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Sayın İç Denetim Koordinasyon Kurulu Başkanı ve Üyeleri, TİDE ve KİDDER’in Değerli Başkanları ve 

Değerli Meslektaşlarım, 

Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği adına hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. 

Öncelikle Türkiye İç Denetim Enstitüsü (TİDE) ve Kamu İç Denetçileri Derneğini (KİDDER) aralarındaki 

yakın işbirliği nedeniyle tebrik ederim. Bu iş birliği kurumsal yönetim, risk yönetimi ve sürdürülebilirlik 

uygulamalarının kamuda geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması, kamu ve özel sektörde iç denetim birimleri 

arasında iletişim, paylaşım ve iç denetçilerin geliştirilmesi açısından çok önem taşımaktadır. 

Sizlere Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği (TKYD) ve faaliyetleri hakkında kısaca bilgi vermek istiyorum. 

TKYD 2003 yılında kurulmuştur. Amacı; Kurumsal yönetim anlayışının ülkemizde tanınmasına ve 

gelişmesine katkıda bulunmak ve en iyi uygulamaların hayata geçirilmesini sağlamaktır. 500 civarında 

bireysel üye, 13 adet kurumsal üyeye sahiptir. TKYD olarak TÜSİAD, TİDE gibi meslek örgütleri ve sivil 

toplum kuruluşları, SPK, İMKB gibi düzenleyici kuruluşlarla çalışmalar yürütmekteyiz. Düzenleyici 

kuruluşlara görüşler veriyoruz çalışmalarında destek oluyoruz. Kurumsal Yönetim İlkeleri Işığında Aile 

Şirketleri Rehberi, Türkiye Futbol Kulüpleri Yönetim Rehberi ve Kurumsal Yönetim Dergisi gibi 

yayınlarımız var. Anadolu Seminerleri, Yönetim Kurulu ihtisas programları, Yeni TTK,  İç denetim, İç 

kontrol ve Risk yönetimi gibi konularda eğitim programları yürütüyoruz. Ayrıca dernek bünyesinde 

çeşitli çalışma gruplarımız var. Sizleri bu çalışma gruplarında çalışmaya derneğe üyeliğe davet 

ediyorum. Bildiğiniz gibi kurumsal yönetim kurum ve kuruluşların eşitlik, şeffaflık, hesap verilebilirlik ve 

sorumluluk ilkeleri ile yönetildiği ve kontrol edildiği bir sistemdir. Kurumsal yönetim şirketlerimize 

kurum ve kuruluşlarımıza birçok önemli fayda sağlamaktadır. Kurumsal yönetim; kurumsallaşma ve 

profesyonel yönetim sağlar, şirket itibarı ve marka değerinin artırılmasına katkıda bulunur, firma 

değerini artırır, küresel rekabet avantajı ve finansman kolaylıkları sağlar ve sürdürülebilir büyümeye 

katkı sağlar. Bu faydaların sadece şirketler için değil kamu kuruluşları için de söz konusu olduğunu 

düşünüyorum. Devleti de büyük bir şirket gibi düşünmek yanlış olmaz. Kamu kurum ve kuruluşlarının 

itibarı, rekabet avantajı ve sürdürülebilirliği yönünden kurumsal yönetim ilkelerinin kamu da 

yaygınlaştırılmasının çok önem taşıdığını düşünüyorum. 

Biz TKYD olarak iç denetimi kurumsal yönetimin güvencesi ve sigortası olarak görüyoruz. Bildiğiniz gibi 

kurumsal yönetimin dört temel taşı bulunmaktadır. Bunlar, iç denetim, dış denetim, üst yönetim ve 

Yönetim Kurulu/Denetim Komitesidir. Etkin bir kurumsal yönetim, bu dört grup arasındaki güçlü 

çalışma ilişkisine bağlıdır. İç denetim üst yönetime danışmalık, Denetim Komitesine ise güvence hizmeti 

verir. Dış denetim ve Yönetim Kurulu yatırımcılara güvence sağlar. Denetim Komitesi de yönetim 

kuruluna güvence verir. Enron vb şirketlerde yaşanan denetim hataları yönetim kurulu ve denetim 

komitelerinin iç denetimden daha fazla hizmet beklemelerine neden olmuştur.  İç Denetim Kurumsal 

yönetim alanında önemli katkılar sağlayabilir. Bunlardan bazıları şunlardır: İç kontroller ve riskler 

konusunda Yönetim Kurulunun farkındalığını artırabilir, onları kurumsal yönetim alanındaki 



uygulamalar hakkında bilgilendirebilir, kurumun etik ve davranış kurallarını gözden geçirerek bunların 

zamanında ve güncel olarak çalışanlara duyurulup duyurulmadığına bakar.   

Bu toplantının ana konusu kamu yönetiminde sürdürülebilirlik.  Güncel bir konu olan sürdürülebilirlik;  

geleneksel kar odaklı yaklaşım yerine tüm paydaşlara karşı, sadece ekonomik (kar odaklı) değil aynı 

zamanda çevresel ve sosyal sorumluluğa da odaklı bir yaklaşım olarak tanımlanmaktadır. Yasal 

zorunluluklar, müşteri talepleri, kamuoyunun güveninin alınması ve yatırımcı talepleri sürdürülebilirliği 

yönlendiren temel güçlerdendir. Kurumların sürdürülebilirlik stratejileri; ekonomik, çevresel ve sosyal 

alanlarda tüm paydaşları göz önünde tutularak oluşturulan alt göstergelerden oluşmaktadır. 

Sürdürülebilirlikle ilgili genel sorumluluk şirketlerde Yönetim Kurulunundur. Üst yönetim ise, hedeflerin 

belirlenmesi, risklerin yönetilmesi, performans ölçüleri ve faaliyetlerin izlenmesi ve raporlanmasından 

sorumludur. İç denetim sürdürülebilirlikle ilgili riskleri değerlendirir ve denetim planına dahil eder. Bu 

konuda yönetime danışmalık ve denetim hizmetleri verebilir. Yönetimin öz değerlendirme yapmasına 

yardımcı olur. Kamu yönetiminde sürdürülebilirlik yanında iç denetimin sürdürülebilirliği de bir diğer 

önemli konudur. İç denetimin sürdürülebilirliğinde bir takım tehdit ve fırsatlar söz konusudur. Katma 

değer oluşturamamanın iç denetimin en önemli riski olduğunu düşünüyorum. Paydaşlarımızın ne 

istediğini bilememek, onların gözünden bakamamak, kurumun iş yapış şekillerini yeterince tanımamak 

ve yaptığımız çalışmaları yeterince ifade edememek bu konuyla alakalı risklerdir. Ayrıca değişime ayak 

uyduramamak, teknolojiyi kullanamamak ve müşteri odaklı olamamak iç denetimin diğer önemli 

riskleridir. İç denetimin diğer bir riski de nitelikli insanları yeterince motive edememek nedeniyle onları 

kaybetmektir. Nitelikli insan kaynaklarını kurumlarımızda tutabilmeliyiz. İç denetimin 

sürdürülebilirliğinde önemli fırsatlardan birinin Yeni Türk Ticaret Kanunun yasalaşması olduğunu 

düşünüyorum. Yasada, her ne kadar yeterince açık ifade edilmese de, iç denetimle ilgili önemli 

düzenlemeler bulunmaktadır. Yasada yer alan hükümlerin tebliğlerde ve diğer düzenlemelerde açıklığa 

kavuşturulması gerekmektedir. Bu konuda TİDE gerekli girişimlerde bulunmaktadır. Ayrıca artan 

kurumsallaşma istekleri nedeniyle, iç denetimden artan beklentileri de iç denetim için önemli bir fırsat 

olarak görmekteyim. 

Bu toplantının oturum konuları olan kamuda iç denetimin fonksiyonel bağımsızlığı ve denetim 

komiteleri ve iç denetimde kalite güvencesi konuları hakkında kısaca görüşlerimi açıklamak istiyorum. 

İç denetim fonksiyonel olarak yönetim kuruluna veya denetim komitesine hiyerarşik olarak da 

kurumun en üst yöneticisine bağlıdır. Fonksiyonel bağlılık; iç denetim yönetmeliğinin onaylanması, risk 

değerlendirme ve denetim planlamasının onaylanması, iç denetim yöneticisinin atanması görevden 

alınması, performans değerlendirmesi ve ücretinin belirlenmesi gibi konuları kapsamaktadır. İdari 

raporlama ise personel, bütçe ve iç denetim faaliyetlerine ilişkin politika ve prosedürlerin yürütülmesi 

gibi konuları kapsamaktadır. İç denetim Yöneticisi kurum içerisinde iç denetim faaliyetinin 

sorumluluklarını yerine getirmesine imkân sağlayan yönetim kademesine bağlı olmalıdır. Özel sektörde 

halka açık şirketlerde SPK düzenlemeleri gereğince yönetim kurulu üyeleri arasından seçilen denetim 

komiteleri bulunmaktadır. İç denetim birimleri fonksiyonel olarak denetim komitelerine raporlamalıdır. 

Bu iç denetimin bağımsızlığı ve objektifliğini sağlamak açısından çok önem taşımaktadır.  Kamuda ise iç 

denetim birimleri kurumun en üst yöneticisine bağlıdır. Bu durum iç denetimin bağımsızlığının 

sağlanmasında risk oluşturabilmektedir. Bu nedenle 5018 sayılı yasada gerekli değişikliklerin yapılması 

iç denetim birimlerinin arzu edilen şekilde katma değer oluşturan çalışmalar yapabilmesi ve risk 

değerlendirmelerine göre öne çıkan öncelikli alanları denetim planına dahil edebilmesi açısından önem 

taşımaktadır. 



İç denetimde kalite güvencesi konusuyla ilgili olarak da kısaca bilgi vermek istiyorum. İç Denetim 

Yöneticileri iç denetim faaliyetinin tüm yönlerini kapsayan bir kalite güvence programı geliştirmek ve 

sürdürmekle sorumludur. Kalite güvence çalışmaları; iç değerlendirmeler ve dış değerlendirmeler 

şeklinde olabilmektedir. İç değerlendirmeler birimin kendi içerisinde yapılan görevlerin gözetimi, 

kontrol listeleri ve prosedürler, denetlenenlerin geri bildirimleri, zaman tutma sistemleri gibi unsurları 

kapsamaktadır. Biz kendi birimimizde kaliteden sorumlu bir ekibi görevlendirerek tüm süreçlerimizin 

kalitesine ilişkin çalışmalar yaptırmaktayız. Bir de dış değerlendirme söz konusu. Dış değerlendirme 

hizmeti bağımsız bir kuruluştan beş yılda bir alınması gerekmektedir. İç denetim birimlerinin, 

raporlarında “uluslar arası standartlara uygun olarak denetim yaptıkları” ifadesini kullanabilmeleri için, 

bağımsız bir kuruluştan kalite güvence ve inceleme hizmeti alması gerekmektedir. Kalite güvence 

programlarının amacını iç denetim birimlerine katma değer oluşturmak, faaliyetlerini geliştirmek ve 

standartlara uyumu sağlamak olarak belirtebiliriz. Biz iç denetim birimi olarak bağımsız bir dış 

kuruluştan bu hizmeti aldık. Bu hizmet esas olarak iki aşama halinde yürütülmektedir. Birinci 

aşamasında birimin plan, politika ve prosedürleri, düzenlemelere uyumu, üst yönetimin beklentileri, 

amaç ve teknikler, insan kaynağı nitelikleri,  sistem ve süreçleri incelenmekte ve iyileştirilmesi gereken 

alanlar tespit edilmektedir. Bu aşamadan sonra belirli bir süre verilerek eksikliklerin tamamlanması 

beklenmekte, daha sonra ikinci aşamasında ise detaylı inceleme yapılarak ilgili iç denetim birimi 

hakkında görüş oluşturulmaktadır. 

Burada sözlerime son verirken birincisi düzenlenen bu toplantıların gelecek yıllarda da devam etmesi 

temennisiyle tüm katılımcılara ve mesleğin gelişimine katkıda bulunmasını diliyorum. 

 

Günümüzde şirket çıkarlarının toplumsal çıkarlar ile 

 

 

 


