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1. Kurumunuz iç denetim birimi hakkında bilgi verebilir misiniz?  
 
Türk Telekom  geçmişi 1840’lı yıllara dayanan bir kurum. Türk Telekom’da 2007 yılı 
sonuna kadar Teftiş Kurulu Başkanlığı vardı. 2007 yılı sonunda Teftiş Kurulu yerine İç 
Denetim Başkanlığı kuruldu. Şirketimiz Mayıs 2008’den itibaren de halka açıldı ve bu 
süreçte Denetim Komitesi oluşturuldu. Bağımsızlığın gereği olarak İç Denetim 
Başkanlığı, Denetim Komitesi'ne raporlamaktadır. İç Denetim Başkanlığı'mız yaklaşık 
elli kişilik iç denetim personeli ile faaliyetlerine devam etmektedir. Başkanlığımızda 
finansal ve operasyonel süreç, uyum ve bilgi teknolojileri denetimleri yapılmaktadır.  
Denetçilerimizin 19'unda SMMM, CIA ve CISA gibi sertifikalar bulunmaktadır. 

 
2. İç Denetim Biriminiz kalite güvence ve geliştirme programı (QAR) kapsamında 

iç ve dış değerlendirmelere tabi tutuluyor mu? Son dış değerlendirme ne zaman 
yapıldı? Yapılan değerlendirmenin sonuçları hakkında bilgi verebilir misiniz?  
 
İç Denetim Başkanlığımızda kalite güvence ve geliştirme programı kapsamında 
uluslar arası standartlara uygun olarak hem iç hem de dış değerlendirmeler 
yürütülmektedir. Bilindiği üzere kalite güvence ve geliştirme programı iç denetim 
tarafından yürütülen tüm danışmanlık ve denetim faaliyetlerinin dönemsel olarak ve 
devamlı suretle değerlendirilmesi demektir. Yürüttüğümüz iç değerlendirmeler; 
yürütülen çalışmaların bir üst çalışan tarafından devamlı olarak gözden geçirilmesi, iç 
denetim rehberi ve diğer prosedürlere uyumun takibi, müşteri memnuniyet anketleri, 
performans kriterlerimizin takibi, denetim bütçesi ve zaman tutma sistemine uyum ve 
GAIN kıyaslama çalışmasına katılım gibi süreç ve araçları kapsamaktadır. Ayrıca 
doğrudan iç denetim başkanına bağlı bir kalite ekibi de gözden geçirme çalışmaları 
yürütmektedir. Denetçiler tarafından gerçekleştirilen çalışmalar ilgili denetim ekibi 
tarafından gözden geçirildikten sonra kalite güvence ekibimize gönderilmekte, onlar 
da gözden geçirmelerini yaparak ilgili denetim ekibine gerekli tavsiyelerde 
bulunmaktadırlar. Bir diğer iç değerlendirme yöntemi ise her yıl kalite ekibimiz 
tarafından yapılması planlanan öz değerlendirmedir. Bu öz değerlendirmeyi IIA’in Öz 
Değerlendirme Kılavuzu’nda (Tool 2A Self Assessment Guide) belirlenen esaslar 
çerçevesinde yapacağız ve buna ilişkin prosedürümüzü oluşturduk.  Yapılan bu iç 
değerlendirme faaliyetleri dışında bir de bu yıl dış değerlendirme çalışması 
gerçekleştirdik. Dış değerlendirme çalışması Deloitte firması tarafından yürütüldü. Dış 
değerlendirme çalışması 2010 yılı sonlarında başladı ve 2011 yılı Mayıs ayında 
tamamlandı. Yapılan değerlendirme çalışması sonucunda başkanlığımızın 
Uluslararası İç Denetçiler Enstitüsü tarafından yayınlanmış olan Uluslararası İç 
Denetim Standartlarına “genel olarak uyduğu” görüşüne varıldı. Bildiğiniz gibi diğer 
görüş türleri  “kısmen uyulduğu” ve “uyulmadığı” şeklinde olabilmekte ancak 
başkanlığımızın genel olarak uyduğu sonucuna varılmıştır. 
 
 
 

 
3. Dış değerlendirme sürecinde ne tür çalışmalar yapıldı? Yaşadıklarınızı 

paylaşabilir misiniz? 



 
 
Bu proje kapsamında Uluslararası İç Denetim Standartları’na uygunluğu yönüyle 
Başkanlığımızın etkinliği ve verimliliği, yönetim ve organizasyon yapısı, çalışanların 
profesyonel yetkinlikleri, denetim metodolojileri, denetim araçları, bilgi teknolojilerinin 
kullanımı, denetim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi, iletişim ve raporlama gibi konular 
detaylı olarak incelenmiştir. Çalışma esas olarak iki aşamada yürütülmüştür. Birinci 
aşama ön değerlendirme ve iyileştirme önerilerinde bulunulması, ikinci aşama ise 
detaylı inceleme ve raporlama şeklinde gerçekleştirilmiştir. Çalışma sırasında 
denetçilerle, denetlenen süreç sahipleriyle, üst yönetimle ve denetim komitesi 
üyelerimizle görüşmeler gerçekleştirilmiş ve gerektiğinde anketler uygulanmıştır. 
Yapılan çalışmanın sonuçları Denetim Komitemiz ve üst yönetimimizle paylaşılmıştır. 
İlgili firma yetkilileri Denetim Komitemiz ve üst yönetimimize yaptıkları çalışmalar, 
görüş ve önerileri hakkında bilgi vermişlerdir. Denetim sırasında yorucu ve yoğun 
zamanlar da oluyor. Ancak buna değdiğini düşünüyorum çünkü günün sonunda 
standartlara uyduğunuzun bağımsız objektif bir göz tarafından tescil edilmesi ve 
bunun onlar tarafından üst yönetime ve komiteye sunulması iç denetim birimi 
tarafından yapılan çalışmalara güven duyulması ve kurum içi iletişim açısından çok 
hoş bir durum oluyor. İç denetimin de denetlendiğini üst yönetimle veya süreç 
sahipleriyle gururla paylaşıyorsunuz. 
 
 

4. Kalite güvence ve geliştirme programından geçmenin iç denetim birimleri ve 
kurumlara ne tür katkıları söz konusu? Kurumunuzda bunları nasıl yaşadınız? 

 
Kalite güvence ve geliştirme programından geçmenin çok faydalı olduğuna 
inanıyorum. Az önce de ifade ettiğim gibi her şeyden önce, yaptığınız çalışmaların 
dışarıdan bağımsız bir gözle uluslararası iç denetim standartlarına uygunluk yönüyle 
değerlendirilmesi ve varsa eksik yönlerinizin tespiti ve öneriler getirilmesi 
bulunduğunuz kurumda iç denetimin profesyonelliğini ve kendine güvenini 
gösterilmesi açısından çok önemli olduğunu düşünüyorum. Diğer taraftan tüm 
faaliyetlerinizin standartlara uygunluk yönünden değerlendirilerek standartlara uygun 
olanların, olmayanların, kabul edilebilir olanların ve iyileştirmeye açık alanlarınızın 
neler olduğunu görüyorsunuz. Güçlü ve zayıf yönlerinizin neler olduğunu 
görüyorsunuz. İç denetim çalışanları da kendilerini ifade etme ortamı buluyorlar. 
Yapılan anketlerde denetçilerinizin ve iç denetim müşterilerinizin beklentilerini 
öğreniyorsunuz. Denetçiler standartlara uygunluk yönünden nelere dikkat etmeleri 
gerektiği konusunda bir çeşit eğitim almış oluyorlar. İç denetim yöneticisi olarak gerek 
bu süreci bir eğitim gibi değerlendirmem, gerekse iç denetimle ilgili önemli bazı 
hususların denetim komitesi ve üst yönetime taşınması ve onlarla tartışılması yönüyle 
iç denetim yöneticilerine de önemli katkıları olduğunu düşünüyorum. Tabi her şeyden 
önemlisi artık raporlarımızda çalışmalarımızı uluslararası iç denetim standartlarına 
uygun olarak yürüttüğümüzü ifade edebiliyoruz. Ayrıca bizim bu sürecin 
tamamlanmasının Mayıs ayına, yani iç denetim farkındalık ayına, rastlaması ve bu 
programı başarıyla tamamlamamız nedeniyle Şirketimizin TİDE tarafından “İç 
Denetim Farkındalık Ödülü”ne layık görülmesinin de sevincini yaşadık. Bu ödül gerek 
Şirketimizin iç denetime verdiği değeri göstermesi, gerekse kurumumuz içerisinde iç 
denetim faaliyetlerin başarıyla yürütülmesinin yatırımcılara verdiği güven açısından 
güzel bir gelişme oldu.   

 
 
 

5. Kalite güvence ve değerlendirme programı konusunda gelecek dönemlerdeki 
planlarınız nelerdir? 

 



Bu tür değerlendirme programlarının uluslararası standartlar çerçevesinde en geç beş 
yılda bir gerçekleştirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü her şey çok hızlı 
değişiyor. İç denetimin de içinde bulunduğu kuruma en büyük katkıyı sağlayabilmesi 
açısından bu hızlı değişim ortamı içerisinde, değişime çok iyi ayak uydurabilmesi, 
gelişmeleri yakından takip ederek iyi uygulamaları kendi birimlerine taşıyabilmesi çok 
önemli. İşte bunu yapmanın en kısa yollarından birinin bu tür bağımsız dış 
değerlendirmeler olduğunu düşünüyorum. Tabi bu değerlendirmeyi yapacak kurumun 
kalitesi, değerlendirmeleri yapacak personelin uzmanlığı ve tecrübeleri de çok önemli. 

 
6. Bu programdan geçmek isteyen kurumlara tavsiyeleriniz var mı? 

 
Kalite güvence ve değerlendirme programından geçmek isteyen kuruluşların her 
şeyden önce bu incelemeyi yapacak bağımsız, objektif, tecrübeli ve ehil bir ekibin 
görevlendirilmesine dikkat etmeleri çok önemli. Ayrıca yapılan çalışma sırasında 
incelenen birimin çalışmalarının ve performansının başka birimlerle kıyaslanmasının 
yapılması da önemli. Örneğin biz kendi değerlerimizi Global Audit Information 
Network (GAIN) çalışması kapsamındaki diğer iç denetim birimlerinin değerleriyle 
kıyasladık. Diğer bir husus ise bu süreç içerisine üst yönetim, Denetim Komitesi veya 
Yönetim Kurulu'nun dahil edilmesi de önemli. İncelemeyi yapan ekibin seçimi ve 
yapılan değerlendirmelerin sonuçlarının onlarla paylaşılması önemlidir.  

 
7. Türkiye İç Denetim Enstitüsü (TİDE) ile ilgili düşünceleriniz, Enstitü’den talep ve 

beklentileriniz nelerdir? 
 

İç denetçilerin meslek örgütü olan TİDE çok önemli bir işlev görmektedir. 
TİDE, iç denetim mesleğinin ve denetçilerin uluslararası standartlara uyumlu ve 
küresel gelişmelere uygun şekilde gelişiminin güvencesidir. TİDE kuruluşundan bu 
yana meslek mensuplarının en önemli destekçisi olmuştur. Bu işlevini her zaman 
sürdürecektir. TİDE bizlerin önünü açmalıdır. Denetçilerin yetişmesi, uluslararası 
gelişmeleri yakından takibi, iyi uygulamaların meslek mensupları arasında paylaşımı, 
iç denetimin bilinirliğinin artırılması, iç denetimle ilgili düzenlemelerin takibi ve 
gerektiğinde ilgili kurumlar nezdinde görüşülmesi vb birçok konuda TİDE’nin katkıları 
çok önemli. TİDE’nin iç denetim birimleri ile ilişkilerini artırmasının çok faydalı 
olacağını düşünüyorum. TİDE ile iç denetim birimleri arasındaki iletişimin artması hem 
TİDE’nin üye sayısının artmasına hem de örgütün ve meslek mensuplarının 
etkinliğinin artmasına önemli katkı sağlayacaktır. Özellikle yeni kurulma aşamasında 
olan birimlerle yakın ilişkide olunması, onların desteklenmesi faydalı olacaktır. 
 

8. İç Denetim Dergisi’ni takip ediyor musunuz? Dergi olarak bizden talep ve 
beklentileriniz nelerdir? 

 
İç Denetim Dergisini takip ediyorum ve çok faydalı buluyorum. Dergi gerek meslek 
mensupları arasında, gerekse meslek mensubu olmayanlar için çok önemli bir iletişim 
aracı. Bu fonksiyonunu artırarak devam ettirebilmesi için ulaştığı kitlelerin sayısının 
arttırılması diğer bir deyişle iç denetimin müşterileri arasında da bilinirliğinin ve 
okunurluğunun artırılması önemlidir. Çünkü iç denetimin meslek mensupları dışında; 
hissedarlar ve üst yöneticiler nezdinde hala yeterince bilinmediğini düşünüyorum. İç 
denetimle vergi denetimleri, kalite denetimleri, dış denetim ve iç kontrol gibi konular 
karıştırılmaktadır. İç denetim dergisinin okunurluğunun artırılması hem iç denetimin 
bilinirliğini artıracak hem de meslek mensuplarının işini kolaylaştıracaktır. İç Denetim 
Dergisi iç denetimde iyi uygulamaların yaygınlaşması açısından çok önemli bir araç. 
Ayrıca mesleki konularda karşılaşılan zorlukların tartışıldığı önemli bir platform 
olduğunu düşünüyorum. İç denetim dergisi gerektiğinde iç denetimle ilgili konuların en 
ayrıntılı şekilde tartışıldığı bir zemin oluşturmalıdır. 

 



9. Meslek profesyonellerine bir mesajınız var mı? 
 
İç denetim önemli bir meslek ve her geçen gün önemi ve bilinirliği artmaktadır. 
Mesleğimizin kıymetini bilelim. İç denetim mesleğinde adı üzerinde, kendi kendini 
disipline edebilmek çok önemli. Disiplinli, sabırlı ve gayretli kişilerin iç denetimde 
başarısının genellikle daha yüksek olduğunu düşünüyorum. Denetçilerin severek ve 
isteyerek mesleklerini yaptıklarında bulundukları kuruma çok önemli katkılar 
sağlayabileceklerine inanıyorum. Arkadaşlarımızın çok çalışıyoruz ancak bu 
katkılarımız yeterince takdir edilmiyor, bilinmiyor vb şeklinde düşüncelere girerek 
çalışmalarının kalitesini düşürmemesi gerekli. Ben yapılan tüm çalışmaların bir 
şekilde değerinin bilineceğine ve kendilerine veya kurumlarına önemli katkılar 
sağlayacağına inanıyorum. İç denetimde iletişim çok önemli, hepimizin iletişimi çok 
kuvvetli olmalı. Kurumda süreç sahipleri neyin kaygısını çekiyorlar, nelere önem 
veriyorlar bunları bilmeli ve bu çerçevede iç denetim olarak katkı yapacağımız alanları 
daha iyi bir şekilde tespit etmeliyiz. Ayrıca genç arkadaşlarımızın geç kalmadan CIA 
ve CISA gibi sertifikaları edinmeleri büyük önem taşımakta. Çünkü bizler işimizi iyi 
yaptığımızı, bilerek yaptığımızı göstermeliyiz. Bunun da en önemli göstergelerinden 
biri bu meslek sertifikalarıdır. Ayrıca iç denetimde tecrübe de çok önemli. Kontrol 
bakış açısının edinilmesi, süreçlerdeki risklerin ve bu risklerin önlenmesine yönelik 
mevcut ya da olabilecek kontrollerin neler olduğunun anlaşılması çok kısa sürede 
kazanılan bir yetenek değildir. Bu nedenle arkadaşlarımızın çok çalışması, gayret 
etmesi ve iç denetimin ve bulundukları kurumların tüm süreçlerini en iyi şekilde 
kavrayarak tecrübelerini artırmaları gerekmektedir. Bir diğer husus da iç denetimle 
ilgili gelişmelerin yakından takibidir. Bunun için mesleğin önemli kişileri ne yapıyor, ne 
okuyor, ne ile ilgileniyor ve iç denetim alanında dünyada neler oluyor bunları 
yakından takip etmeliyiz, bu noktada sosyal medya araçları önemli imkânlar 
sunmaktadır. 
 
Ben son olarak bize bu fırsatı verdiği için TİDE ve İç Denetim Dergisi yönetici ve 
çalışanlarına çok teşekkür ediyorum. 
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