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GİRİŞ 

 

Kamu sektöründe icra edilen iç denetçilik mesleğinin gelişmesi, güçlü ve etkili şekilde 
yürütülmesini sağlamak amacıyla 2007 yılında kurulan Derneğimiz, bir meslek örgütü ve sivil 
toplum kuruluşu olarak Türkiye çapına yayılan 760 aktif üyesi ile faaliyetlerini 
sürdürmektedir. Kamu sektöründe iç denetim faaliyetinin etkin ve etkili bir şekilde 
gerçekleştirilmesini sağlamak, üyelerinin idarelerine yapacakları katkıları artırmasına 
yardımcı olmak ve böylece ülkemizin gelişmesine katkı sağlamak misyonu doğrultusunda, 
Derneğimiz çeşitli faaliyetler ve etkinlikler gerçekleştirmektedir. 

Derneğimizin 10.04.2016 tarihinde gerçekleştirilen 5. Olağan Genel Kurulu seçimleri 
sonucunda yeni bir yönetim yapısı oluşturulmuştur. Meslektaşlarımızdan aldığımız destek, 

güven ve Derneğimizi en iyi şekilde temsil etmenin gayretiyle, Yönetim Kurulu olarak 
faaliyetlerimizi sürdürmekteyiz. Yönetim Kurulu Strateji Belgesinde de belirtildiği üzere, 
Dernek yönetiminin icraat ve faaliyetlerinin kamuoyuyla paylaşılmasının hesap verebilirlik 

mekanizmalarının işletilmesi ve yönetim kurulu çalışma sistematiği içinde şeffaflık ilkesinin 
içselleştirilmesi açısından büyük önem taşımaktadır. Bu itibarla, altı aylık dönemler itibarıyla 
faaliyet raporlarının kamuoyuyla paylaşılması ve Yönetim Kurulu Strateji Belgesinde yer alan 
amaç ve eylemlerin ne ölçüde gerçekleştirildiğinin üyelerimiz tarafından incelenmesi imkanı 
doğmaktadır. 15 Nisan – 31 Ekim dönemini kapsayan Faaliyet Raporu, 6 aylık dönem 
boyunca yönetim kurulunun performansını da göstermektedir.  

Temsil ettiğimiz üyelerimizin hak ve çıkarlarını korumak, geliştirmek ve desteklemekle 
görevli olduğumuzun bilinciyle Yönetim Kurulu olarak, faaliyetlerimizin mesleğimiz ve 
meslektaşlarımız için yararlı olmasını temenni ediyor, şeffaflık ve hesap verebilirliği etkin bir 
şekilde sağlamak adına siz değerli üyelerimizin bilgisine saygıyla sunuyoruz. 

 

 

Ahmet DİNÇER 

KİDDER Yönetim Kurulu Başkanı 

 

Yönetim Kurulu Üyeleri: 

Mutlu KARACA AYBAR  Onur AYTAR   Ali Fatih UYSAL    

Bahadır TOPAL   Selçuk OLUM  Ömer GEÇGİL       

 Nihat AKBULUT   Mustafa ÜNVEREN  Rasim SARIKAYA 

 Dr. Hakan VELİOĞLU 
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MESLEKİ FAALİYETLER 

I- MEVZUAT ÇALIŞMALARIMIZ  

 

 İç Denetçilerin yapısal sorunlarına ilişkin çözüm önerilerine yönelik 5018 Sayılı Kanun 

değişikliği teklifi hazırlama çalışmaları devam etmektedir. 

 İç Denetçi atamalarının idarelere verilen nakil sayı sınırlarına tabi olmadan atanmalarına 
yönelik hüküm hazırlanmış olup ilgili mercilere sunulacaktır. 

 Kamu’da iç denetçi olarak fiilen çalışan meslektaşlarımızın unvana esas giriş sınavlarında 
adaylara fırsat eşitliği sağlanması ve sınava girme hakkının eşit şekilde sunulması amacıyla 
Bağımsız Denetçi ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavir sınavına ilişkin işlemlerdeki 
kısıtlamaların İç denetim mesleği için kaldırılması amacıyla meri mevzuat çalışması taslağı 
hazırlanmış olup ilgili kurumsal görüşmelere başlanacaktır. 

 İç denetimin ve iç denetçilerin sorunları,  hak ve menfaatlerinin ilgili mercilere daha etkin 

ve etkili ulaştırılması amacıyla İç Denetçilerin lobi envanterinin çıkarılmasına ilişkin 
çalışmalar sürdürülmektedir. 

 

II-EĞİTİM FAALİYETLERİMİZ 

Gerçekleştirilen Eğitim Faaliyetleri 

 CGAP (Certified Government Auditing Professional) Sertifikası Eğitimleri 
 

- 26-27-28-29 Mayıs 2016 tarihlerinde 14 kişinin,  

- 6-7-8-9 Ekim 2016 tarihlerinde 16 kişinin 

katıldığı 4 günlük CGAP sertifika eğitimleri düzenlenmiştir. 
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 CCSA (Certification in Control Self-Assessment) Sertfikası Eğitimleri 
- Nisan ayı sonunda 14 kişinin katıldığı 4 günlük CCSA sertifikası eğitimi 

tertiplenmiştir. 
 Sürekli Mesleki Gelişim Eğitimleri 

- 21-22-23-29-30 Ekim 2016 tarihlerinde kamu iç denetçi sertifikası sahibi atanamayan 
iç denetçi adayları ile özel sektörde çalışan CIA, CCSA ve CGAP gibi sertifikalara 
sahip kişilerden oluşan 16 kişilik gruba yönelik 5 günlük Sürekli Mesleki Gelişim 
Eğitimi düzenlenmiştir.  

Planlanan Eğitim Faaliyetleri 

 5-7 Kasım 2016 tarihleri arasında düzenlenmesi planlanan CCSA Sertifikası eğitim 
ilanlarına çıkılmış olup eğitime katılım için talep toplama süreçleri gerçekleştirilmektedir. 
Bu kapsamda, düzenlenmesi planlanan CGAP Eğitimine yönelik materyal basımı, anket 
formları ve sertifikaların hazırlanması faaliyetleri gerçekleştirilmiştir. 

 1-2-3-4 Aralık 2016 tarihlerinde düzenlenmesi planlanan CGAP Sertifikası eğitimi için 
ilana çıkılmış ve talep toplama sürecindedir. 

Diğer Faaliyetler 

 Derneğimiz eğitim portföyünün geliştirilmesi, Dernek gelirlerinin arttırılması ve akademik 
kuruluşlarla ilişkilerin geliştirilmesi maksadıyla eğitim programlarının arttırılması, 
geliştirilmesi ve akademik kuruluşlarla ortak eğitim programlarının düzenlenmesine 
yönelik olarak muhtelif üniversitelerin sürekli eğitim merkezleri ile görüşmelere devam 
edilmektedir. Bu kapsamda, ortak program düzenlenmesi olası konuların belirlenmesi ve 
işbirliğinin şartlarına yönelik mutabakat çalışmaları yapılmaktadır. 

 ISACA Ankara Chapter’ı ile ISACA ile derneğimiz arasında mevcut işbirliğinin 
geliştirilerek ortak eğitim programlarının düzenlenmesine yönelik görüşmeler devam 
etmektedir. 

 Derneğimiz eğitim faaliyetlerinin içeriğine ve tanıtımına yönelik olarak derneğimiz web 
sayfasında duyurulan telefon hattı ve e-posta adresi üzerinden gelen bilgi taleplerine 

cevap verilmiş ve verilmeye devam etmektedir.  
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III- KONGRE, KONFERANS, PANEL, TOPLANTI VS. ETKİNLİKLER 

 “ADAYLIKTAN İÇ DENETİME GEÇİŞ” Konulu Panelimiz 

31 Mayıs 2016 tarihinde Orman ve Su işleri Bakanlığı İç Denetim Birimi Başkanlığının ev 
sahipliğinde “ADAYLIKTAN İÇ DENETİME GEÇİŞ” temalı panelimiz 

gerçekleştirilmiştir. Panele KİDDER Yönetim Kurulu Başkanı ve Kalkınma Bakanlığı İç 
Denetim Birimi Başkanı Sayın Ahmet Dinçer, Maliye Bakanlığı İç Denetim Merkezi 
Uyumlaştırma Daire Başkanı Sayın Halis KIRAL, KİDDER Yönetim Kurulu Üyesi ve 
Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı İç Denetim Birim Başkanı Sayın Mutlu 
KARACA AYBAR, KİDDER Yönetim Kurulu Üyesi ve Orman ve Su İşleri Bakanlığı İç 
Denetim Birim Başkanı Sayın Rasim SARIKAYA, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı İç 
Denetim Birim Başkanı Sayın Adem AKSOY, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Denetim 
Birim Başkan Yardımcısı Sayın Mustafa IŞIK, KİDDER Genel Sekreteri ve Gıda Tarım ve 
Hayvancılık Bakanlığı İç Denetim Birim Başkan Yardımcısı Sayın Bahadır TOPAL ve 
KİDDER Genel Sekreter Yardımcısı ve Yönetim Kurulu üyesi olarak atama bekleyen iç 
denetçileri temsil eden Sayın Selçuk OLUM ile beraber 50’ye yakın atama bekleyen 
sertifikalı iç denetçi katılmıştır. Kurumlarda iç denetim faaliyetinin etkili ve verimli 

yürütülebilmesi için insan kaynağının öneminin tüm boyutlarıyla katılımcılarla paylaşıldığı 
etkinlik sertifika töreniyle sona ermiştir. 

 

 Türkiye Şeffaflık Sistemi Analizi Toplantısına Katılım  

Derneğimiz Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet DİNÇER, 27 Ekim 2016 tarihinde Uluslararası 
Şeffaflık Derneği tarafından hazırlanan Türkiye Şeffaflık Sistemi Analizi Raporu’nun 
yuvarlak masa toplantısına iç denetimi temsilen katılım sağlamıştır. OECD SIGMA 
inisiyatifinden temsilcilerin de hazır bulunduğu toplantıda Sayın DİNÇER tarafından şeffaflık 
ve hesap verebilirlik sürecinde iç denetimin rolü, 5018 sayılı Kanun kapsamında değişen 

denetim anlayışı, bu sürecin diğer denetim birimlerine (teftiş v.s.) yansımalarına dair bilgi 
verilmiş, farklı rolleri ve sorumlulukları olan denetim birimleri arasında işbirliği ve bütüncül 
yaklaşımın olması gerektiği belirtilmiştir. 
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 Devlet Denetim Elemanları Derneğinin Denetim Haftası Etkinliğine Katılım 

Devlet Denetim Elemanları Derneği tarafından organize edilen Türk Kamu Sisteminin 
Sorunları ve Çözüm Önerilerine Yönelik Düşünceler konferansına davet üzerine Yönetim 
Kurulu üyesi Selçuk OLUM ve Danışma Kurulu üyesi Dr. Yenal ASLAN derneğimizi 
temsilen katılmıştır. 

 

IV- ZİYARETLER VE KAMUOYU OLUŞTURMA 

 Denetim Elemanları Derneği’ne İşbirliği Ziyaretimiz 
 

21.04.2016 tarihinde KİDDER Yönetim Kurulu Üyeleri olarak Denetim Elemanları Derneğini 

(DENETDE) ziyaret ettik. DENETDE Yönetim Kurulu Başkanı Ali Alper ORKUN ve 
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Yönetim Kurulu Üyesi Tolga KARA’nın bulunduğu toplantıda DENETDE ve KİDDER 
işbirliği fırsatları değerlendirildi. 

 

 

 

 Kurul Üyesi Dr. Ahmet Sabri Eroğlu’na Hayırlı Olsun Ziyaretimiz 

Yönetim Kurulu Üyelerimiz, İç Denetim Koordinasyon Kurulu üyeliğine 5 Mayıs 2016 tarihi 
itibarıyla atanan Kalkınma Bakanlığı Yıllık Programlar ve Konjonktür Değerlendirme Genel 
Müdürü Sayın Ahmet Sabri Eroğlu’na hayırlı olsun dileklerini iletmek üzere makamında 
ziyaret ettiler. Ziyarette kamu yönetiminde iç denetimin rolü, geldiği nokta, temel sorunları ve 
çözümleri ile Derneğimizin faaliyetleri konusunda karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu. 
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  Gazi Meclisimize Geçmiş Olsun Ziyaretimiz 

27 Temmuz 2016 tarihinde Derneğimiz Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Dinçer, Genel 
Sekreter Bahadır Topal ve Yönetim Kurulu üyeleri Nihat Akbulut ve Selçuk Olum, 15 
Temmuz hain darbe girişiminde hedef olarak seçilip atılan bombalar sonrası maddi hasar 
gören Türkiye Büyük Millet Meclisinin İç Denetim Birimi Başkanı Faruk Uysal’a geçmiş 
olsun dileklerini iletmek amacıyla ziyarette bulunmuştur. Birimdeki iç denetçilerin de hazır 
bulunduğu geçmiş olsun ziyaretinde, FETÖ terör örgütünce yapılan saldırıdan duyulan üzüntü 
yanında hain girişim lanetlenmiştir. Meclisimizde oluşan hasarı yerinde gören Yönetim 
Kurulu Üyelerimize Sayın Faruk Uysal tarafından hasar ile ilgili bilgi verilmiştir. 

 

     Meteorolojinin Sesi Radyosu Röportajımız 

 

Kamu İç Denetçileri Derneği olarak iç denetimde farkındalığı artırmak amacıyla 
Meteorolojinin Sesi Radyosuna konuk olduk. Kamu İç Denetçileri Derneği Yönetim Kurulu 
Başkanı Ahmet DİNÇER ve Kamu iç Denetçileri Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Rasim 
SARIKAYA iç denetime dair merak edilen sorulara cevap verdiler. Röportaj, Derneğimizin 
web sitesinde yayımlanmaya devam etmektedir. 
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 Mali Hizmetler Uzmanları Derneğine Ziyaretimiz 
28.10.2016 tarihinde Yönetim Kurulu Üyelerimiz Mali Hizmetler Uzmanları Derneğini 
ziyaret ettiler. 5018 sayılı Kanunla birlikte kamu mali yönetiminin kavramları ve unvanları 
olan iç denetim ve iç denetçi ile strateji geliştirme birimleri ve mali hizmetler uzmanlığının 
temel dinamikleri konularında değerlendirmelerin yapıldığı görüşmede birçok ortak noktası 
ve amacı olan iki dernek arasındaki işbirliğinin başlatılması ve artırılması gerekliliği üzerinde 
görüş birliğine varılmıştır. 

 

 

 Yönetim Kurulu Başkanı ve üyelerimizce gerek Ankara gerekse diğer illerdeki iç denetim 
birimi başkanlıkları ziyaret edilmiş olup bu ziyaretlerde iç denetçilerle tanışma ve 
kaynaşmanın yanında mesleğin sorunları ve çözüm önerileri de tartışılmıştır. 

 

 

V-SOSYAL ve KÜLTÜREL FAALİYETLER 

 “Expo 2016 Antalya” Gezimiz 

İDKK tarafından Mayıs ayında Antalya’da düzenlenen İç Denetçi Eğitim Programında “Expo 
2016 Antalya” etkinlikleri için üyelerimizin de talepleri doğrultusunda gezi organize 
edilmiştir. Meslektaşlarımız, eşleri ve çocuklarının katılımı ile gerçekleştirilen 
organizasyonda hoş vakit geçirme imkânı yanında birbirleriyle kaynaşma ve tanışma imkânı 
bulmuşlardır. 

http://www.kidder.org.tr/wp-content/uploads/2016/10/2.jpeg
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 İhanete Karşı Vatan ve Demokrasi Nöbetimiz 
Ülkemizin son günlerde oldukça zorlu ve bir o kadar da başarılı bir demokrasi sınavı verdiği 
günlerde demokrasiyi korumak, milli iradeye sahip çıkmak adına meydanları terk etmeyen 
aziz milletimizle birlikte 1 Ağustos Pazartesi günü Ankara Kızılay’da, İstanbul Saraçhane’de 

Dernek olarak üyemiz olsun olmasın bütün meslektaşlarımızla vatan ve demokrasi şiarıyla 

toplanıp demokrasi nöbetlerine iştirak ettik. 
 

 

 

 Ayrıca yaz aylarında Ankara Kızılcahamam’da üyelerimizin aileleriyle birlikte katılacağı 
“dağ yürüyüşü” yapılması planlanmıştı. Ancak Haziran ayının Ramazan ayı olması 
nedeniyle Temmuz-Ağustos aylarına ertelediğimiz gezi planımız Temmuz 

ayında yaşanan kalkışma nedeniyle gündeme getirilememiştir.                                                                                                              


