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Ça¤dafl Anlamda ‹ç Denetim Nedir?
Uluslararas› ‹ç Denetçiler Enstitüsü (IIA), K›rm›z› Kitap olarak da bilinen
“Uluslararas› ‹ç Denetim Standartlar›/Meslekî Uygulama Çerçevesi” (Professional Practices Framework) isimli kapsaml› yay›n›nda “iç denetimi” flu flekilde tan›mlamaktad›r:
“‹ç Denetim, bir kurumun faaliyetlerini gelifltirmek ve de¤er katmak amac›n›
güden ba¤›ms›z ve objektif bir güvence ve dan›flmanl›k faaliyetidir. ‹ç denetim
kurumun risk yönetim, iç kontrol ve kurumsal yönetim süreçlerinin etkinli¤ini
de¤erlendirmek ve gelifltirmek amac›na yönelik sistemli ve disiplinli bir yaklafl›m getirirek, kurumum hedef ve amaçlar›na ulaflmas›na yard›mc› olur.”

Türkiye ‹ç Denetim Enstitüsü
• Kurulufl 19.9.1995
• 1996 - IIA (Uluslararas› ‹ç Denetim Enstitüsü) üyeli¤i
• 1996 - ECIIA (Avrupa ‹ç Denetim Konfederasyonu) üyeli¤i
• 2005 IIA Ulusal Enstitü Statüsü
• Yaklafl›k 300 kuruluflu temsilen 750 üye
Türkiye’de uluslararas› standartlarda mesleki geliflim ve paylafl›m platformu
oluflturmak, mesle¤imizle ilgili e¤iflimi ve gelece¤i yönetmek için meslektafllar›m›z›n ulusal ve uluslararas› düzeyde mesleki örgütlenmesini sa¤lamak amac›yla 19 Eylül 1995 tarihinde Türkiye ‹ç Denetim Enstitüsü kurulmufltur.
Enstitümüzün kuruluflu ile birlikte; ülkemizde uzun y›llard›r var olan meslek
grubunun profesyonel kimli¤ine ça¤dafl ve küresel anlamda farkl› boyutlar kazand›ran bir süreç bafllam›flt›r.
Bugün, ulusal ve uluslararas› kurumsal kimli¤i olan ve 200’e yak›n uluslararas›
sertifikal› profesyoneli bulunan ba¤›ms›z ve özerk bir meslek örgütü olarak Enstitümüz iç denetim mesle¤ine hizmet vermektedir.
1998 y›l›nda Bakanlar Kurulu karar› ile Enstitümüzün unvan›na “Türkiye” eklenmesi uygun görülmüfltür.
Enstitümüz, mesle¤imizin küresel örgütü 130.000’den fazla üyesi olan Uluslararas› ‹ç Denetçiler Enstitüsü (IIA) ve Avrupa k›tas›ndaki meslek örgütü Avrupa ‹ç Denetim Enstitüleri Konfederasyonu (ECIIA) üyesidir.
T‹DE, Avrupa k›tas›ndaki 30 ülkede yaklafl›k 25.000 üyesi olan Avrupa ‹ç Denetim Enstitüleri Konfederasyonu Yönetim Kurulu’nda “Avrupa Birli¤ine Üye
Olmayan Avrupa Ülkeleri Temsilcisi” olarak 2000-2004 y›llar›nda Yönetim
Kurulu üyeli¤i yapm›flt›r. Ayn› görev 2007 y›l›nda tekrar Enstitümüze verilmifltir.
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T‹DE’nin Misyonu
T‹DE’nin misyonu, iç denetim uygulamalar›nda uluslararas› standartlar çerçevesinde meslekdafllar, kurumlar ve toplum için referans ve güvence kayna¤› olarak katma de¤er yaratmakt›r.

T‹DE’nin Hedefleri
T‹DE’nin iç denetim meslek örgütü olarak hedefleri flu flekildedir:
• Tüm üyelere uluslararas› standartlarda yetkinlikler kazand›r›lmas›n› sa¤lamak,
• Mesleki geliflimi ve tan›t›m› sa¤lamak için iletiflim, e¤itim ve paylafl›m platformu oluflturmak; ürün ve hizmet çeflitlili¤i ve süreklili¤ini sa¤lamak,
• Mesle¤in etkin bir flekilde uygulanmas› ve yayg›nlaflt›r›lmas›nda öncü olmak,
savunuculu¤unu üstlenmek,
• Ulusal mesleki otorite olarak katma de¤er yaratmaya devam etmek,
T‹DE’nin Faaliyetleri
Mesleki otorite ve mesle¤in öncüsü olarak önemli faaliyetler flunlard›r:
• ‹ç Denetim Konferanslar›
• Ulusal
1997 y›l›ndan itibaren her y›l düzenlenen “Türkiye ‹ç Denetim Kongresi”
• Uluslararas› 2000 ve 2004 y›llar›nda Avrupa ‹ç Denetim Konferanslar› ‹stanbul’da T‹DE evsahipli¤inde yap›lm›flt›r.
• Sertifikasyon
Uluslararas› unvan sertifikasyonu s›navlar› 2000 y›l›ndan bu yana ülkemizde
yap›lmakta olup, 2004 y›l›ndan beri sözkonusu s›navlar ülkemizde Türkçe ve ‹ngilizce olarak yap›lmaktad›r. Tüm s›navlar›n dünyada ‹ngilizce d›fl›nda yap›ld›¤› tek ulusal dil Türkçedir.
• CIA (Uluslararas› ‹ç Denetçi)
• CFSA (Uluslararas› Mali Hizmetler Denetçisi)
• CCSA(Uluslararas› Kontrol Öz De¤erlendirme Uzman›)
• CGAP (Uluslararas› Kamu Denetçisi)

Tablo 1: Uluslararas› Unvan Sertifikas› S›nav›na Girenler (Türkiye)
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Tablo 2: Çeflitli Uluslararas› Unvan Sertifikas›na Sahip Olanlar (Türkiye)

Yukar›daki tablolardan görüldü¤ü üzere uluslararas› sertifikalar için hem s›nava
girenler, hemde unvana hak kazananlar›n say›s› her geçen y›l artmaktad›r. May›s 2007 s›nav› için 400’e yak›n aday toplamda 700’den fazla test için baflvuruda bulunmufltur.
• Mesleki E¤itim
Meslektafllar›m›z›n yetkinliklerini gelifltirmeleri için Enstitümüz taraf›ndan sürekli mesleki e¤itimler düzenlenmektedir. Üniversitelerde ‹ç Denetim üzerine
e¤itim programlar› oluflturmak üzere Ensititümüzün Akademik ‹liflkiler Komitesi faaliyet göstermektedir.
• Mesleki Yay›nlar
• Ayl›k Bülten
• ‘‹ç Denetim’ Dergisi
2001 y›l›ndan beri yay›nlanmakta olan ülkemizin ilk ve tek mesleki yay›n›d›r.
• Uluslararas› Standartlar, Uygulama Önerileri
1998 y›l›nda Uluslararas› ‹ç Denetim Standartlar› ve Mesleki uygulama Ö n e rileri (K›rm›z› Kitap) Türkçemize kazand›r›lm›flt›r.
• Paylafl›m Toplant›lar›
• Web sitesi
• www.tide.org.tr
Bunlar›n yan›nda, Enstitümüz iç denetimle ilgili yap›lan ve yap›lmakta olan yasal düzenlemelere görüfl ve önerileri ile katk› sa¤lamakta, dan›flmanl›k hizmeti
ifa etmektedir. Yap›lan düzenlemelerde yerel ihtiyaçlar› göz ard› etmemek hassasiyetini koruyarak uluslararas› bak›fl aç›s›n›n da ihmal edilmemesi için çaba
göstermektedir.
Bu çerçevede, meselâ, 10 Aral›k 2003 tarihinde kabul edilen 5018 say›l› “Kamu
Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu” çal›flmalar› kapsam›nda, T‹DE, iç denetim
ifllevinin uluslararas› standartlara yak›n flekilde tan›mlanmas› ve uygulanmaya
konulmas› yönünde kamu nezdinde at›lan ad›mlara destek vermifltir.
399

II. Uluslararas› Muhasebe Denetimi Sempozyumu ve VIII. Türkiye Muhasebe Denetimi Sempozyumu
2 nd International Symposium on Auditing in Turkey and 8 th National Symposium on Auditing in Turkey

‹stanbul smmmo

Yasan›n uygulamaya dönük k›sm›n›n yeterlili¤inin ve kalitesinin sa¤lanmas› ve
güvence alt›na al›nmas›na yönelik olarak at›lan sonraki ad›mlar, öncelikle uluslararas› unvan sertifikalar› ve sürekli e¤itim/gelifltirme programlar›n› içermektedir.
T‹DE bu amaçla, mesleki unvan sertifikalar›, uluslararas› standartlardan risk yönetimine kadar uzanan e¤itimleri ve kongreler gibi faaliyetleri arac›l›¤› ile özel
ve kamu alan›ndaki tüm meslektafllar›na, mesle¤i gelifltirmek, standartlar› oluflturmak, sertifikasyonu sa¤lamak ve benzerleri için gereken her türlü hizmeti götürmektedir.
16 May›s 2005 tarihinde T‹DE, 5018 say›l› Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol
Kanunu’nun 65 ve 66 nc› maddelerinde belirtilen ' ‹ç Denetçi Adaylar› E¤itim
ve Sertifika Yönetmeli¤i' ve '‹ç Denetçilerin Çal›flma Usul ve Esaslar› ile Di¤er
Hususlar Hakk›nda Yönetmelik' ile '‹ç Denetim Koordinasyon Kurulunun Çal›flma Usul ve Esaslar› Hakk›nda Yönetmelik' taslaklar› ile ilgili “Uluslararas› ‹ç
Denetim Mesleki Uygulama Standartlar›” na uygunlu¤unu esas alarak görüfl ve
düzeltme önerilerini ‹ç Denetim Koordinasyon Kurulu’na sunmufltur.
2005 y›l›n›n Kas›m ay›nda pilot idarelerden seçilen 45 kifliye E¤itimcilerin E¤itimi (Training of Trainers) verilmifl, Aral›k ay›nda ise T‹DE-‹DKK iflbirli¤i ile
Kamu ‹ç Denetim Konferans› yap›lm›flt›r. Ayr›ca her y›l düzenlenen “Türkiye ‹ç
Denetim Kongresi”ne ‹DKK baflkanlar› konuflmac› olarak davet edilmekte ve
mesleki paylafl›m platformuna katk›da bulunmalar› temin edilmektedir.
T‹DE, iç denetim mesle¤ine yapt›¤› ulusal seviyede liderlik, k›lavuzluk ve dan›flmanl›k yan›nda, sahip oldu¤u uluslararas› ba¤lant›lar›, iç denetim mesle¤i
aç›s›ndan Türkiye’nin ça¤dafl normlarla mutabakat›n› sa¤lamaya yönlendirmeye
çal›flmaktad›r.
Avrupa Birli¤i müzakere sürecinde kamu mali kontrol ve iç denetime iliflkin Avrupa Birli¤i Genel Sekreterli¤i koordinasyonunda yürütülen çal›flmalara ulusal
ve uluslararas› birikimi ile destek sa¤lamaktad›r.
T‹DE, BDDK’n›n iç denetim düzenlemelerinde stratejik orta¤› olarak duyurdu¤u kurumlar aras›ndad›r.
Sonuç itibariyle, tüm bunlardan T‹DE’nin bir baflar› öyküsü oldu¤u sonucuna
varmak hiç de zor de¤ildir.
T‹DE kurumsal olarak örnek bir yap› olmufl ve kuruluflundan bu yana 12 y›l geçmifl olmas›na ra¤men, 4. baflkan›n görev bafl›nda oldu¤u bir yönetim kurulu taraf›ndan yönetilmektedir.
Arkas›nda herhangi bir kamu deste¤i yada yasal bir düzenleme olmadan kurulmufl ve uluslararas› yetkinliklerde iç denetim mesle¤inin meslek örgütü olarak
sa¤lam bir yap›da faaliyetlerini sürdürmektedir.
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‹ç Denetimle ‹le ‹lgili Düzenlemeler

• SPK Mevzuat›
- SPK Kurumsal Yönetim ‹lkeleri
- Uyum Raporu
- Kurumsal Yönetim Endeksi
- Ba¤›ms›z Denetim Standartlar› Tebli¤i ( Seri X, No.22 )
- Denetim Komitesi ( K›s›m 2 / Bölüm 6)
- ‹ç Kontrol Sistemi ve Risk De¤erlemesi ( K›s›m 10 )
- ‹ç Denetim Çal›flmalar› ( K›s›m 27 )
• BDDK Mevzuat›
- BDDK Kurumsal Yönetim ‹lkeleri Yönetmeli¤i
- Bankalar›n ‹ç Sistemleri Yönetmeli¤i

• Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu
- ‹DKK, ‹ç Denetçi Atanmas›, E¤itm ve Sertifikasyon Yönetmelikleri
5018 say›l› Kanunla iç denetim, kamu mali yönetim ve kontrol sistemine dahil
edilmifltir. Daha sonra 5436 say›l› Kanunla genel yönetim kapsam›ndaki kamu
idareleri için 1200 iç denetçi kadrosu ihdas edilmifl, bu kadrolar›n ilgili idarelere tahsisi ile iç denetçi özlük haklar›n›n düzenlenmesine iliflkin Bakanlar Kurulu Kararlar› ve iç denetimin iflleyifline iliflkin üç adet yönetmeli¤in yay›mlanmas›yla birlikte iç denetimin faaliyete geçmesi için gerekli olan hukuki alt yap› tamamlanm›flt›r.

• Türk Ticaret Kanunu Tasar›s›
- Kurumsal Yönetim Yaklafl›m›
- UFRS / TMS
- Risklerin Erken Teflhisi Komitesi
- Denetleme ile ilgili düzenlemeler
Bu çerçeve de iç denetim daha çok banka, sigorta gibi finans sektöründe, halka
aç›k flirketlerde, kamuda ve kurumsal yönetim taraf› ile SPK’ya tabi flirketlerde
belli bir yasal düzenleme ile zorunludur.
Di¤er flirket/kurumlar için, iç denetim yap›lanmas›, serbest piyasa flartlar›n›n, rekabetin ve küreselleflmenin oluflturdu¤u bir çerçevede daha yavafl bir h›zda oluflmaktad›r.
Ülkemizde, dünyadaki geliflmelere paralel olarak iç denetim ifllevinin yayg›nlaflmas› ve uluslararas› standartlara uygun bir flekilde yap›lanmas›, çeflitli sorunlara ra¤men, gittikçe artmaktad›r.
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