kadar basit değildir. Ancak bu tür çalışmalarda, işi
yönlendirecek, koordine edecek, diğer kişileri motive edecek
birinin varlığı da ayrıca önemli, gerekli ve olmazsa olmazdır. Bu,
hiçbir maddi çıkar beklemeden, üstelik maddi katkı yapmayı
da gerektiren bir durumdur. Bir sivil toplum kuruluş için bu rolü
üstlenecek kişinin varlığı daha da önemli bir durum halini alıyor.
Kitabın tümü okunduğunda; hem olaylardan hem de gelişim
hikâyesinden bu kişinin Ali Kamil Uzun olduğu anlaşılıyor.
Kuruluş çalışmalarının, sadece fazla mesai ve emekle
tamamlandığını düşünmemek gerekiyor. Aynı hayali paylaşan bu
kişiler arasında yer yer tartışmalar da yaşanır. Örneğin, kurucuların
çoğu banka kökenli olduğu için, kurulan organizasyonun sadece
bankacıların üye olabileceği bir meslek organizasyonu olması
bu tartışmalardan biri olur. Yapılan tartışmalar neticesinde, bu
kuruluşun sadece bankacılara hitap eden bir kurum olmamasına
karar verilerek, kurumun benzeri uluslararası kurumlar gibi mesleki
bir amaçla inşa edilmesine karar verilir. Nitekim bunun bir sonucu
olarak bir firmanın genel müdürü de üyeler arasında yer alır.

Kurucular, günlük yoğun çalışma mesailerine rağmen, büyük bir
özveri ile hiçbir maddi çıkarları olmadan ve hiçbir kamu veya özel
kurumdan maddi bir destek almadan, bilakis tamamen kendi

Yapılan tercihe rağmen, kurum, ilk başlarda bir bankacı kurumu
izlenimi vermekten kurtulmaz. Bunun altında yatan neden,
kurucuların çoğunun bankacı kökenleri olması ve dönemin
şartlarında denetçilerin büyük çoğunluğunun bankalarda istihdam
ediliyor olmasıdır. Bu olgu, bu algının yanlış olduğu her ne kadar
kurucuları rahatsız etse de bunun önüne geçmek ve kurumun bir
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bankacılık kurumu değil bir meslek grubu haline getirilmesi için
neler yapılması gerektiğine karar vermek kolay olmaz.
Bu algı, zaman içinde yönetim politikaları ile ortadan kaldırılır
ve TİDE’nin bir “mesleki kurum” olduğu algısı yerleşir. Bu algının
sonuçlarından biri, denetim çalışmaları için yapılan ulusal mevzuat
düzenlemelerinde kurumun fikrinin alınması olur. Özellikle,
bağımsız denetim, bankacılık, sermaye piyasaları vb. alanlarda
TİDE fikirlerinin mevzuata yansıdığı kitabın ilgili bölümlerinden
anlaşılıyor.

TİDE’nin, bir yandan kurumsal çalışmaları devam ederken,
diğer yandan günlük ihtiyaçların karşılanması konusunda da
modeller geliştirilir. Bunlardan biri de, kurum harcamalarının nasıl
karşılanacağı konusu olur. TİDE, bir süreliğine sadece üyelik aidatı
ile varlığını sürdürmeye çalışır. Ancak, durumun böyle süremeyeceği
anlaşılınca farklı kaynak arama arayışları başlar. Bu amaçla,
hem kaynak yaratmak hem de kurumu tanıtmak ve mesleği
yaygınlaştırmak amacıyla kongreler ve eğitim programları organize
edilmeye başlanır. Bu kurum yapısının ihtiyaçlar doğrultusunda
nasıl şekillendiğini de gösteriyor.

Kuruluş çalışmaları sırasında, karşılaşılan diğer bir zorluk da
uluslararası faaliyette bulunmayı hedefleyen ve uluslararası
bir kurumun Türkiye temsilcisi olmayı amaçlayan bir STK’nın
kurulmasının ulusal mevzuat açısından zorluğu olur. Dernek
veya vakıf kurmanın zorluğu yanında, dönemin genel şartlarında,
bir STK’nın vakıf veya dernek statüsü dışında da kurulmasının
alışılagelen bir durum olmadığı anlaşılıyor. Oysa kurucular,
Uluslararası İç Denetçiler Enstitüsü’nde olduğu gibi, kurumun bir
enstitü olmasını ister ve bu nedenle İç Denetim Enstitüsü Derneği
üzerinde fikir birliğine varırlar. Kurucu 47 kişinin imzasıyla, kuruluş
başvurusu yapılır. Ancak, ilgili kamu kurumunun yetkilisi, 47 kişilik
kurucu listesi olamayacağını, bu listenin yedi kişi olması gerektiğini
söyler. Yasal açıdan hiçbir geçerliği olmayan bu itirazın, kurucular
hakkında yapılacak incelemenin fazla zaman alacağı, bu zamanın
kısaltılması amacıyla söylendiği sonradan anlaşılır. Kurucular ise,
asgari yedi kişi yerine 47 kişinin imzasını alarak, hayalin daha çok
kişi tarafından sahiplenilmesini ister.
Bir süre İç Denetim Enstitüsü Derneği adını kullanan kurum,
daha sonra isminin başına “Türkiye” kelimesinin de kullanılması
için başvuruda bulunur. Mevzuat gereğince, Türkiye kelimesinin
kullanılması Bakanlar Kurulu’nun özel bir iznine bağlı olduğu için,
Bakanlar Kurulu’nun özel izniyle kurumun adı Türkiye İç Denetim
Enstitüsü Derneği olur.
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İkinci Etap Birlikte Düz Koşu: Paylaşarak Gelişiyor,
Katılımla İlerliyoruz
Yüksek çıkışlarını yaparak, bayrağı hayal ettikleri gibi, ortak
bir değere dönüştüren kurucular, bayrağı sonraki koşuculara
ulaştırmayı başarır; “birlikte düz koşu” etabı başlar. Bu dönemin
temel felsefesini anlatan slogan “paylaşarak gelişmek, katılımla
ilerlemek” olur.
Kuruluşundan kısa bir süre sonra ulusal alanda kabul görerek,
mesleğin ulusal temsilcisi olan Enstitü, uluslararası alanda da
çalışmalarını daha da pekiştirmek ister. Kuruluş çalışmaları
sırasında bilgi birikimlerine başvurulan Uluslararası İç Denetçiler
Enstitüsü ve Avrupa İç Denetim Enstitüleri Konfederasyonu ile
temaslar daha da arttırılır. Bu temaslar neticesinde, kuruluşundan
sadece bir sene sonra, 1996 yılında hem Avrupa İç Denetim
Enstitüleri Konfederasyonu’na hem de Uluslararası İç Denetçiler
Enstitüsü’ne üye olan TİDE, ulusal temsil gücünü küresel
işbirliklerine de taşımış olur.

kuruluşun tamamlanması, varlığını sürekli geliştirerek devam
ettirmesi tahmin edileceği gibi kolay olmaz.
Bahsedilen zorluklarla bu üyeliklerin kısa sürede kazanılmasının,
uluslararası kurumlarla iletişim yollarının sürekli açık
tutulmasının, işbirliklerinin kurulması ve bunların sürdürülerek
kurumsallaştırılmasının
dönemin
haberleşme
araçları
düşünüldüğünde, çok daha zor ve zaman alıcı olduğu anlaşılır.
Bu üyeliklerin birden çok anlamı olur. Bir yandan, kurumsal
olarak bir gelişimi ifade ederken, diğer yandan mesleğin küresel
gelişmelerinin ülkeye taşınmasına, bu yolla ülkede modern iç
denetim çalışmalarının başlamasına, bu çalışmaların devam
etmesine de yardımcı ve önayak olur. Her ne kadar kurum
içinden, “önce ulusal ölçekte gelişilmesi, daha sonra uluslararası
işbirliklerine önem verilmesi” görüşünü dile getirenler olsa da,
büyük çoğunluğun düşüncesi tercihleri, “mesleğin modern küresel
birikiminin ülkeye taşınması ancak küresel bilgi, tecrübe ve
teknolojinin taşınması ile sağlanabilir” yönde olur.

Uluslararası İç Denetçiler Enstitüsü’nün bir “şubesi” olarak kabul
gören bu ilk üyelik, 2005 yılında “Ulusal Enstitü”ye dönüşür. Bu
üyeliklerin kazanılmasında, uluslararası kongre ve konferanslarda
hem ülkemizi hem de TİDE’yi temsil eden katılımcıların, uluslararası
alanda görüşlerini kabul ettirmeleri ve gelişmeleri ulusal alana
taşımaları büyük emekler gerektiren zorluklarla olur.
Bu görüşmeler, TİDE ve Türkiye’yi uluslararası alanda temsil edildiği
için bir sorumluluk gerektirir. Diğer yandan, uluslararası gelişmeleri
TİDE bünyesindeki meslektaşlara kabul ettirmek, bunları aktarmak
da bir zorunluluk ve görev gerektirir. Bu uluslararası faaliyetleri
takip etmek ulusal çalışmalarında bile maddi sıkıntılar içinde olan
TİDE için zor olur. Ne bir kamu kurumu, ne bir özel sektör firması ne
de yurtdışındaki bir kurum tarafından herhangi bir yardım almadan
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Kurumsallaşma Çalışmaları
Bir sivil toplum kuruluşunun ömrünü kuruluş amacından ziyade,
kurucuların yapıyı oluştururken kurumu nasıl görmek istedikleri
belirler. Bunun farkında olan TİDE kurucuları, kurdukları bu
yapının, daha yüreğin atmaya başladığı ilk gün, örnek bir kurum
olması yönünde çalışmalarına başladılar. Bu tercihler için yapılan
çalışmaların tümü TİDE kurumsallaşma çalışmaları altında
toplanabilir.
Çalışmalar iki yönlü devam eder. Ulusal alanda değer yaratma,
kurumsallaşma, uluslararası alanda mesleği ve ülkeyi temsil
ederek ulusal mesleki birikimi kanıtlama. Özellikle ulusal alanda
sürdürülebilir bir kurumsal yapı için sürekli çalışmalar yapılır.
Kurumsallaşma çalışmaları, bir yanıyla kurum yapısının, yönetim
organları, komiteler, vb. gelişmesini ve ihtiyaçlara uyarlamasını,
diğer yanıyla fiziki ortamın gelişen bu yapıya uyarlamasını gerektirir.

gelindiğinde değişen ihtiyaçlar nedeniyle, Disiplin Komitesi, yerini
“Etik Kurulu”na bırakır. Danışma Kurulu’nun da yapısı değiştirilir.
Bu değişimlerle, Enstitü’nün organları; Yönetim Kurulu, Denetleme
Kurulu, Etik Kurul ve Danışma Kurulu olur.
1995 yılında dört kişinin gayreti ile kuruluş çalışmaları başlayan ve
yaklaşık 30 firmayı temsil eden 47 kişi tarafından kurulan TİDE’nin,
Haziran 2015 yılı itibariyle toplam üye sayısı, ülkemizin çeşitli
sektörlerinde faaliyet gösteren 781 kurumu temsil eden yaklaşık
2500 kişiye ulaşır.
Tüm çalışmaları üyelerin özverili ve gönüllü çalışmalarıyla yürütülür.
Yani TİDE, tüm gelişimini üyelerine borçlu. Bunun için üye sayısındaki
bu artış, ortak bir hayali sahiplenen ve paylaşan bir topluluğu da
gösterdiği için sayısal bir istatistikî bilgi olmasının dışında da bir
anlam taşıyor.

Çalışmaların artması ve kurumun büyümeye başlaması ile ilk önce
bir hizmet lokali bulunarak, profesyonel bir personel istihdam
edilmeye başlanır. Uzun yıllar bu ofiste, Türkiye Muhasebe
Uzmanları’nın lokalinde hizmet veren Enstitü, 2002 yılında kendi
ofisine taşınacak hale gelir.
Yeni ofisin harcamalarının ve hatta sigorta giderlerinin Yönetim
Kurulu tarafından karşılanması, yaşanan gelişimin altında yatan
özveri ve büyük çabayı gösterir. 17. yılını dolduran TİDE’ye bu ofis
de yetmemeye başlar ve 2011 yılında alınan Yönetim Kurulu kararı
ile ofis şuan kullandığı yeni hizmet binasına taşınır.
TİDE’nin kuruluşunda, Genel Kurul dışında, Tüzük’te yetkili yönetim
organları olarak Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu, Disiplin
Kurulu ve Danışma Kurulu olarak belirlenmişti. Ayrıca, Genel Kurul
üyelerinin dikkatine sunulmak üzere, TİDE’nin Yönetim Kurulu ve
diğer organları için seçimlerden önce aday tavsiye etme amacıyla,
Aday Gösterme Komitesi (Komite) de oluşturulur. 2010 yılına
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Mesleki Gelişim Çalışmaları
TİDE’nin mesleki bir kurum olarak ana amaçlarında biri de
ulusal alanda iç denetim mesleğinin gelişimini sağlamak. Bu,
hangi çalışma olursa olsun sürekli göz önünde tutulan bir amaç
oldu. TİDE’yi TİDE yapan, bu mesleki çalışmaların, dünyadaki en
iyi uygulamalara uygun olması yanında, küresel iyi uygulamalar
oluşmasına da zemin hazırlamaktır. Alınan ödüllerle somutlaşan
bu amacın diğer bir aracı TİDE’nin kurumsal tarihini anlatan bu
kitap olur.
Mesleki gelişim çalışmaları kapsamında sadece iç denetçilerin
yetiştirilmesi değil, kurum olarak TİDE’nin de yeterli altyapıya sahip
olup meslektaşların ihtiyaçlarını karşılaması için de çalışmalar
yapılır.
Dünyada genel kabul görmüş en yaygın iç denetçi belgesi CIA
(Certified Internal Auditor) Sertifikası’dır. Bu sertifika 1974’ten beri
IIA tarafından bir sınavla verilir. TİDE Yönetimi, hem ülkemizdeki
meslektaşların bu sertifikayı kendi ülkelerinde alabilmesi hem
de iç denetim faaliyetlerinin niteliğinin arttırılması amacıyla
bu sertifikanın ülkemizde de verilmesi için çalışmalar yapar.
Bunun için Uluslararası İç Denetçiler Enstitüsü ile görüşmelere
başlanır. Kurallara göre, CIA sınavının, CIA sahibi bir iç denetçinin
gözetiminde yapılması gerekiyor. Ancak ülkemizde, 2000 yılına
kadar bu sertifikaya sahip herhangi bir kişi bulunmaz. Bunun
üzerine IIA, ülkemizde mesleki örgütlenmeye öncülük ettiği için Ali
Kamil Uzun’a, sınava girmeden sertifika vermeyi teklif ederek ilk
sınavı yaptırmak ister. Ancak Ali Kamil Uzun, meslek adına bir ideali
gerçekleştirmek için gönüllü emek verdiğini, bunun sınavsız bir
sertifika ile karşılık bulmasını etik bulmayarak, bu teklifi reddeder.
Bunun üzerine, bir firmanın sponsorluğunda, Çek Cumhuriyeti’nden
CIA sertifikası olan bir gözetmen davet edilerek ilk sınav yapılır.

İngilizce yapılan bu sınav, çalışmalar sonunda 2005 yılından beri
Türkçe yapılmaya başlanır. CIA sertifikasyon sınavı 2008 yılından
beri de IIA’nın eş güdüm çalışmaları ile bilgisayar destekli hale
gelir. Böylece klasik “kağıt-kalem” sınav yönteminden “bilgisayar
destekli sınav” sistemine geçilmiş olur. Bu sertifikasyonla, iç
denetçilerin, mesleklerini uluslararası standartlarda yapması ve
mesleğin modern anlamda gelişmesi sağlanır.
TİDE üyeleri arasında bilgi paylaşımı amacıyla yapılan toplantılar
mesleki gelişim için geliştirilen araçlardan diğer bir tanesidir.
Mesleki gelişim çalışmaları, iç denetimin önemi ve farkındalığına
hizmet eden en önemli Enstitü çalışmalardan biridir. Enstitü’nün
mesleki gelişim çalışmaları, sürekli gelişen bir yapıda, ulusal
birikimlerden küresel çapta en iyi uygulamalar yaratmak amacıyla
devam etmektedir.
Mesleki Paylaşım Platformu: İç Denetim Kongreleri
Türkiye İç Denetim Enstitüsü’nün, iç denetimin gelişmesi ve
yaygınlaşması amacıyla yaptığı etkinliklerden bir diğeri de Mesleki
Paylaşım Platformu olan İç Denetim Kongreleri’dir. TİDE’de her
şeyin; etkinliklerin, yayınların, toplantıların ve hatta bunların yapılış
tarihlerinin bile bir somut nedeni ve gerekçesi olduğuna, İç Denetim
Kongreleri’nin Mayıs ayında yapılıyor olması güzel bir örnek oluyor.
İlk başlarda bu kongrelerin mayıs ayında yapılmasının nedeni,
“turne” denilen ve meslektaşların merkez dışına gittikleri ayın
mayıs olmasıdır. Meslektaşlar, böylece “turne”ye çıkmadan önce,
güncel iç denetim gelişmeleri hakkında haberdar olma, ulusal
ve uluslararası meslektaşlarla bir araya gelme şansı yakalar. Bu
kongrelerin dördüncüsünün ECIIA konferansı olması, kongrelerin
kısa sürede yakaladığı başarı ve uluslararası enstitüler nezdindeki
kabul edilişini göstermektedir.

2000 yılından başlayan bu çalışmalar sonunda, bugün ülkemizde
yaklaşık 900 civarında sertifikalı denetçi bulunuyor. İlk başlarda

Bir firmada iç denetçi olduğunuzu düşünün. Yoğun iş temposu
içindeyken bu kongrelerden birine katılıyorsunuz. Bir yandan iç
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denetim konusunda ulusal ve uluslararası alanda uygulanan
en iyi örnekleri dinliyor, bir yandan farklı kurumlarda çalışan
meslektaşlarla bir araya geliyorsunuz. Bir meslek insanı olarak,
bundan daha avantajlı bir organizasyon olabilir mi? Mesleki
gelişimin sürdürülebilir bir seviyeye gelmesi ile bu kongreler de,
Enstitü’nün kuruluş dönemi olan sonbahara kaydırılır.

XII.

2008 yılında “Gelişen ve Geliştiren İç Denetim”,

XIII.

2009 yılında “Neo-Denetim”,

XIV.

2010 yılında “Sürdürülebilirlik”,

XV.

2011 yılında “Bakış Açısı”,

Kuruluşundan iki yıl sonra, 1997 yılından başlanan ve günümüzde
kadar her yıl, kesintisiz organize edilen bu kongrelerin temalarına
göre yıllık listesi şöyledir:

XVI. 2012 yılında “Dönüşüm”.
XVII. 2013 yılında “Sinerji: İç Denetim ve Risk Yönetiminin Sinerjisi
ile Kurumsal Yönetimde Değer Yaratmak”

I.

1997 yılında, “Geleceğin Yönetiminde İç Denetim”,

II.

1998 yılında, “Değişimin Yönetiminde İç Denetim”,

XVIII. 2014 yılında “İtibar Gelecektir; Kurumsal İtibarın
Yönetilmesinde İç Denetimin Stratejik Rolü”

III.

1999 yılında “Kriz Yönetimi ve
İç Denetim”,

XIX.

IV.

2000 yılında “Risk Yönetimi
ve İç Denetim” (ECIIA-Avrupa
Konferansı),

V.

2001 yılında “e-Risk & e-Denetim”

2015 yılında Uluslararası Türkiye İç Denetim Kongresi,
“Kurumsal Şeffaflık İçin Etkili İç Denetim”

VI. 2002 yılında “Kurumsal Yönetim
ve İç Denetim”,
VII. 2003 yılında “Denetimin Değişen Dünyası”,
VIII. 2004 yılında “Risk Denetimi ve Kurumsal Yönetim” (ECIIAAvrupa Konferansı)
IX. 2005 yılında, “Türkiye’de İç Denetimin Yol Haritası”,
X.

2006 Yılında “Geleceği Şekillendirmek”,

XI. 2007 yılında “Küresel Birikimlerle Ulusal Değerler Yaratmak,”
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Mesleki Gelişim Akademisi
Özellikle sertifikasyon sınavlarına hazırlık ve mesleğin
yaygınlaştırılması amacıyla, kuruluşundan beri eğitimler veren TİDE,
bu eğitimlerini, 2010 yılında kurduğu Mesleki Gelişim Akademisi ile
daha da kurumsallaştırır. Mesleki Gelişim Akademisi ile eğitimlerin
daha disiplinli, sistematik ve sürdürülebilir olması amaçlanır.
Verilen eğitimlerle, sürekli mesleki gelişim ve sertifikasyon
sınavlarına katılan meslektaşların başarılı olması sağlanır. Sadece
kendi üyelerine değil, talep ve işbirliği gelmesi halinde kamu
ve özel sektöre de açık olan bu eğitimler sayesinde, Mesleki
Gelişim Akademisi binlerce kişiye eğitimle ulaşır. Mesleki Gelişim
Akademisi’nin bir kazancı da iç denetim mesleğinin gelişimine
katkı sağlamasıdır.
Bu çalışmaları, ulusal bazda iç denetim mesleğinin ve meslektaşların
gelişimi açısından büyük bir avantaj sağlar.

TİDE’nin İletişim Gücü; Yayıncılık Faaliyetleri
Hem yürüttüğü faaliyetleri meslektaşları ve kamuoyu ile
paylaşabilmek hem de mesleğin gelişimine katkı sağlayabilmek
amacıyla, TİDE, kuruluşundan beri yayıncılık faaliyetlerine ayrı bir
önem verir. Sürekli gelişme halinde bir seyir izleyen bu hizmet
bugün hem elektronik hem de basılı olarak devam eder. Basılı
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yayıncılık, Bülten, İç Denetim Dergisi,
kitaplar; elektronik yayıncılık ise,
Enstitü internet sitesi, çeşitli internet
yayınları ve üyelere yollanan e-bültenler
olarak devam ediyor.
Türkiye İç Denetim Enstitüsü’nün ilk
yayıncılık faaliyeti “Bülten” olur. Bülten,
TİDE hakkında üyelere, meslektaşlara
ve kamuoyuna bilgi vermek amacıyla,
1996 yılının başından beri hazırlanarak
üyelere yollanmaya başlanır. Çeşitli
isimler alarak, uzun soluklu bir tarihi
olan bülten, maddi imkânsızlıklar
sebebiyle bir ara fotokopi ile çoğaltılarak
üyelere ulaştırılır.
Bu yayınlar arasında “Mesleğin
Sesi” olarak kabul edilen iç denetim
dergisinin özel bir yeri var. Bu dergi,
TİDE’nin,
mesleğin
gelişimi
ve
yaygınlaşması amacıyla kullandığı
araçların en önemlilerinden biridir.
Meslek hakkındaki güncel konularda
yazı ve makalelerin yer aldığı bu
araç, 2001 yılının Eylül ayında yayın
hayatına “Mesleğin Sesi” sloganı ile
başlar. Çeşitli bölümlerden oluşan
dergi, yayın kurulu tarafından yayına
hazırlanır. Yönetim Kurulu tarafından
onaylandıktan sonra basıma hazır hale
gelen dergi, internet sitesinde de TİDE
üyelerinin hizmetine sunulur. Dergi
çalışmalarının ilginç bir öyküsü dikkat
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çeker. 11 Eylül saldırılarının yapıldığı
gün, TİDE ofisinde bir yandan televizyon
seyredilirken diğer yandan derginin
yayına hazırlık çalışmaları yapılır. Yani
üç ayda bir önümüze gelen derginin
editoryal dizaynı yakın dönemin en
önemli tarihsel olaylarından biri
yaşanırken yapılır.
Belli bir süre, sadece TİDE üyesi kişi
ve kurumlara yollanan dergi, 2009
yılından itibaren İstanbul’daki çeşitli
D&R mağazaları, Remzi Kitabevi,
Kabalcı ve Nezih mağazalarında da
satışa sunulmaya başlanır.
Arkalarındaki önemli finansal kaynağa
rağmen, 1-2 yıl içinde kapanmak
zorunda kalan birçok benzer dergi
düşünüldüğünde,
İç
Denetim
Dergisi’nin uzun soluklu, gelişen yapısı
derginin başarısını gösterir. İç Denetim
Dergisi, ayrıca 2006 yılından beri
Türkiye İç Denetim Kongreleri’ne yayın
sponsoru olarak destek verir. Bakın İç
Denetim Dergisi’nin işlevini, TÜSİAD
Yönetim Kurulu Başkanı Ümit Boyner
şöyle özetliyor: “TÜSİAD olarak İç
Denetim Dergisi’nin gündemine aldığı
konuları ve iç denetim alanında bizlere
sunduğu son gelişmeleri yakından
takip ediyor, kurumumuz bünyesinde
yürüttüğümüz çalışmalarımızda bu
bilgilerden faydalanıyoruz.”
TİDE basılı yayınları sadece Bülten ve
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İç Denetim Dergisi ile sınırlı değil. İç
denetim mesleği yayıncılığı konusunda
değer yaratarak, “Akademik Forum
2010”, “Türkiye’de İç Denetim Üzerine
Yapılan Akademik Çalışmalar Analizi
1985-2010” çalışmalarını yayınlar.
Enstitü yayınlarının üçünü çalışması
İç Denetim, Kurumsal Yönetim, Risk
Yönetimi, İç Kontrol çalışması olur.
Enstitü’nün son yayını ise, bu yayına
konu kitap olur.
Bu kitapların yanında “Akademik
Forum 2014” (Akademik Forum 2014
yayını, Akademik Forum 2014’ta
yapılan sunumları içerir), “Kampüsten
Geleceğe: Kariyerimi Şekillendirirken
İç Denetim yayınları basıldı. Ayrıca The
IIA’in yayını olan “Auditing Social Media:
A Governance and Risk Guide” kitabı
da Sosyal Medya – “Kurumsal Yönetim
ve Risk Rehberi” ismiyle Türkçe’ye
çevrildi.
Sanal Müze
Tüm bu çalışmalar yanında, kurumun
yapısı ve etkinliklerinin arşivlenerek
kayda alınması suretiyle bir bilgi birikimi
olarak değer kazanması ve Enstitü’nün
kuruluşundan beri gelişim sürecini
yazılı ve görsel olarak anlatılması
amacıyla Sanal Müze çalışması, uzun
ve titiz bir hazırlık aşamasından sonra
2011 yılında yayına alınır. Bu uygulama
ile bu arşivin sadece kurum bünyesinde
-29-

bir odada saklanması değil, dünyanın her yerinden, ziyarete açık
bir bilgi birikiminin paylaşılması amaçlanır. Bu uygulama, TİDE’nin
ulusal bilgi birikimini uluslararası alana taşımak istemesinin en
güzel örneklerinden biridir.
Enstitü’nün Yıllar İtibariyle Çalışma Felsefesi
Enstitüsü’nün, ilk yıllarında her yıl temel çalışma felsefesini ve
hedeflerini belirleyen “Yıllık Çalışma Sloganları” belirlenir. Bunun
nedeni, yeni kurulan bir sivil toplum kuruluşunun örgütlenmesinin
gerçekleşmesi ve üyelerinin harekete geçirilmesinin sağlanmasıdır.
Bu amaçlar gerçekleştirildikten sonra, uygulama da sonlandırılır.
Yani TİDE, aslında sürekli kendini geliştiren, gözden geçiren
ve mükemmel olanı yakalamak isteyen bir dinamik yapıdır.
Bu, kurucuların mesleklerine gösterdikleri özeni, TİDE’ye de
göstermelerinin göstergesidir.
Yıllar itibariyle bu sloganlar, Enstitüsü’nün kurumsal tarihinde,
hedeflerin neler olduğunu göstermesi açısından önem kazanır. Bu
sloganları şöyle sıralayabiliriz:

Üçüncü Etap: Elden Ele: Küresel Birikimlerden Ulusal
Değer Yaratıyoruz
Faaliyetlerine “yüksek çıkış”la başladıktan sonra “birlikte düz
koşu” ile çalışmalarını belirli standarda getirerek ona değer katan
başta TİDE üye ve kurucuları, bayrağın sonraki kuşaklara “elden
ele” geçmesi için genç meslektaşlara ayrı bir önem atfeder.
Gençlere verilen değer, onlara sağlanan destek ve yol göstericilikle
somutlaşır. Bu destekler kariyer danışmanlığı şeklinde olabileceği
gibi, gelen denetçi taleplerinin üyelere iletilmesi şeklinde veya
henüz mesleğe adım atmamış gençlerin çalışmaları olan, denetim
kulüplerinin kuruluşuna danışmanlık edilmesi ve üniversitelerde
düzenlenen çeşitli etkinliklerle gösterilir. Bu etkinliklerle ayrıca
mesleğin yaygınlaşması ve bu konudaki farkındalığın arttırılması
da amaçlanır.
Mesleğin Tanıtımına Katkı Sağlanması

1998 yılında, “Paylaşarak Gelişim”,

Yapılan çalışmalar yanında, bu çalışmaların farkındalık yaratılması
için kamuoyu ile paylaşılması ve bu yolla iç denetim mesleğinin
gelişimine katkı sağlanması için bültenler hazırlanır, mesleki
toplantılar yapılır, çeşitli kurumlarla temasa geçilir. Bu çalışmalara
verilen önem, bunların daha kurumsal ele alınmasını gerektirdiği
için 2010 yılında Kurumsal İletişim Komitesi kurulur.

1999 yılında, “Bireysel ve Kurumsal Mükemmelliği Köprü
Oluşturmak”,

Bu faaliyetler sonucu TİDaE bugün, iç denetim mesleğinin ulusal
tek referans kaynağıdır.

2000 yılında, “Mesleği Yaşamak, Birlikte Paylaşmak”,

TİDE, iç denetim alanında yaptığı çok yönlü çalışmalarına kamu
kurumlarını da katar. Kamu yönetimi alanında yapılan reformlarla
kamu kurumlarında zorunlu hale getirilen iç denetim konusunda,
Kamu İç Denetçileri Derneği ile 2011 yılından itibaren “Kamu İç
Denetim Konferansı” düzenlenmeye başlanır. Bu konferansların
ilki “Kamu Yönetiminde Sürdürülebilirlik” temasıyla toplanır. Çeşitli

1995 yılında, “Bir Arada Çok Şeyler Yapabiliriz”,
1996 yılında, “Dünyaya Açılan Pencere Olmak”,
1997 yılında, “Bir Arada Olalım”,

2001 yılında, “Temiz Çalışan, Temiz İş ve Temiz Kurum”.
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oturumlardan oluşan bu konferansa kamu kurum ve kuruluşlarından
çok sayıda temsilci katılır. İki yılda bir düzenlenmesine karar verilen
bu konferanslarla, TİDE kamu işbirliği platformu da sağlanmış olur.
Uluslararası Temsil Gücü
TİDE’nin sadece ulusal alanda değil, uluslararası alanda da varlığını
kabul ettirdiğini, üye olduğu mesleki örgütler gösteriyor. Bunun
dışında, mesleki olarak yapılan çeşitli kurumsal etkinlikler de bunu
pekiştiriyor. Bu çalışmalardan kamuoyunda en çok fark edileni, ev
sahipliği yapılan uluslararası etkinlikler olur.
TİDE, 2000 ve 2004 Avrupa İç Denetim Konferansları’na ev sahipliği
yapar. Bu konferanslar sayesinde, hem ülkemiz meslektaşları
yabancı meslektaşlarla tanışma fırsatı bulur hem de mesleğin
güncel tartışma konularını takip etme şansı yakalar. Kurum olarak
ise, TİDE, bu konferanslar sayesinde hem organizasyon gücünü
test etme şansı yakalar, hem de yabancı meslek örgütleri nezdinde
saygınlığını pekiştirmiş olur.
TİDE üyesi meslektaşlar Uluslararası İç Denetçiler Enstitüsü
ve Avrupa İç Denetim Enstitüleri Konfederasyonu’nun Yönetim
Kurulları’nda yer alır. Küresel alanda, iç denetim mesleğine yön
veren bu kurumlarda, TİDE üyesi meslektaşların yer alması,
TİDE’nin uluslararası alandaki etkinliği için başka bir örnek olur.
Kurumun bundan sonraki hedefi, bir TİDE üyesinin bu uluslararası
kurumlardan birinin Yönetim Kurulu Başkanı olmasıdır.
TİDE tarafından, çeşitli ülkelerin ulusal mesleki organizasyonlarına
sağlanan değişik katkılar TİDE’nin ulusal birikimini uluslararası
alana taşımasının diğer bir örneği olarak kabul edilebilir. Özellikle
bölge ülkeleri nezdinden lider bir kurum işlevi gören TİDE, edindiği
kurumsal deneyimini bu ülkelerle değişik yollardan paylaşır. Bu
kapsamda, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Azerbaycan, Romanya ve
Bulgaristan iç denetim organizasyonları muhtelif tarihlerde ziyaret
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edilir. Çeşitli protokollerin imzalandığı bu görüşmeler dışında,
Güney Kore ve Bosna-Hersek’ten iç denetçiler TİDE’yi ziyaret eder.
TİDE’nin Üretim Gücü; Çalışma Komiteleri
TİDE, bir mesleki sivil toplum örgütü olarak, üyelerinin gönüllü
katılımıyla çalışmalarını yürütür. Üyelerin profesyonel bir ruhla
yaptıkları bu gönüllü çalışmalar, kurumun en önemli üretim gücünü
oluşturur.
Çalışma komiteleri, deyim yerindeyse mutfak işlevi görür. TİDE’nin
tüm çalışmaları, bu Komiteler’de tartışılıp karara bağlandıktan
sonra hayata geçer.
Yapılan çalışmaların daha sistematik ve koordineli yapılması
amacıyla 1997 yılında kurulan “Çalışma Grupları”, 2000 yılında,
dönemin koşullarına ve denetim dünyasının değişen yapısına
uygun olarak “Çalışma Komiteleri” adını alır. Zaman içinde, yapılan
çeşitli değişikliklerden sonra, çalışma komiteleri, Standartlar ve
Kalite Güvence Komitesi, Akademik İlişkiler Komitesi, Kurumsal
İletişim Komitesi, Program Komitesi, Yayın-Web ve Sosyal Medya
Komitesi, Mesleki Düzenlemeler Komitesi ve Üyelik Komitesi olarak
etkinliklerini devam ettirir.
Komitelerin yapısı, kurum için en etkili olacak çalışma yapısına
göre şekillenir. Her komiteden sorumlu bir Yönetim Kurulu üyesi
bulunur. Ayrıca Komite çalışmaları aylık ve üçer aylık dönemlerde
TİDE Yönetim Kurulu’na raporlanarak, yapılan çalışmalar yönetimle
de paylaşılmış olur. Komiteler, meslektaşların bilgi birikimlerini
kullanmaya zemin hazırlama ve üyeler arasında bir tanışma ve
dayanışma zemini sağlama işlevi görür.
Komiteler, farklı kurumların temsilcilerini buluşturarak bir araya
getiren, birlikte paylaşım ve katılım arzusunu harekete geçirerek
farklılıkların zenginliğini, birlikteliğin sinerjisi ile değer yaratan bir
güce dönüştüren platformlardır.
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Meslek Kütüphanesi

İç Denetim Farkındalık Ödülleri

İç denetim konusunda yaşanan en büyük ulusal sorunlardan biri
kaynak eksikliğidir. Özellikle, Türkçe kaynak bulmak sıkıntı olabiliyor.
Bu sorunu çözmek ve iç denetçilere, uzmanlara, akademisyenlere
ve konuyla ilgilenebilecek diğer kişilere iç denetim alanında kaynak
sağlamak amacıyla 1997 yılında Meslek Kütüphanesi kurulmaya
çalışılır. Çalışmalar sonunda, kütüphane bugün denetim mesleğiyle
ilgili birçok yerli yayın dışında, başta IIA’nın yayınları olmak üzere
zengin bir uluslararası literatürü de kuyucuların hizmetine sunar.

Mayıs ayı, tüm dünyada “İç Denetim Farkındalık Ayı” olarak kutlanır.
Ülkemizde de TİDE, Mayıs ayında “İç Denetim Farkındalık Ödülleri”
verir. 2011 yılından beri, çeşitli alanlarda verilen bu ödülle, iç
denetime yatırım yapan, ülkemizde iç denetimin ulusal gelişimine
katkı sağlayan ve öncülük eden kurumların arttırılması amacıyla bu
ödüller çeşitli alanlarda dağıtılır.

Çeşitli sivil toplum kurumlarından yapılan bağışlarla daha da
zenginleşen bu kütüphane, bugün, ülkemizde ender görünen
mesleki kütüphanelerden biri olmasının yanında, iç denetim
alanında ulusal ve uluslararası yayınların bulunduğu tek kütüphane
olma özelliği taşır. TİDE ofisinde okuyuculara hizmet veren bu
kütüphane, sürekli güncellenerek geliştirilir.

Kurucu Başkan’ın belirttiği gibi, Türkiye’de iç denetim mesleğiyle
ilgili farkındalığın miladı 19 Eylül 1995 yılında 47 üye ile Türkiye
İç Denetim Enstitüsü’nün kuruluşu olur. Türkiye’de bu şekilde
başlatılan bu farkındalık bugün akademik, sivil, mesleki, sektörel,
kamu, finans ve reel sektörde faaliyet gösteren kuruluşlarla ifade
ve yayılım gösteren bir seviye ve birikime ulaşmıştır.

Akademik Forum
TİDE, mesleğin akademik gelişimine destek sağlamak ve iç denetim
alanındaki bilgi birikiminin akademi ile bağının kurulması amacıyla
üniversitelerle işbirliği halinde Akademik Forumlar düzenler.
2010 yılından beri düzenlenen bu forumlarla, bir yandan iç
denetim mesleğinin akademik gelişimi sağlanırken, diğer yandan
hem TİDE’nin hem de Akademik Forum’a katılan iş dünyası
temsilcilerinin akademik dünya ile olan bağları da kurulmuş olur.
İki yılda bir düzenlenen bu forumlardan ilki 2010 yılında Marmara
Üniversitesi’nde, ikincisi ise 2012 yılında İstanbul Üniversitesi’nde
yapılır. Türkiye’nin iki seçkin üniversitesinde yapılan bu etkinliğin
üçüncüsü de 2014 yılında Galatasaray Üniversitesi’nde düzenlenir.
Dördüncü Akademik Forum, 2016 yılında Boğaziçi Üniversitesi’nde
yapılacak. Bu forumlar, iş dünyası ve akademik dünyayı bir araya
getirmesi açısından da örnek olabilecek niteliktedir.
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Enstitü’nün Aldığı Ödüller
Türkiye İç Denetim Kongreleri, İç Denetim Dergisi, TİDE Akademi,
sayıları sürekli artan sertifikalı denetçiler, sürekli artan gönüllü
üyeler, Akademik Forum gibi çalışmaların sonuçlar vermesi, topluma değer yaratması TİDE’ye emek verenlerin aldığı en değerli
ödüllerdir. Verilen bir emeğe karşılık almaktan ve bu emeğin başka
gönüllü emeklerle güçlenmesinden daha güzel bir ödül olur mu?
Enstitü çalışmalarının başarısı, yarattığı değer yanında Enstitü’nün
kurumsal olarak aldığı çeşitli ödüllerle de onaylanır. Sadece
Enstitü’nün değil, Enstitü bileşenlerinin de dünyanın en saygın
ödüllerini aldığı görülür.

Her yıl değişen sayıda ve gelişen alanlarda verilen bu ödüller 2012,
2013, 2014 ve 2015 yıllarında verilir. TİDE Özel Ödülü, İç Denetim
Kalite Güvence Belgesi Alan Kuruluşlar, TİDE Akademi’den En
Fazla Eğitim Alan Kuruluşlar, TİDE Akademi’ye En Fazla Gönüllü
Eğitim Veren, TİDE’de Üye Sayısını En Fazla Artıran kategorilerinde
verilen bu ödüllere ek olarak, 2014 yılından beri ‘‘Ali Kamil Uzun
Yaşam Boyu Meslek Üstün Hizmet Ödülü’’, iç denetim konusunda
olağanüstü katkı yapan kişilere verilmeye başlanır.
İç denetim algısının, eski, geleneksel teftiş algısından kurtulması
bakımından çok önemli bir rolü olan bu ödüller, ulusal birikimlerden,
küresel çapta bir değer yaratılması bakımından da önemlidir. Kurucu
Başkan, “farkındalık ilköğretimde başlamalı” diyerek, şeffaf, hesap
verebilir bir toplum olmanın bu sayede oluşabileceğine dikkat
çekerek, toplumsal bir farkındalık yaratılmasının önemine dikkat
çeker.
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Alınan ilk ödül, 1998 yılında IIA (The Institute of Internal Auditors)
tarafından verilen “Dünya çapında en hızlı gelişen ve üye sayısını
en hızlı arttıran enstitü” ödülü olur. Yine 1999 yılında, IIA Başkanı
özel ödülü olan “Exceptional Public Relations Program” ödülü de
alınır. Bu ödüllerden biri de 2007 yılında, 250’dan fazla enstitü
arasından kazanılan IMAP (International Mastering Advocacy Program - Uluslararası Mesleki Tanıtım ve Benimsetme Programı)
ödülü olur. IIA iç denetim mesleğine yaptığı yenilikçi katkılarından
dolayı TiDE’ye bu ödülü verir. IIA tarafından küresel bazda verilen
en büyük ödül olan bu ödülü kazanmak Enstitü için büyük bir başarı
olur.
Enstitü dışında, Enstitü bileşenleri de çeşitli ödüller alır. 2001
yılında yayın hayatına başlayan İç Denetim Dergisi, 2003 yılında
zengin içerik ve farklı tasarımıyla IIA’den birincilik ödülünü alır.
TİDE ayrıca The IIA tarafından “2014 Farkındalık Yaratma
Şampiyonu” ve “2015 Farkındalık Yaratma Şampiyonu” ödülleri ile
onurlandırılır.
Kurucu Başkan’ın, bu ödüllerden birinin alındığı törende ifade ettiği
gibi bu ödüller özverili, gönüllü emeğin ve ekip çalışmasının ürünü
olur.
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İşbirlikleri
TİDE çeşitli kurumlar ve meslek örgütleriyle mesleki işbirliğine gidip
protokoller imzalayarak, mesleğe ve meslektaşlara katkı sağlama
yönünde de çeşitli faaliyetler gerçekleştirir.
Bu işbirliklerinin en önemlilerinden biri Muhasebe Öğretim Üyeleri
Bilim ve Dayanışma Vakfı (MÖDAV) ile imzalanan protokoldür. Bu
protokol ile iç denetim mesleğinin öneminin öğrencilere aktarılması
ve mesleğin gelişimine katkı sağlanması amaçlanır.
Diğer önemli bir işbirliği İstanbul Serbest Muhasebeci Mali
Müşavirler Odası (İSMMMO) Akademi ile yapılır. Mali müşavirlerin iç
denetim konusunda uzmanlaşmalarını sağlamak amacıyla yapılan
bu protokol yanında, 2012 yılında TSPAKB ve KOMTAŞ ile eğitim
konusunda işbirliklerine gidilir.
Kamu mali yönetim ve kontrol yapısındaki düzenlemelerin etkisiyle
gittikçe kamuda önemi artan iç denetim faaliyetleri konusunda, iç
denetimin kurumsallaşması ve yaygınlaşması için TİDE’nin kamu
kurum ve kuruluşlarının en önemli akıl ortağı olduğu anlaşılır.

ortaya koyabilmek bakımından bir farkındalık yaratmak gerekiyor.
Bunun için de toplumsal eğitime ihtiyaç var.”
Açılış konuşmalarından sonra konferans iç denetim standartları,
risk yönetimi ve iç denetimin geleceği konularında panellerin
olduğu üç ana bölümde yapılır.
İç Denetimde Uluslararası Standartlar oturumunda konuşan
TİDE Başkanı Gürdoğan Yurtsever, dünyada ve ülkemizde iç
denetimin öneminin giderek arttığını ifade ederek, “Türkiye’deki
iç denetim uygulamalarının uluslararası standartlara yükseltilmesi için çaba gösterdiklerini ve TİDE bünyesinde pek çok faaliyet
gerçekleştirdiklerini” belirtti. “İç denetimin temel amacının kurumlara değer katmak” olduğunu ifade eden Yurtsever, “İç denetimin
değer katma fonksiyonunun kamu idareleri için de geçerli
olduğunu, kamu idarelerindeki risklerin azaltılması, olası zararların
önlenmesi, kaynakların etkili ve verimli kullanılması için iç denetim
faaliyetinin uluslararası standartlarda gerçekleştirilmesinin büyük
önem taşıdığını” vurgular.

Kamu İdarelerinde Daha Etkili Bir Yönetim İçin Nasıl Bir
İç Denetim?
Kamu İdarelerinde Daha Etkili Bir Yönetim İçin Nasıl Bir İç Denetim?”
sorusu TBMM Genel Sekreterliği ev sahipliğinde gerçekleştirilen
bir konferansta Ankara’da masaya yatırıldı. Türkiye İç Denetim
Enstitüsü (TİDE) ve Kamu İç Denetçileri Derneği (KİDDER) işbirliği
ve İç Denetim Koordinasyon Kurulu (İDKK)’nun desteğiyle TBMM
Büyük Grup Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilir.
Konferansta bir konuşma yapan Meclis Başkanı Cemil Çiçek, kamu
idarelerinde iç denetimin ve iç denetçilerin yaptığı işin önemine
dikkat çeker. Çiçek, her yıl bir haftanın “denetim haftası” olarak
belirlenmesi önerisine de destek verir: “Denetimin ve iç denetimin
ne anlama geldiğini, bu işin ne kadar hayati ve önemli olduğunu
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Dördüncü Etap Yarış Devam Ediyor: Ulusal Birikimlerden
Küresel Değer Yaratıyoruz
Uzun olmayan geçmişinde, hem ulusal hem de uluslararası
alanda büyük başarılara imza atan TİDE, sürekli gelişen ve ileriyi
hedefleyen çalışmalarıyla denetim alanına yaptığı katkıyı gün
geçtikçe arttırmayı hedefler.

tarafından düzenlenen “Kredi Kuruluşları Kanunu” tasarı taslağı
sempozyumunda TİDE temsil edilerek, taslağın denetim kısmı ile
ilgili olarak Enstitü görüşleri paylaşır.
Enstitü tarafından aracı kurumların iç kontrol sistemi ve iç denetim
faaliyetleri hakkında tebliğ taslağı hazırlanarak, Türkiye Sermaye
Piyasası Aracı Kuruluşlar Birliği (TSPAKB)’ne sunulur.

Kurucuları tarafından temelleri atılan yönetim modeli ile üyelerin
katılımını sürekli destekleyerek iyi bir yönetişim modeli kuran TİDE
için, bu modelin genç meslektaşlar tarafından sahiplenmesi ve
geliştirilmesini çalışmaların ana amaçlarından birini oluşturur.

2004 yılında kabul edilen ve etkisini ağırlıklı olarak kamu
kesiminde gösteren Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ise,
ülkemizde iç denetimi aslına uygun tanımlayan ilk kanun olup,
IIA ve TİDE tarafından uzun yıllardır savunulan çağdaş iç denetim
uygulamalarının kamu kesiminde uygulanmasına temel teşkil eder.

Yaptığı çalışmaların etkisi sadece ulusal düzeyde kalmayan,
uluslararası düzeyde de takdirle karşılanan bu kurum, yakaladığı
sürdürülebilir kurumsallaşmasının genç meslektaşlarla, nesilden
nesile değer kazanarak aktarılacağının farkında.

TİDE’nin bu çalışmalarında, Enstitü’nün sahip olduğu mesleki bilgi
birikimi yanında, bir meslek örgütü olarak iç denetçileri temsil
etmesi de rol oynar.

Türkiye’deki İç Denetim Düzenlemelerinde TİDE’nin Rolü
Küresel alanda 2000’li yılların başında yaşanan Enron, Worldcom
gibi olaylar Sarbenes-Oxley gibi kanunlarla çok katı disiplin sağlayan
düzenlemelerin yürürlüğe girmesine sebebiyet verir. 2001 yılından
yaşanan bankacılık kriziyle beraber, başta bankacılık alanında
olmak üzere birçok alanda iç denetimi konu alan düzenlemeler
yapılır. Bu konudaki en son düzenleme, herkesin bildiği gibi Yeni
Türk Ticaret Kanunu olur. Tüm bu düzenlemelerin ortak noktası,
iç denetim mesleğinin uluslararası standartlar çerçevesinde
yapılmasını sağlar. Bu düzenlemelerde hem kamu kurumları
hem de ilgili meslek grupları TİDE’nin konuyla ilgili görüşlerini
değerlendirir. Örneğin BDDK tarafından hazırlanan ve 2001 yılında
yürürlüğe giren Bankaların İç Denetim ve Risk Yönetim Sistemleri
Hakkında Yönetmelik’in hazırlanma aşamasında, BDDK tarafından
TİDE’nin de görüşleri talep ediliyor, Enstitü’nün görüşleri hazırlanan
bir rapor ile BDDK’ya iletilir. Yine 2004 tarihinde Ankara’da BDDK
-40-

Geleceğin Tasarımı
TİDE bünyesinde, bir yandan güncel çalışmalar devam ederken
diğer yandan da ileriye dönük hedefler belirlenir. Bunu, yapılan
Çalıştay, Geleceğin Tasarımı Çalıştayı, Strateji ve Eylem Planı
Çalıştayı, Arama Konferansı gibi etkinliklerden anlamak mümkün.
Örneğin, muhtelif tarihlerde yapılan Geleceğin Tasarımı Çalıştayları
ile TİDE’nin kurumsal yönetim konusundaki stratejik aksiyon
planları belirlenip, bunlar zaman içinde güncellenir.
Enstitü gelişimi amacıyla yapılan çalışmalardan biri, yönetimin
etkinliği için, yönetimin dış eğitim alması olur. Enstitü çalışmalarını
değerlendiren anketler (üye memnuniyet anketleri, okur anketleri),
iç ve dış denetimler bu kapsamda yapılan diğer çalışmalar arasında
gösterilebilir.
Geleceğin planlanması sadece kurum için değil, kurumun
bileşenleri için de yapılır. 2008 tarihinde derginin kurumsal
geleceğinin tasarımı için Yönetim Kurulu, Danışma Kurulu ve Yayın
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Kurulu’nun katılımıyla “İç Denetim Dergisi Kurumsal Geleceğinin
Tasarımı Çalıştayı” düzenlenir.
Bunların dışında ayrıca her yeni yönetim iş başına geldiğinde hedef
ve strateji önceliklerini belirlemeye yönelik çalıştaylar yapar.
Gelecek Zirvesi: Gelecek İçin Değerlerimizi Bilmek
Türkiye İç Denetim Enstitüsü (TİDE), 20 kuruluş yılında, Gelecek
Zirvesi 2015 “Gelecek İçin Değerlerimizi Bilmek” etkinliğini
düzenler. İç Denetim Farkındalık Ayı’nda, Çanakkale Destanı’nın
100. yılı anısına Çanakkale’de gerçekleşen Gelecek Zirvesi 2015,
“Gelecek İçin Değerlerimizi Bilmek” temasıyla gerçekleştirilir.
TİDE Akademik İlişkiler Komitesi’nin, TİDE Gelecek Okulu Projesi
çerçevesinde yapılan etkinlik, üniversite öğrencilerinin geleceğe
daha donanımlı hazırlanmaları amacıyla yapılır. Etkinlik, Çanakkale
Zaferi’nin 100. yılında, geçmişten gelen değerlerimizi anlamak ve
onlara sahip çıkmak anlayışı ile Çanakkale’de düzenlenir.
İstanbul, Bilecik, Edirne ve İzmir’den dokuz üniversiteden toplam
100 öğrenci, yedi üniversiteden toplam 16 akademisyenin katıldığı
Gelecek Zirvesi üç gün sürer. Zirve’de Çanakkale On Sekiz Mart
Üniversitesi ve Çanakkale halkından da katılım olur. Zirve’nin
başlamasından önce yerel ziyaretler yapılır. Bu kapsamda Çanakkale
On Sekiz Mart Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve üniversitenin iç
denetçileriyle görüşmeler gerçekleştirilir. TİDE Kurucu ve Onursal
Başkanı Ali Kamil Uzun, üniversite radyosuna röportaj verir.
Genç Meslektaşlara Verilen Önem
Uluslararası İç Denetçiler Enstitüsü Batı Avrupa Direktörü Giovanni
Grossi’nin yayın için kaleme aldığı yazıda da belirttiği gibi en
güzel bayrak yarışlarından biri haline gelen bu kurumun, bundan
sonraki etabının başarısını genç nesiller belirleyecek. Grossi’ye
göre, Enstitü bir başarı göstererek kısa bir sürede gurur duyulacak
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bir kurum haline gelir. Ancak, bu aşamadan sonra ortaya çıkacak
bazı zorlukları iyi yönetmek gerekecek. Bu zorluk, tıpkı bir insan
hayatında olduğu gibi kurumların da tarihlerinde görülen geçiş
dönemleridir. Grossi’ye göre TİDE, ömrünün buluğ çağında. Bu
çağı sorunsuz atlatmanın yolu, gençlerin bağımsız bir şekilde,
Enstitü altında, kurumun köklerini ve geleneklerini kaybetmeden;
değerlerine sahip çıkarak, bu çatı altında bir araya gelmesi ve onu
ileriye götürmesi olacaktır.
Bunun farkında olan TİDE yönetimleri, edindikleri mesleki ve
yönetsel tecrübe ve deneyimi genç nesillere aktarmanın sadece
TİDE’nin sürdürülebilirliği için değil aynı zamanda bir mesleki sosyal
sorumluluk olduğunun bilincinde. Bunu sağlayan mekanizma
çalışma komiteleri olur. Bu komiteler, bir yandan üretim alanları
olurken, diğer yandan bilgi paylaşım platformları da olur.
Denetim mesleğinin yakın dönemdeki değişimi, genç meslektaşların
sürekli öğrenmelerini, sertifikasyona önem vermelerini, bilgi
teknolojileri ve mevzuattaki değişime önem vermelerini zorunlu
kılar. Özellikle yeni yürürlüğe giren Türk Ticaret Kanunu, iç
denetimin finans ve kamu sektörü ile birlikte reel sektörde de
önem kazanmasına zemin hazırlar. Genç meslektaşların bu
düzenlemelerin gerektirdiği bilgi birikimine sahip olmaları ve
mesleğin uluslararası gelişimini takip etmeleri için TİDE, mesleki
gelişim için genç denetçilere ihtiyaç duydukları destekleri sunuyor.
TİDE Gelecek Okulu (TİDE GO)
İç denetim mesleğini gençlere tanıtmak
ve üniversite öğrencilerine iç denetimi
bir kariyer seçeneği olarak tanıtmak
yoluyla iş dünyası ile üniversiteler
arasında iletişimi sağlamak ve
üniversitelerde iç denetim konusunda
bir farkındalık oluşturmak için TİDE
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Gelecek Okulu (TİDE GO) projesi hayata geçirildi. Faaliyetleri devam
eden bu projenin üç temel bileşeni bulunmaktadır:
Gelecek Zirvesi: İlk zirve Çanakkale’de “Gelecek İçin Değerlerimizi
Bilmek” teması ile 2015 yılında yapıldı. Zirve hakkında geniş bilgi,
“Geleceğin Tasarımı” bölümünde yer almaktadır.
Kampüsten Geleceğe Bakış Konuşmaları: Bu etkinliğin amacı,
profesyoneller ve üniversite öğrencileri arasında bir deneyim ve
bilgi paylaşımı platformu oluşturmaktır.
Kampüsten Şirketlere Ziyaret Programı: İç denetim kulübü
öğrencileri bu etkinlik çerçevesinde, şirketlerin iç denetim
birimlerine ziyaretler düzenlemektedir.
“Kampüsten Geleceğe: Kariyerimi Şekillendirirken İç Denetim”
kitabı TİDE Gelecek Okulu projesine destek olması amacıyla
hazırlandı.
İç Denetime Genç Bakış
İç Denetime Genç Bakış Yarışması 2014 yılından beri, organize
edilmektedir. Yarışmaya çeşitli üniversitelerden katılan üniversite
öğrencileri resim, karikatür, kompozisyon ve slogan kategorilerinde
jüri tarafından değerlendirilerek ödüllendirilmektedir. Ödüller, iç
denetim farkındalık ayında sahiplerine takdim edilir.

TİDE İçin Ne Dediler?
Kitapta, önceki bölümlerde çok kısa özetlenen çalışmalar yanında,
TİDE’nin değer kattığı ve TİDE’ye değer katan Türkiye’nin en
önemli kurum ve kuruluş temsilcilerinin TİDE hakkında yazdıkları
bölümü de var. Bu bölüm, TİDE’nin Türk iş dünyası için ne anlamlar
ifade ettiğini çok güzel özetler. Türkiye’nin en seçkin kurumları
arasında yer alan birçok kamu ve özel sektör kurum yetkilisinin
gözünden TİDE’nin anlatıldığı bu bölümde, TİDE’nin uluslararası
alandaki başarısına, ulusal alanda mesleğin ve meslektaşların
gelişimine katkısına, gençlerin mesleği sevmesindeki rolüne, iç
denetim konusundaki düzenlemelerdeki etkisine vurgu yapılarak
bu çalışmaların iyi niyetle, gönüllü, sabırla ve büyük bir özveri ile
yapıldığı dile getirilir.
Sonuç
20 yıl önce 4 kişinin girişimi ile başlayan TİDE bugün; ulusal
ve uluslararası alanda varlığını kabul ettirmiş, 780’den fazla
kurumu temsil eden 2500’e yakın üyesi bulunan, kurumsal
altyapısını tamamlayarak sürdürülebilir bir iyi yönetişim modeli
kuran, uluslararası iç denetim standartlarını Türkçe’ye çeviren ve
yayımlayan, uluslararası mesleki sertifikasyon sınavlarına aracılık
eden ve bu konularda eğitimler düzenleyen, iç denetim konusunda
akademik çalışmalara destek olan, gelenekselleştirdiği kamu iç
denetim konferansı, akademik forum, iç denetim kongresi gibi
etkinleri belli sürelerde düzenleyen, iç denetim dergisi yayınlayan bir
kurum haline geldi. Kuruluşundan bugüne yaşanan bu gelişmelerin
altında üyelerin katılımına açık yönetişim modeli ve bu katılım
yoluyla üyelerin verdiği emek ve özveri yatıyor.
TİDE’nin bugünlere gelmesinde, kuruluş çalışmalarından beri
yerleştirilmeye çalışılan bir ruh yatıyor. Özveri, adanmışlık, mesleki
mükemmellik, paylaşım, ortak değer yaratılması gibi kavramlarla
ifade edilebilecek bu ruh, kurum için gelenekselleşen bir ana

-44-

-45-

taşıyıcı haline geliyor. Üyeler, özgünlüklerini bu ruhla birleştirerek
ailenin bir parçası oluyor.
Kitabı bitirip kapağını kapattıktan sonra, iki hikayesi olan bir
TİDE karşınıza çıkıyor. Bir yandan kuruluşundan kurumsallaşma
çalışmalarına kadar geçen süreç; üye sayısındaki artış, konferanslar,
toplantılar, uluslararası üyelikler, ödüller, yayınlar…vb bileşenlerin
oluşturduğu kurumsal bir yapı. Bu ilk hikâye, bir kaynak ve zaman
sonucunda alınabilecek bir sonuç olabilir. Herhangi bir kurum,
ciddi bir maddi kaynak ile ve iyi yönetilmesi varsayımıyla bunları
elde edebilir.
İkinci hikaye ise, birinciden farklı, TİDE’yi TİDE yapan, ona özgü, onu
diğer kurumlardan ayıran, büyük bir özveri, emek ve adanmışlıkla
koşulan bir bayrak yarışını anlatan hikayedir. İşte, TİDE, bu ikinci
hikayedeki ruhla yazılan ilk hikayedir.
TİDE’yi en iyi, Kurucu ve Onursal Başkan’ının şu ifadeleri
özetleyebilir:
“Her şey bir hayalle başladı, hayaller söze döküldü, düşünce oldu,
duygu oldu, duygular yüreklerimizde heyecan oldu, paylaşarak
gelişmek, katılımla ilerlemek düşüncemizi davranışa dönüştürdü,
paylaşarak gelişmek alışkanlığımız oldu, meslek ailemizin değerine
dönüştü, birlikte değer yaratma karakterimiz oldu, birlikte değer
yaratma gücümüzün kurumsal ifadesi TİDE kader birliğimiz oldu.”
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Türkiye İç Denetim Enstitüsü (TİDE)
Türkiye İç Denetim Enstitüsü, ülkemizde uluslararası standartlarda iç denetim
mesleğinin gelişimi için 19 Eylül 1995 tarihinde kurulmuştur. TİDE’nin, 31 Aralık
2014 itibariyle, 700’den fazla kurumu temsil eden yaklaşık 2400 üyesi bulunmaktadır.
Enstitü, mesleğin profesyonellerinin yetkinlikleri, finans ve reel sektör şirketleri ile
kamu kurum ve kuruluşlarının kurumsal yönetim kalitesi, mesleğin akademik gelişimi
için çeşitli hizmetler sunmaktadır.
Her yıl düzenli olarak gerçekleştirilmekte olan iç denetim, kurumsal yönetim, iç kontrol ve risk yönetimi konularında yetkin uzmanların bilgi, deneyim ve iyi uygulama
örneklerini paylaştıkları “Türkiye İç Denetim Kongresi”, yazı, makale ve söyleşileri
ile mesleki gündemi belirleyen, temel mesleki bilgi ve referans kaynağı “İç Denetim
Dergisi”, sürekli güncelliği sağlanan ve dilimize çevrilen “Uluslararası İç Denetim
Standartları ve Mesleki Uygulama Çerçevesi”, iç denetim profesyonellerinin küresel yetkinlik belgesi “Uluslararası İç Denetçi Sertifikası”, sürekli eğitim için “Mesleki Gelişim ve Yetkinlik Eğitimleri”, mesleki akademik gelişime yönelik “Akademik
İlişkiler ve Gelişim Programı” olmak üzere pek çok uluslararası ve ulusal mesleki
birikimlere erişim ve paylaşım imkânları sağlanmaktadır. Türkiye İç Denetim Enstitüsü,
bu hizmetleri ile mesleğin profesyonellerine ve iş dünyamıza güncel kalmak, değişim,
gelişim ve büyümenin ortağı olmak konusunda fırsatlar sunmaktadır.
Uluslararası İç Denetçiler Enstitüsü (IIA) ve Avrupa İç Denetim Enstitüleri Konfederasyonu (ECIIA)’nun temsilcisi olan ve yönetim organları ile çalışma komitelerinde aktif görev alan Türkiye İç Denetim Enstitüsü, “Meslekte küresel gelişim
ve mükemmelliğin paydaşı olmak” vizyonu ile şirketlerimizin yönetim kurulları,
denetim komiteleri, icra kurulu başkanları, üst düzey yöneticiler ve iç denetçiler, kamu
kurum ve kuruluşlarımız, düzenleyici kurumlarımız, üniversitelerimiz ve akademisyenlerimize hizmetleri ile kalıcı değer yaratma misyonunu sürdürmektedir.
Enstitü faaliyetleri ve hizmetleri ile ilgili ayrıntılı bilgi almak için www.tide.org.tr web
sitesini ziyaret edebilirsiniz.

