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---- İÇ DENETÇiLERiN ÇALIŞMA USUL ve ESASLARI HAKKJNDA YÖNETMELİK 

Bakanlar Kurulu Karar Sayısı 

Bakanlar Kurulu Karar Tarihi 

Resmi Gazete Tarih /Sayısı 

: 2006/ ı 0654 

: 2bt6!2006 

: 12 Temmuz 2006 1 26226 

İÇ DENETÇiLERiN 

ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA 

YÖNETMELİK 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tammlar 

Amaç 

MADDE 1-(1) Bu Yönetmeliğin .:ı.macı , iç denetçilerin; kamu idareleri 

itibarıyla sayılarını, niteliklerini , atanmalarını, çalışma usul ve esaslarını, 

sertifıkalarının verilmesi ve derecelendirilmesi ile diğer hususları düzenlemektir. 

Kapsam 

MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol 

Kanununa ekli (1), (II) ve (IV) sayılı cetvellerde yer alan idareler, Bankacılık 

Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu ile mahalli 

idarelerin iç denetim faaliyetlerini ve iç denetçilerini kapsar. 

Dayanak 

MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol 

Kanununun 65 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. 

Tanımlar 

MADDE 4- (1) Bu Yönetmelikte geçen; 

a) Denetim rehberleri: İç denetim faaliyetine ilişki~ olarak İç Denetim 

Koordin:ısyon Kmulu tarafından çıkarılan ve kamu idarelerinin ıç denetim 

birimlerince hazırlanacak denetim rehberlerine esas teşkil eden rehberlerİ, 
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b) Denetim standartları: Uluslararası iç denetim mesleki uygulama standartları 

ile uyumlu olarak İç Denetim Koordinasyon Kurulu tarafından belirlenen Kamu İç 
Denetim Standartlarını, 

c) Etik kurallar: Uluslararası genel kabul görmüş etik kurallarla uyumlu olarak 

İç Denetim Koordinasyon Kurulu ta. Jfından belirlenen ve iç denetçilerin 

uyacakları Meslek Ahlak Kurallarını, 

ç) Ekonomiklik: Bir faaliyetin planlanmış sonuçlarına ya da çıktıianna ulaşmak 

için kullanılan kaynakların maliyetini en aza indirmeyi, 

d) Etkililik: Bir faaliyetin, planlanan ve gerçekleşen etkisi arasındaki ilişkiyi; 

hedefe ulaşma derecesini ve yerindeliğini, 

e) İç denetim: Kamu idaresinin çalışmalarına değer katmak ve geliştirmek için 

kaynakların ekonomiklik, etkililik ve verimlilik esaslarına göre yönetilip 

yönetilmediğini değerlendirmek ve rehberlik yapmak amacıyla yapılan bağımsız, 

nesnel güvence sağlama ve danışmanlık faaliyetini, 

f) İç kontrol: İdarenin amaçlarına, belirlenmiş politikalara ve mevzuata uygun 

olarak faaliyetlerin etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde yürütülmesini, varlık vı;: 

kaynakların korunmasını, muhasebe kayıtlarının doğru ve tam olarak tutulmasını, 

mali bilgi ve yönetim bilgisinin zam:ırıında ve güvenilir olarak üretilmesini 

sağlamak üzere idare tarafından oluşturulan organizasyon, yöntem ve süreçle iç 

denetimi kapsayan mali ve diğer kontroller bütününü, 

g) Kalite güvence ve geliştirme programı: İç denetim birimince ve İç Denetim 

Koordinasyon Kurulunca, ilgili kamu idaresinde yürütülen iç denetim faaliyetinin 

tüm yönleriyle değerlendirilmesi, standartiara ve etik kurallara uygunluğunun 

izlenmesi ve geliştirilmesine ilişkin programı, 

ğ) Kamu idaresi: 501R sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli 

(1), (Il) ve (IV) sayılı ct:tvcllcrde yer alan idareler ilc mahalli idarcleri, 

h) Kanun: 501R sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununu, 

ı) Kurul: İç Denetim Koordinasyon Kurulunu, 

i) Risk: Kamu idarelerinin kuruluş amaçları ile stratejik hedeflerine ulaşmasına 

ve görevlerinin ifasına engel olabilecek veya beklenmeyen zarariara yol açabilecek 

durum ya da olayları, 
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j) Risk analizi: Kamu idarelerine, kaynaklarına ve varlıklarına yönelik riskierin 

değerlendirilmesini, 

k) Risk yönetimi: Potansiyel riskierin sistematik olarak değerlendirilerek, olası 

zararlarının etkisini azaltıcı yönde, verilere dayalı karar vermeyi sağlayan 

yönetimi, 

l) Üst yönetici: Bakanlıklarda müsteşarı, Milli Savunma Bakanlığında Bakanı, 

diğer kamu idarelerinde en üst yöneticiyi, il özel idarelerinde valiyi ve 
belediyelerde belediye başkanını, 

m) Verimlilik: Kullanılan kaynaklarla, bir faaliyetin sonuçlarını ya da 

çıktılarını azamiye çıkarmayı, 

ifade eder. 

İKİNCİ BÖLÜM 

İç Denetim Faaliyeti 

İç denetim faaliyetinin amaci 

MADDE 5- ( 1) İç denetim faaliyeti; kamu idarelerinin faaliyetlerinin amaç ve 
politikalara, kalkınma planına, programlara, stratejik planlara, performans 

programiarına ve mevzuata uygun olarak planlanmasını ve yürütülmesini; 

kaynakların etkili, ekonomik ve verimli kullanılmasını; bilgilerin güvenilirliğini, 

bütünlüğünü ve zamanında elde edilebiiirliğini sağlamayı amaçlar. İç denetim 

faaliyeti sonucunda, kamu idarelerinin varlıklarının güvence altına alınması, iç 

kontrol sisteminin etkinliği ve riskierin asgariye indirilmesi için kamu idaresinin 

faaliyetlerini olumsuz etkileyebilecek riskierin tanımlanması, gerekli önlemlerin 
alınması, sürekli gözden geçirilmesi ve mümkünse sayısallaştırılması konularında 

yönetime önerilerde bulunulur. 

(2) İç denetim, nesnel güvence sağlamanın yanında, özellikle risk yönetimi, 

kontrol ve yönetim süreçlerini geliştirmede idarelere yardımcı olmak üzere 

bağımsız ve tarafsız bir danışmanlık hizmeti sağlar. Danışmanlık hizmeti, idarenin 

hedeflerini gerçekleştirmeye yönelik faaliyetlerinin ve işlem süreçlerinin sistemli 

ve düzenli bir biçimde değerlendirilmesi ve geliştirilmesine yönelik önerilerde 
bulunulmasıdır. 
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(3) Nesnel güvence sağlama, kurum içerisinde etkin bir iç denetim sisteminin 

var olduğuna; kurumun risk yönetimi, iç kontrol sistemi ve işlem süreçlerinin etkin 
bir şekilde işlediğine; üretilen bilgilerin doğruluğuna ve tamlığına; varlıklarının 

korunduğuna; faaliyetlerin etkili, ekonomik, verimli ve mevzuata uygun bir şekilde 
gerçekleştirildiğine dair, kurum içine ve kurum dışına yeterli güvencenin 

verilmesidir. 

İç denetim faaliyetinin kapsamı 

MADDE 6- (I) Kamu idarelerinin yurt dışı ve taşra dahil tüm birimlerinin 
işlem ve faaliyetleri, risk esaslı denetim plan ve programları kapsamında 

sistematik, sürekli ve disiplinli bir yaklaşımla denetim standartlarına uygun olarak 
iç denetime tabi tutulur. 

İç denetim alanı 

MADDE 7- (1) İç denetim; 

a) Kamu idaresinin iç kontrol sisteminin yeterliliği ve etkinliğinin incelenmesi 
ve değerlendirilmesi, 

b) Risk yönetimi için öneriler geliştirilmesi ile risk değerlendirme ve risk 

yönetim metotlarının uygulama ve etkinliğinin incelenmesi, 

c) Kaynakların etkili, ekonomik ve verimli kullanılmasıı•ı sağlama amaçlı 

performans değerlendirmelerinin yapılması ve idarelere önerilerde bulunulması, 

ç) İdarenin faaliyet ve işlemlerinin mevzuata, belirlenen hedef ve politikalara 

uygunluğunun denetlenmesi, 

d) Muhasebe kayıtları ile mali tabloların, doğruluğu ve güvenilirliğinin 

incelenmesi, 

e) Üretilen bilgiler ile kamuoyuna açıklanan her türlü rapor, istatistik ve mali 
tabloların doğruluğu, güvenilirliği ve zamanındalığının sınanması, 

f) Elektronik bilgi sistemi ve e-Devlet hizmetlerinin yönetim ve sistem 
güvenilirliğinin gözden geçirilmesi, 

alanlarını içerir. 
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İç denetimin uygulanması 

MADDE 8- ( 1) Kamu idarelerinde yapılacak iç denetim aşağıda belirtilen 
denetim uygulamalarını kapsar: 

a) Uygunluk denetimi: Kamu idarelerinin faaliyet ve işlemlerinin ilgili kanun, 
tüzük, yönetmelik ve diğer mevzuata uygunluğunun incelenmesidir. 

b) Performans denetimi: Yönetimin bütün kademelerinde gerçekleştirilen 

faaliyet ve işlemlerin planlanması, uygulanması ve kontrolü aşamalarındaki 

etkililiğin, ekonomikliğin ve verimliliğin değerlendirilmesidir. 

c) Mali denetim: Gelir, gider, varlık ve yükümlülüklere ilişkin hesap ve 
işlemlerin doğruluğunun; mali sistem ve tabloların güvenilirliğinin 

değerlendirilmesidir. 

ç) Bilgi teknolojisi denetimi: Denetlenen birimin elektronik bilgi sistemlerinin 
sürekliliğinin ve güvenilirliğinin değerlendirilmesidir. 

d) Sistem denetimi: Denetlenen birimin faaliyetlerinin ve iç kontrol sisteminin; 
organizasyon yapısına katkı sağlayıcı bir yaklaşımla analiz edilmesi, eksikliklerinin 
tespit edilmesi, kalite ve uygunluğunun araştırılması, kaynakların ve uygulanan 
yöntemlerin yeterliliğinin ölçülmesi suretiyle değerlendirilmesidir. 

(2) İç denetim, birinci fıkrada belirtilen denetim uygulamalarından bir veya 
birkaçını kapsayacak şekilde risk odaklı olarak yapılır. Ayrıca, bir faaliyet veya 
konu tüm birimlerde denetim kapsamına alınabilir. 

Kamu iç denetim standartlan ve etik kurallar 

MADDE 9- (I) İç denetçi ler, Kurul tarafından belirlenen denetim 
standartlarına ve etik kurallara uymakla yükümlüdür. Bu standart ve kurallar, 
uluslararası genel kabul görmüş standart ve kurallar dikkate alınarak belirlenir. 

İç denetim rehberleri 

MADDE 10- (I) Kurul, ıç denetçilerin iç denetim faaliyetlerinde esas 
alacakları denetim rehberlerinin hazırlanmasına ilişkin usul ve esasları belirleyen 
denetim rehberlerini hazırlar, geliştirir ve güncelleştirir. 

(2) İç denetim birimleri, görev alanlarına giren konular itibarıyla Kurulca 
yayımlanan usul ve esaslara uygun olarak kendi denetim rehberlerini hazırlar ve bir 

örneğini Kurula verir. 
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(3) Denetim rehberleri yol gösterici •Jlmakla birlikte, iç denetçilerin denetim 

yeteneklerini sınırlamaz ve iç denetim uygulamalarının geliştirilmesine engel teşkil 
etmez. 

(4) İç denetim birimi, denetim rehberlerinin iç denetim faaliyetlerinin 

planlanması, programlanması, gerçekleştirilmesi ve yönetilmesi bakımından etkin 

ve yeterli olup olmadığını kalite güvence ve geliştirme programına göre yılda bir 

defa inceler ve bu konudaki görüşünü Kurula bildirir. 

İç kontrone ilişki 

MADDE ll- (1) İç denetim, iç kontrol sisteminin yeterliliği, etkinliği ve 

işleyişiyle ilgili olarak yönetime bilgiler sağlar, değerlendirmeler yapar ve 

önerilerde bulunur. 

(2) İç denetçiler, iç kontrol sistemının düzenlenmesi ya da uygulanması 

süreçlerine ve iç kontrol tedbirlerinin seçimine dahil edilemez. Kamu idaresinde 
etkin bir iç kontrolün kurulması ve sürdü.~lmesinden üst yönetici sorumludur. Üst 

yönetici iç denetçilerden, iç kontrol ilkelerine ve iç kontrol sisteminin 

oluşturulmasına yönelik görüş alabilir. 

Üst yöneticinin sorumluluğu 

MADDE 12- (1) Üst yönetici, iç denetim faaliyetlerinin yerine getirilmesinde: 

a) İç denetçilerin görevlerini bağımsız bir şekilde yerine getirmeleri için 

gereken tüm önlemleri alır. 

b) İç denetçilere, idarenin faaliyetlerini olumsuz etkileyebilecek riskierin 

belirlenmesi çalışmalarında gerekli imkanı sağlar. 

c) İç denetim kapsamına giren konularda, ıç denelçilere gerekli bilgi ve 
belgelerin sağlanması amacıyla, birimler arasında etkili iletişim kurulmasını sağlar. 

ç) İç denetim raporlarında düzeltilmesi ve iyileştirilmesi önerilen konuları 

değerlendirir ve gerekli önlemleri alır. 

d) İç kontrol sürecinden elde ettiği bilgilerle, iç denetimden elde edilen bilgileri 

karşılaştırır ve kaynakların etkili, ekonomik ve verimli kullanımına ilişkin 

tedbirleri gerektiğinde iç denetçilerle görüşerek belirler. 

e) İç denetçilerin mesleki yeterliliğinin geliştirilmesi için gerekli tedbirleri alır. 
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t) İç denetçilerin görevlerini yaparken bağımsızlık veya tarafsızlığının 
tehlikeye girdiği veya ihlal edildiği durumlarda gerekli tedbirleri alır. 

g) İç denetim faaliyetinin kalitesini gözetir ve bu amaçla kalite kontrol ve 

gelişim programı oluşturur, iç denetçilerin görevlerindeki performanslarını takip 
eder. 

ğ) İç denetim kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli şekilde kullanılmasını 
sağlar. 

h) Birimin bütçesine ilişkin işlemlerin yerine getirilmesi ve personelinin 

ihtiyacı olan mesleki araç, gereç ve malzemenin temin edilmesine ilişkin tedbirleri 
alır. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

İç Denetim Birimi ile İç Denetçilerin 

Görev, Yetki ve Sorumluluklan 

İç denetim birimi 

MADDE 13- ( l) Kamu idarelerinin yapısı ve personel sayısı dikkate alınmak 
suretiyle, İç Denetim Koordinasyon Kurulunun uygun görüşü üzerine, doğrudan 

üst yöneticiye bağlı iç denetim birimi kurulabilir. İç denetçi sayısının beşten fazla 

olması halinde, üst yönetici iç denetçiler arasından birini koordinasyonu sağlamak 

üzere görevlendirir. Bu görevlendirme Kurula bildirilir. 

(2) İç denetim birimi bu Yönetmeliği dikkate alarak, kendi yönergelerini 

hazırlar. Yönergede plan ve program harici iç denetçilere yaptınlacak danışmanlık 

ve benzeri görevlerin nitelik ve süreleri standartiara uygun olarak açıkça belirtilir. 

(3) Yönerge, iç denetim faaliyetlerinin planlanması, programlanması, 

yönetilmesi ve yürütülmesi bakımından yılda en az bir defa gözden geçirilir. 

Yönerge ve değişiklikleri, üst yönetici tarafından onaylanır ve bir örneği Kurula 

gönderilir. 

(4) İç denetim birimi, birim faaliyetleri hakkında üst yöneticiye düzenli olarak 

bilgi verir ve Kurul kararlarının uygulanmasında ortaya çıkan tereddütleri Kurulun 

bilgisine sunar. 
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İç denetçinin görevlendirilmesi 

MADDE 14- ( 1) İç denetçilerin program kapsamında ve program dışı ıç 
denetim görevlendirmeleri üst yönetici tarafından yapılır . 

İç denetçinin görevleri 

MADDE 15- ( 1) İç denetçi, aşağıda belirtilen görevleri yerine getirir: 

a) Nesnel risk analizlerine dayanarak kamu idarelerinin yönetim ve kontrol 
yapılarını değerlendirmek. 

b) Kaynakların etkili, ekonomik ve verimli kullanılması bakımından 

incelemeler yapmak ve önerilerde bulunmak. 

c) Harcama sonrasında yasal uygunluk denetimi yapmak. 

ç) İdarenin harcamalarının , mali işlemlere ilişkin karar ve tasarruflarının , amaç 
ve politikalara, kalkınma planına, programlara, stratejik planlara ve performans 
programiarına uygunluğunu denetlernek ve değerlendirmek. 

d) Mali yönetim ve kontrol süreçlerinin sistem denetimini yapmak ve bu 
konularda önerilerde bulunmak. 

e) Denetim sonuçları çerçevesinde iyileştirmelere yönelik önerilerde bulunmak 
ve bunları takip etmek. 

f) Denetim sırasında veya denetim sonuçlarına göre soruşturma açılmasıııı 

gerektirecek bir duruma rastlanıidığında , ilgili idarenin en üst amirine bildirmek. 

g) Kamu idaresince üretilen bilgilerin doğruluğunu denetlernek 

ğ) Üst yönetici tarafından gerekli görülen hallerde performans göstergelerini 
belirlemede yardımcı olmak, 
uygulanabilirliğini değerlendirmek. 

belirlenen performans göstergelerin iP. 

h) Suç teşkil eden durumlara ilişkin tespitlerini üst yöneticiye bildirmek. 

İç denetçinin yetkileri 

MADDE 16- ( 1) İç denetçi, görevlerinin yerıne getirilmesiyle ilgili olarak 
aşağıdaki yetkilere sahiptir: 

a) Denetim konusuyla ilgili elektronik ortamdakiler dahil her türlü bilgi, belge 
ve dokümanlar ile nakit, kıymetli evrak ve diğer varlıkların ibrazını ve 
gösterilmesini talep etmek. 
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b) Denetlenen birim çalışanlarından, iç denetim faaliyetlerinin gereği olarak 
yardım almak, yazılı ve sözlü bilgi istemek. 

c) Denetim faaliyetinin gerektirdiği araç, gereç ve diğer imkanlardan 

yararlanmak. 

ç) Denetimi engelleyici tutum, davranış ve hareketleri üst yöneticinin bilgisine 
intikal ettirmek. 

İç denetçinin sorumluluklan 

MADDE 17- ( 1) İç denetçi, görevlerini yerine getirirken aşağıdaki hususlara 
riayet eder: 

a) Mevzuata, belirlenen denetim standartlarına ve etik kurallara uygun hareket 

etmek. 

b) Mesleki bilgi ve becerilerini sürekli olarak geliştirmek. 

c) İç denetim faaliyetlerinde yetki ve ehliyetini aşan durumlarda iç denetim 
birimini haberdar etmek. 

ç) Verilen görevin tarafsız ve bağımsız olarak yapılmasına engel olan 
durumların bulunması halinde, durumu iç denetim birimine bildirmek. 

d) Denetim raporlarında kanıtiara dayanmak ve değerlendirmelerinde objektif 

olmak. 

e) Denetim esnasında elde ettiği bilgilerin gizliliğini korumak. 

İç denetçilerin kamu idareleri itibanyla sayılan 

MADDE 18- (l) Kamu idarelerinin iç denetçi sayıları; idarelerin yerine 
getirmek zorunda oldukları görevler, kullandığı kaynaklar, merkez, taşra ve yurt 
dışı teşkilatının özelliği, toplam personel sayısı ve denetim ihtiyacı dikkate alınmak 

suretiyle ve denetimin maliyeti de göz önünde bulundurularak ekli listede 
belirlenmiştir. Kamu idareleri ilave iç denetçi ihtiyaçlarını Kurula bildirir. 
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

İç Denetçinin Nitelikleri, Atama, Yükselme ve 

Görevlerinin Sona Ermesi 

İç denetçinin nitelikleri 

MADDE 19- (l) İç denetçi olarak atanacakların, 657 sayılı Devlet Memurları 

Kanununun 48 inci maddesinde belirtilenlerin yanı sıra aşağıdaki şartları taşıması 

gerekir: 

a) En az dört yıl süreli eğitim veren yükseköğretim kurumları ile denkliği 

Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt dışındaki eşdeğer eğitim 

kurumlarından birini bitirmek. 

b) Aşağıda belirtilen süre zarfında çalışmış olma şartını yerine getirmek: 

1) Yardımcılıkta geçen süreler dahil olmak üzere, mesleğe yarışma sınavına 

tabi tutulmak suretiyle alındıktan sonra yııı.>ılan yeterlik sınavında başarı göstermek 

kaydıyla kamu idarelerinde denetim elemanı olarak en az beş yıl. 

2) Yardımcılıkta geçen süreler dahil olmak üzere, mesleğe yarışma sınavına 

tabi tutulmak suretiyle alındıktan sonra yapılan yeterlik sınavında başarı göstermek 

kaydıyla uzman olarak en az sekiz yıl. 

3) Araştırma görevliliğinde geçen süreler dahil olmak üzere, doktora 

unvanını almış öğretim elemanı olarak en az sekiz yıl. 

4) Müdür ve daha üst unvaniarda en az sekiz yıl. 

c) Mesleğin gerektirdiği bilgi, ehliyet ve temsil yeteneğine sahip olmak. 

ç) İç denetim etik kurallarına uygun bir özgeçmişe sahip olmak. 

d) İç denetçi aday belirleme sınavı son başvuru tarihinden önceki iki yıl 

içinde alınmış olması kaydıyla, İngilizce, Almanca veya Fransızca dillerinden 

birinden Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (KPDS) 

veya Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavından (ÜDS) en az elli puan almı~ 

olmak. 

e) İlgili yönetmelik esaslarına göre yapılacak sınavlarda başarılı olmak. 
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(2) Yardımcılıktan sayılacak görev ve sürelerle birinci fıkranın (b) bendinde 

belirtilen sürelerin birlikte değerlendirilmesine ilişkin tereddütleri gidermeye Kurul 

yetkilidir. 

İç denetçilerin eğitimi 

MADDE 20- ( 1) İç denetçiler gerektiğinde Kurul koordinatörlüğünde Maliye 

Bakanlığınca yapılacak hizmet içi eğitime tabi tutulur. 

İç denetçiliğe atanma 

MADDE 21- ( 1) İç denctçiler, bakanlıklar ve bağlı idarelerde, üst yöneticilerin 

teklifi üzerine Bakan, diğer idarelerde üst yöneticiler tarafından, sertifikalı adaylar 

arasından atanır ve aynı usulle görevden alınır. 

İç denetçilikte derecelendirme 

MADDE 22- ( 1) Kamu iç denetçi sertifikası; kıdem sırası ve kadro şartları 

yanında iç denetçinin yeterliliği, mesleki bilgi birikimi ve temsil yeteneği dikkate 

alınarak iç denetim biriminin teklifi ve üst yöneticinin onayıyla derecelendirilir. İç 
denetim birimi, değerlendirmelerini; iç denetçilerin çalışmaları, hizmet içi eğitim 

etkinliklerine katılımı ve başarısı ile sicil durumunu dikkate alarak Kurulun 

düzenlemelerine uygun olarak yapar. 

(2) Kamu iç denetçi sertifika dereceleri, iç denetçilerin özlük haklarının 

tespitinde ve karİyerlerinin planlanmasında dikkate alınır. 

(3) Kıdem sırası ve kadro şartlarının oluşmasına rağmen derecelendirme 

yapılmaması durumunda, buna ilişkin gerekçeler ilgili iç denetçiye ve Kurula yazılı 

olarak bildirilir. 

Sertitika derecesine uygun görevlendirme 

MADDE 23- ( 1) İç denetim faaliyetleri, iç denetçi tarafından, kamu idaresinin 

birim, konu ve süreçleri itibarıyla sınıflandırılır. İç denetçilerin denetim alan ve 

uygulamalarının değiştirilmesi esastır. İç denetçinin sertifika derecesi ilc çalışma 

süresince edindiği tecrübe ve kıdemine göre hangi denetim alan ve 

uygulamalarında görevlendirileceği iç denetim birimi yönergelerinde belirlenir. 
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İç denetçiliğin sona ermesi 

MADDE 24- ( 1) İç denetçilik görevi; 

a) İç denetçinin kendi isteği ile ayrılması , 

b) Başka bir göreve atanması veya seçilmesi, 

c) İç denetçilik mesleği ile bağdaşmayan hareketlerde bulunduğunun rapora 

bağlanması ve bu raporun Kurul tarafından görüşülerek sertifikasının iptal 

edilmesi, 

durumlarında sona erer. 

(2) Birinci fıkranın (c) bendinde belirtilen durumda, ilgililer, talepleri 

aranmaksızın kurumlarında, kariyederine veya mesleklerine uygun kadrolara 

atanırlar ve yeniden iç denetçi olamazlar. 

BEŞİNCi BÖLÜM 

İç Denetçilerin Bağımsızhğı, Tarafsıziiğı ve Güvencesi 

İç denetçilerin bağımsızhğı 

MADDE 25- (!)İç denetçiler, iç denetim faaliyetine ilişkin görevlerini yerine 

getirirken bağımsız olarak hareket eder. 

İç denetçilerin tarafsızhğı 

MADDE 26- ( 1) İç denetçiler, görevlerini yerine getirirken tarafsız davranır. 

(2) İç denetçiler çalışmalarında; denetimin kalitesinden ödün vermeden, 

başkalarının düşünce ve telkinlerinden etkilenmeden kanaat oluşturur. 

(3) Üst yönetici, iç denetçilerin görevlendirilmesinde, tarafsızlıklarını 
zedeleyecek hususları dikkate alır. 

(4) İç denetçiler, faaliyetlerini sürdürürken bağımsızlık ve tarafsızlıklarını 

zedeleyebilecek bir durumla karşılaşmaları halinde koordinasyon sağlamakla 

görevlendirilen iç denetçiye, görevlendirrne yapılmamışsa üst yöneticiye yazılı 

olarak başvurur. 

(5) İç denetçiler, daha önceden görev yaptıkları idari birimlerde bir yıl 
geçm:.-de:ı iç denetim yapamazlar. 
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İç denetçilerin güvencesi 

MADDE 27- (ı) İç denetçilere bu Yönetmelik ve iç denetim birim 
yönergelerinde belirtilen görevler dışında hiçbir görev verilemez ve yaptırılamaz. 

(2) İç denetçiler 24 üncü maddenin ikinci fıkrası hükmü saklı kalmak 
kaydıyla, hiçbir şekilde istekleri dışında başka bir göreve atanamazlar. 

AL TlN CI BÖLÜM 

İç Denetçi Sertifikası, Mesleki Yeterlilik ve Eğitim 

Kamu iç denetçi sertifikası 

MADDE 28- ( l) Maliye Bakanlığınca verilen iç denetçi adayı eğitimi 

sonucunda yapılan yazılı sınavda başarılı olanlara, aldıkları puanı gösteren ve üç 
yılda bir (A- ı) düzeyinden (A-4) düzeyine kadar derecetendirilen (A) dereceli iç 
denetçi sertifikası verilir. İlk sertifika derecelendirmesi, iç denetim mesleğinde beş 
yıl geçtikten sonra yapılır. 

(2) İç denetçiler uluslararası iç dene:im sertifika sınavıarına girmeye teşvik 

edilir. 

Sertifıkanm derecelendirilmesi 

MADDE 29- (I) Kamu iç denetçi sertifikası, üç yıllık dönemde altmış puan 
toplanmasıyla bir üst derece sertifika ile değiştirilir. Üç yıllık dönemde yeterli puan 

alınmaması durumunda takip eden yıllarda geçmiş son üç yılın toplam puanı 

dikkate alınır. 

(2) Uluslararası geçerliliği olan CIA (Certified Internal Auditor), CISA 
(Certified Information System Auditor), CCSA (Certified Control Self Assessment) 
ve CGAP (Certified Govemment Auditing Professional) sertifikalardan birini alan iç 
denetçiye bir defaya mahsus olmak üzere bir üst derece sertifika verilir. 

Sertifıka derecelendirmede puanlama 

MADDE 30- ( l) İç denetçilerin sertifikaları, göreve başladıkları tarihten 

itibaren her üç yıllık faaliyetlerinde aşağıda belirtilen alan ve ağırlıklara göre en az 
altmış puanı toplamaları halinde bir üst dereceye yükseltilir. 
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(2) İç denetçiler; 

a) Katıldıkları meslek içi eğitimlerden yirmibeş puana kadar, 

b) Yazdıkları rapor ve yaptıkları çalışmalardan otuzbeş puana kadar, 

c) Yayınlanmış makale ve kitaplarından on puana kadar, 

ç) Aldıkları sic il notu, başarı ve takdirnamelerden on puana kadar, 

d) Eğitici olarak katıldıkları çalışmalardan on puana kadar, 

e) Yabancı dil bilgilerinden on puana kadar, 

puan toplayabilirler. 

(3) Ayrıca, iç denetçiye yüksek lisans ve doktora eğitimlerinin her birinden 

ilgili değerlendirme döneminde bir defaya mahsus olmak üzere on puan verilir. 
Sertifika derecelendirilmesine ilişkin puanlama koordinasyon sağlamakla 

görevlendirilen iç denetçinin teklifi üzerine üst yönetici tarafından, görevlendirme 

yapılmamışsa doğrudan üst yönetici tarafından yapılır. Kurul sertifıka 

derecelendirilmesine ilişkin hususları ayrıca düzenler. 

Mesleki yeterlilik ve özen 

MADDE 31- (l) İç denetçiler görevlerinin gerektirdiği mesleki yeterliliğe 

sahip olmak ve geliştirmek zorundadır. Mesleki yeterlilik; görevin gerektirdiği 
bilgi ve beceriye sahip olma, denetim konuları ile ilgili sağlıklı veri ve kanıt 

toplama, inceleyip değerlendirme ve raporlama yeteneğini ifade eder. İç denetçiler 
görevlerini ifa ederken, sağduyulu ve yetkin bir iç denetçiden beklenen dikkat ve 

özeni gösterir. 

(2) İç denetçiler bilgi teknolojisi riskleri, kontrolleri ve mevcut bilgisayar 
destekli denetim teknikleri ile ilgili bilgiyç sahip olmalıdır. 

(3) Üst yönetici, iç denetçilerin mesleki yönden gelişmesi, yenilikleri izlemesi 

ve çalışma isteğini artırmak için gerekli tedbirleri alır. 
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Mesleki yeterliliği sürdürme sorumluluğu 

MADDE 32- (I) İç denetçiler aşağıda belirtilen konularda kendilerini 
yetiştirrnek ve geliştirmekten sorumludur: 

a) İç denetim yöntemlerini ve tekniklerini bilmek ve uygulamak. 

b) Muhasebe ilkeleri ve standartları ıle yönetim muhasebesi ve mali yönetim 
bilgisine sahip olmak. 

c) Görev alanıyla ilgili mevzuatı bilmek ve bu bilgisini uygulamaya geçirmek. 

ç) Kamu idarelerinin hedeflerindeki önemli sapmaları ve sonuçlarını 

değerlendirecek düzeyde bilgi birikimine sahip olmak. 

d) Çevresiyle iletişim kurma yeteneğine sahip olmak. 

e) İç denetim faaliyetinin amacını, tespitiere ilişkin değerlendirrnelerini, 

denetim sonuçlarını ve önerilerini anlaşılır biçimde yazılı ve sözlü ifade edebilmek. 

f) İç denetim faaliyeti sırasında edinilen bilgi, belge ve bulguların analizi 
sonucu ortaya çıkan emarelerden, detaylı inceleme veya soruşturmayı gerektirecek 

hususları ayırt edecek yeterliliğe sahip olmak. 

g) Yönetim ve iç kontrol sistemini geliştirecek ve bunların işleyişine ilişkin 

çözüm üretecek bilgiye sahip olmak. 

ğ) Performans denetimi ve performans göstergelerinin değerlendirilmesi 

konularında yeterli bilgiye sahip olmak. 

h) Risk analizi, değerlendirmesi ve yönetimi konularında bilgi sahibi olmak. 

ı) İstatistiki yöntemleri kullanarak verileri ve elde edilen sonuçları analiz 

edebilecek bilgiye sahip olmak. 

i) Kamu idarelerinin otomasyon sisteminin işleyişi hakkında bilgi sahibi olmak. 

Meslek içi eğitim 

MADDE 33- (l) İç denetçilere, her üç yılda asgari yüz saat meslek içi eğitim 

sağlanır. Bu sürenin otuz saati, Kurulun koordinatörlüğünde Maliye Bakanlığınca 

verilir. Kalan süre, Kurulun eğitim konusundaki düzenlemelerine riayet e4ilerek, 

ilgili kamu idarelerinin ihtiyaçlarına göre iç denetim birimlerince programlanır. 

(2) İç denetim birimleri, gerektiğinde mesleki kuruluşlar, üniversiteler ve 

bilimsel alanda etkinlikte bulunan diğer kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak 
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suretiyle, yılda en az bir defa kurs, seminer ve benzeri etkinliklerde bulunurlar. 

Meslek içi eğitim etkinliklerine iç denetim plan ve programında yer verilir. 

(3) Meslek içi eğitim programları en az bir ay önce iç denelçilere duyurulur. 

(4) İç denetçi olarak göreve başlayanlara, bir haftadan az olmamak üzere kamu 

idarelerinde intibak eğitimi verilir. 

(5) Kurul, iç denetçilerin mesleki yetkinliklerini geliştirmek için, uluslararası iç 

denetim sertifika sınaviarına hazırlık kursları düzenleyebilir. 

Bilgi teknolojisi denetim eğitimi 

MADDE 34- (1) Kamu idarelerinde görev alan iç denetçilerden ihtiyaca göre 

oluşturulan gruba, Kurulun koordinatörlüğünde yazılım, donanım ve bilgi 

teknolojilerinin yeterliliği, verimli bir şekilde kullanılıp kullanılmadığı, izinsiz 

erişimiere karşı güvenliği, bilgi ve kayıtlara erişimierin kontrol altında tutulması ve 

bir sistem içinde denetlenmesi amacıyla ayrı bir eğitim verilir. 

(2) Bu grupların oluşturulması ve eğitimine ilişkin usul ve esaslar Kurulca 

belirlenir. 

Yurt dışı eğitimi 

MADDE 35- (l) İç denetçilerin yurt dışı eğitim ve stajına ilişkin ilkeler ilgili 

mevzuat hükümleri çerçevesinde Kurul tarafınuan belirlenir. 

YEDİNCİ BÖLÜM 

Riskierin Değerlendirilmesi 

Denetimin risk odaklı yapılması 

MADDE 36- ( 1) İç denetim faaliyetlerinin risk odaklı olarak yürütülmesi 

esastır. Kamu idarelerinin maruz kalabileceği riskierin tespit edilerek sürekli 

ölçülmesi ve değerlendirilmesi suretiyle, risk odaklı iç denetim planı ve programı 

hazırlanır. İç denetim bu plan ve programa uygun olarak yapılır. 

(2) Kamu idarelerinin en riskli alanlarından başlamak ve iç denetim imkanları 

dikkate alınmak suretiyle, iç denetim uygulamalarından bir veya birkaçı birlikte 
programa alınır. 
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(3) Yapılan risk değerlendirmeleri sonucunda idare için yüksek risk alanları 
belirlenir. İç denetim birimi, üst yöneticinin önerilerini de dikkate alarak, idarenin 

risklerinden kabul edilemeyecek olanları denetim programına alır ve üst yöneticiye 
onaylatır. Bu onay denetim programının risk odaklı hazırlamasına, hangi riskierin 
yüksek, hangilerinin düşük olduğuna karar vermeye ve programa alınmasına 

müdahale anlamına gelmez. Program onaylandıktan sonra önemli risk alanlarının 
tespit edilmesi veya Kurulca önerilmesi halinde program dışı özel iç denetim 

yapılabilir. 

(4) Risk odaklı olarak hazırlanan denetim rehberi, Kurul tarafından geliştirilir 
ve güncellenir. 

(5) Kurul, risk odaklı iç denetim faaliyetlerinin yürütülmesinde kullanılacak 
risk değerlendirme yöntemleri ile risk değerlendirmesine ilişkin usul ve esasları, 
uluslararası uygulamaları da dikkate alarak belirler. 

Riskierin değerlendirilmesi 

MADDE 37- ( 1) Yönetim, riskierin tanımlanması ve kontrolü ıçın gerekli 
stratejilerin geliştirilmesinden ve uygulanmasından sorumludur. 

(2) İdareterin tüm faaliyetleri Kurulun düzenlemelerine uygun olarak iç 

denetim birimlerince kapsamlı bir risk analizine tabi tutulur. Bu analiz sonuçları 

değerlendirilerek, kamu idarelerinin hizmetlerini etkileyebilecek riskler, risklilik 
oranı ve önemine göre ağırlık verilerek sıralanır. 

(3) Bu değerlendim1e sonuçlarına göre en yüksek risk içeren alan ve 

konulardan başlanarak iç denetim planı ve uygulamaya ilişkin programlar 
hazırlanır. Denetim programlarının hazırlanmasında; üst yöneticinin riskli gördüğü 

ve öncelik verilmesini istediği hususlada birlikte, iç denetçilerin sayısı, çalışma 

süre ve imkanları dikkate alınarak, en rıskli alan ve konulara öncelik verilerek 

azami verim hedeflenir. 

( 4) Yeni birim ve faaliyetler, yeniden yapılandırma projeleri, organizasyon ve 
insan kaynaklarındaki önemli değişiklikler yüksek risk içerdiğinden, denetim 

programına öncelikle alınır. 

(5) Yıl sonlarında, denetlenen birimlerde yapılacak toplantılarda denetim 

sonuçlarına göre mevcut riskler gözden geçirilir. 
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Risk değerlendirmede iç denetçinin sorumluluğu 

MADDE 38- (1) İç denetçi kamu idaresinin hedeflerini, faaliyetlerini ve 
varlıklarını etkileyebilecek önemli riskleri değerlendirir. 

SEKİZİNCI BÖLÜM 

İç Denetimin Planlanması, Yürütülmesi ve Raporlanması 

İç denetim planı 

MADDE 39- (I) İç denetim planı; iç denetim faaliyetinin etkili, ekonomik ve 

verimli bir şekilde yürütülmesini sağlamak amacıyla denetimin kapsamını, 

denedenecek alan ve konuları, ihtiyaç duyulan işgücü ve diğer kaynakları içerecek 

şekilde, birim yöneticileriyle görüşülerek ve Kurulca hazırlanan iç denetim stratejik 
planı da dikkate alınarak, üç yıllık dönemler için hazırlanır. Bu plan, her yıl risk 
değerlendirmesi sonuçlarına göre gözden geçirilerek, gerektiğinde değiştirilir. 

İç denetim programı 

MADDE 40- ( l) En riskli alan ve konulara öncelik verilmek ve denetim 
maliyeti de dikkate alınmak suretiyle, yöneticiler ve gerektiğinde çalışanlada 

görüşülerek iç denetim planıyla uyumlu bir iç denetim programı hazırlanır. Bir 

yıllık dönemi geçmemek üzere hazırlanacak iç denetim programlarında; 

denedenecek alanlar ve konular, iç denetçilerin isimleri belirtilerek, zaman 

çizelgesine bağlanır. Hazırlanan iç denetim programı üst yönetici tarafından 

onaylanır. 

(2) Kurul, iç denetim planının ve programının hazırlanmasına ilişkin usul ve 

esasları belirler. 

Çahşmanm planlanması 

MADDE 41- (l) İç denetçi, denetime başlamadan önce, ilgili birimin yöneticisi 

ve diğer personel ile denetimin amacı, kapsamı, denetimde kullanılacak yöntemler, 

tahmini denetim süresi, denetime yardımcı olacak personel, denetim sırasında 

çalışanlardan beklentiler, idarenin denetimden beklentileri, denetim sonuçlarının 
raporlanması konularında görüşmeler yapar. 
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(2) İç denetçi, bu görüşmelerin sonuçlarını da dikkate alarak çalışma planını 
hazırladıktan sonra denetime başlar ve denetimler bu çalışma planına göre 
yürütülür. 

Denetimin yürütülmesi 

MADDE 42- ( 1) İç denetçi, denetim rehberlerinden de yararlanarak denetim 

faaliyetini yürütür. İç denetçi, denetim programında ve çalışma planında belirlenen 
denetim hedeflerine ulaşmak için, yeterli ve güvenilir bilgi ve belgeleri tespit 
etmek, incelemek ve değerlendirmekle yükümlüdür. 

Raporlama ilkeleri 

MADDE 43- (I) Denetim faaliyetinin sonuçları, düzenlenecek raporla kayıt 

altına alınır. İç denetçi, ulaştığı görüşü, görüşe ulaşamamışsa bunun nedenlerini 
raporunda açıkça belirtir. İç denetim raporları, kısa, açık, kolay anlaşılır ve tekrara 

yer vermeyecek bir tarzda yazılır. Raporlar, Kurulun belirlediği raporlama 
standartlarına uygun, yeterli kanıtiara dayalı ve tutarlı olarak düzenlenir. 

(2) Rapor türlerine ve raporlama standartlarına ilişkin diğer hususlar, Kurulun 

düzenlemelerine uygun olarak iç denetim birimlerinin yönergelerinde düzenlenir. 

Raporlarm sunulması 

MADDE 44- ( 1) İç denetçi, denetim raporunu, belirli bir sürede 
cevaplandırılmak üzere, denetime tabi tutulan birim yöneticilerine verir. Birim 

yöneticileri, gerektiğinde çalışanlardan ve ilgililerden görüş almak suretiyle 
rapordaki ilgili hususları cevaplandırarak iç denetçiye gönderir. 

(2) Riskierin önem ve düzeyi konusunda iç denetçi ile yönetici arasında 

anlaşmazlık varsa, iç denetçi bu duruma ilişkin değerlendirmesini raporuna dahil 

eder. 

(3) Riskierin önem ve düzeyi konusunda iç denetçi ile yönetici, aynı 

görüşteyse, makul bir sürede önlem alınmasında anlaşırlar. 

( 4) İç denetçi raporunu, idarenin görüşlerini de ekleyerek cevaplarıyla birlikte, 

iç denetimin kapsamı, denetimde tespit edilen riskler, riskierin olası etkileri, 
denetim sonuçlarına ilişkin genel değerlendirme ve riskterin ortadan kaldırılmasına 

veya en aza indirilmesine yönelik önerileri içeren rapor özetini de ekleyerek üst 
yöneticiye sunar. 
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(5) Raporlar üst yönetici tarafından değerlendirildikten sonra gereği için ilgili 

birimler ve strateji geliştirme birimine verilir. 

(6) Denetim raporunda belirtilen önlemlerin alınıp alınmadığı üst yönetici 

tarafından izlenir. 

İç denetim raporlarına dayanılarak yapılacak işlemler 

MADDE 45- (1) İç denetçiler tarafından düzenlenecek raporların, iç denetim 

birimlerince kalite güvencesi kapsamında değerlendirilmesine, ilgili makamlara 

gönderilmesine ve oluşabilecek görüş ayrılıklarının gideri lmesine ilişkin usul ve 

esaslar, Kurulun düzenlemelerine uygun olarak, iç denetim birim yönergelerinde 

belirlenir. 

(2) İdari birimlerce rapor üzerine yapılan işlemler veya işlem yapılmama 
gerekçeleri, iç denetçiye bildirilmek üzere iç denetim birimine gönderi lir. 

(3) İç denetim raporları ile bunlar üzerine yapılan işlemler, raporun üst 

yöneticiye sunulduğu tarihten itibaren iki ay içinde Kurula gönderilir. 

Birim faaliyet raporu 

MADDE 46- (!)Yıllık faaliyet raporunda; program dışı yapılanlar da dahil iç 

denetim faaliyetleri, iç denetim biriminin performansı, tespit ve önerileri, 

önerilerden onayianmayan ve uygulanmayanlar varsa onaylanınama ve 

uygulanmama nedenleri, iç denetçilerin eğitimi, yönetime verilen danışmanlık 

hizmetleri ve diğer faaliyet sonuçları ile ilgili bilgiler yer alır. 

(2) İlgili kamu idaresinin yönetim ve kontrol sisteminin genel değerlendirmesi, 

önemli riskler, yönetim ve kontrol sorunları ve bunlara ilişkin önerilere de faaliyet 

raporunda yer verilir. Birim faaliyet raporu, Şubat ayı sonuna kadar Kurula 

gönderilir. 
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DOKUZUNCU BÖLÜM 

1ç Denetimin izlenmesi 

İç denetimin değerlendirilmesi 

MADDE 47- (l) İç denetimin etkililiğinin artırılması amacıyla, denetim 
faaliyetleri, denetlenen birimlerde yaptınlacak bir ankette değerlendirilebilir. 

İç denetim sonuçlarmm takibi 

MADDE 48- (I) İç denetim biriminde, denetim raporlarının uygulanmasını 
izlemek üzere bir takip sistemi kurulur. 

(2) Birim yöneticileri, denetlenen faaliyetler konusunda, denetim raporunda 
yer alan önerilere ilişkin önlemleri alır. Önlem alınmaması halinde iç denetim 
birimi üst yöneticiyi bilgilendirir. 

İç denetim genel raporu 

MADDE 49- ( 1) Kurul, iç denetim raporlarını değerlendirerek sonuçlarını 

konsolide etmek suretiyle yıllık rapor halinde Maliye Bakanına sunar ve 
kamuoyuna internet ortamında, basın yoluyla veya yazılı olarak açıklar. 

ONUNCU BÖLÜM 

Çeşitli ve Son Hükümler 

Şikayet konulannın değerlendirilmesi 

MADDE 50- ( 1) İç denetim birimlerine intikal eden ihbar ve şikayetlerde iddia 
edilen konular, risk analizlerinde dikkate alınarak denetim planlamasında ve 
denetimde göz önünde bulundurulur. Şikiiyetçisi belli ve şikayet konusu açık olan 
ve acil olarak incelenmesi gereken konular üst yöneticiye bildirilir. 

Diğer kamu idarelerinin iç denetçileri ile ortak çalışma 

MADDE 51- (I) Birden fazla kamu idaresini ilgilendiren konularda, ıç 

denetçilerin birlikte çalışmasına ilişkin hususlar Kurulca dü3enlenir. 
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Yolsuzluk tespitleri 

MADDE 52- (1) İç denetçi, yolsuzluğa ilişkin delilleri tespit edebi lecek bilgi , 
beceri ve donanım ile denetim faaliyetini sürdürür. İç denetçi yolsuzluk yapıldığına 

ilişkin tespitlerini ve elde ettiği delilleri ivedilikle üst yöneticiye intikal ettirir. 

Yurt dışında iç denetim faaliyeti 

MADDE 53- ( 1) Kamu idarelerinin yurt dışı birimlerinin iç denetimine ilişkin 
usul ve esaslar Kurul tarafından düzenlenir. 

İdari görevlere geçme ve iç denetçiliğe dönme 

MADDE 54- ( 1) İç denetçi ler, idari görevlere atanmalarında ve iç denetçiliğe 
dönmelerinde Kurul tarafından belirlenen meslek ahlak kurallarına ve kamu iç 
denetim standart l arına uygun davranır. 

Tereddütterin giderilmesi ve uygulama birliğinin sağlanması 

MADDE 55- (1) Kurul, bu Yönetmeliğin uygulanması, iç denetim faaliyeti 
sürecinde ortaya ç ıkabilecek tereddütlerio giderilmesi ve uygulama birliğinin 

sağlanması amacıyla gerekli düzenlemeleri yapmaya yetki lidir. 

Kanuna göre iç denetçi olarak atanacaklar 

GEÇİCİ MADDE 1- (1) Kanunun geçici 5 inci maddesinin (c), (d) ve (e) 
bentlerine göre iç denetçi olarak atananlara, atandıkları tarihten itibaren geçerli 
olmak üzere (A) dereceli iç denetçi sertifikası veri lir. Bu şekilde atanan ıç 

denetçiler de Yönetmelikte belirlenen sertifıka derecelendirilmesine tabi tutulur. 

(2) İç denetçiliğe atananlar Kanunun öngördüğü sistemin uygulanmasına 

yönelik olarak Kurul koordinatörlüğünde ve belirlenecek tarihlerde Maliye 
Bakanlığınca üç ay eğitime tabi tutulurlar. 

Yürürlük 

MADDE 56- ( 1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Yürütme 

MADDE 57- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
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BİRİNCİ BÖLÜM 

Genel Hükümler 

Amaç ve kapsam 

MADDE 1- Bu Yönergenin amacı, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel 

Sekreterliği iç denetçilerinin, denettenecek birimlerin ve üst yöneticinin iç denetime 

ilişkin görev, yetki ve sorumluluklarına yönelik esas ve usulleri düzenlemektir. 

Hukuki dayanak 

MADDE 2- Bu Yönerge, 2919 sayılı Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel 

Sekreterliği Teşkilat Kanununun 14 üncü maddesinin son fıkrasına istinaden ve İç 

Denetçilerin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin I 3 üncü maddesi 

uyarınca hazırlanmıştır. 

Tammlar 

MADDE 3- Bu Yönergede geçen; 

a) Kanun: 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununu, 

b) Yönetmelik: İç Denetçilerin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliği, 

c) Yönerge: Bu Yönergeyi, 

ç) Kurul: İç Denetim Koordinasyon Kurulunu, 

d) İdare: Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreterliğini, 

e) Üst yönetici: Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreterini, 

f) İç denetim: İdarenin çalışmalarına değer katmak ve geliştirmek ıçın 

kaynakların ekonomiklik, etkililik ve verimlilik esaslarına göre yönetitip 

yönetilmediğini değerlendirmek ve rehberlik yapmak amacıyla yapılan bağımsız, 

nesnel güvence sağlama ve danışmanlık faaliyetini, 
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g) İç denetçi: Bu Yönerge ve ilgili mevzuat çerçevesinde iç denetim 
faaliyetlerini gerçekleştinnekle sorumlu, iç denetim birimi yöneticisi ve her düzeyde 

sertifıka sahibi iç denetçileri, 

ğ) İç denetim birimi : İç denetim birimi yöneticisi ve iç denetçiler ile ihtiyaca 

göre diğer personelden oluşan organizasyonu, 

ifade eder. 

İKİNCİ BÖLÜM 

İç Denetimin Amacı, Kapsamı ve Standartları 

İç denetimin amacı 

MADDE 4- İç denetim faaliyeti; İdarenin faaliyetlerinin amaç ve politikalara, 

kalkınma planına, programlara, stratejik planlara, performans programiarına ve 

mevzuata uygun olarak planlanmasını ve yürütülmesini; kaynakların etkili , 

ekonomik ve verimli kullanılmasını; bilgilerin güveni lirli ğini, bütünlüğünü ve 

zamanında elde edilebilirliği ni sağlamayı amaçlar. 

İç denetimin kapsamı 

MADDE 5- İdarenin tüm işlem ve faaliyetleri iç denetim kapsamındadır. 

Denetimler, birim ve faaliyetlerin risk düzeyi esas alınarak sistematik ve disiplinli 

bir yaklaşımla denetim standartlarıyla uyumlu olarak yapılır. 

Kamu iç denetim standartları ve meslek ahlak kuralları 

MADDE 6-- İç denetim faaliyetleri, ilgili mevzuat ve Kurul tarafından 

belirlenen kamu iç denetim standartları ve meslek ahlak kurallarına uygun olarak 

yürütülür, açıklık bulunmayan hallerde ise uluslararası denetim standartları ile etik 

kurallar dikkate alınır. 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

İç Denetim Birimi ve İç Denetçiler 

İç denetim biriminin yapısı 

MADDE 7- İç denetçiler ve iç denetim birimi yöneticisi ile ihtiyaca göre diğer 
personelden oluşan iç denetim birimi, idari yönden doğrudan üst yöneticiye bağlı 
olarak faaliyetlerini yürütür. 

İç denetim plan ve programları ile yıllık iç denetim faaliyet raporunun 
hazırlanması, iç denetçiler ile iç denetim bürosunda görevli personelin izinlerinin 
kullanılması konularında iç denetim birimi yöneticisi yetkili ve sorumludur. 

İç denetçinin bağımsızhğı 

MADDE 8- İç denetim faaliyeti idarenin günlük işleyişinden bağımsızdır. İç 

denetçiler görevlerini Kanun, Yönetmelik ve Yönerge kapsamında tam bir 
bağımsızlık içinde gerçekleştirir. İç denelçilere ilgili mevzuatta belirtilen iç denetim 
faaliyetleri dışında görev verilemez. 

İç denetim faaliyetinin kapsamına, denetim uygulamalarına müdahale edilemez 
ve iç denetçilerin görüşlerini değiştirmeleri istenemez. İç denetçilerin görevlerini 
bağımsız ve hiç bir etki altında kalmadan yapmaları iç denetim birimi yöneticisinin 
ve üst yöneticinin sorumluluğundadır. 

İç denetimin bağımsızlığı kalite güvence ve geliştirme programı kapsamında 
Kurul tarafından düzenli olarak değerlendirilir. 

İç denetçinin tarafsıziiğı 

MADDE 9- İç denetçiler görevlerini yerine getirirken tarafsızlık ilkesiyle 
hareket eder. İç denetçiler; denetimin belirlenen amaçlarına ulaşılması için denetim 
faaliyetlerinde gerekli tüm denetim tekniklerini uygular, ihtiyaç duyacağı tüm bilgi 
ve belgeleri toplar, tarafsız ve yeterli bilgi ve tecrübeye sahip her denetçinin aynı 

sonuçlara ulaşmasını sağlayacak şekilde bu bilgi ve belgeleri değerlendirir ve 
denetim kalitesinden ödün vermeden ve başkalarının düşünce ve telkinlerinden 
etkilenmeden görüşünü oluşturur. 

İç denetçiler, görevlerini yürütürken bağımsızlık ve tarafsızlıklarını 

zedeleyebilecek bir durumla karşılaşmaları halinde, bu durumu derhal iç denetim 
birimi yöneticisine yazılı olarak bildirir. 
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İç denetim birimi yöneticisi, iç denetçilerin görevlendirilmesinde, tarafsıztıklarını 

zedeleyebilecek hususları dikkate alır. 

İç denetçiliğe ilk defa atananlar ile idari görevlerde iken iç denetçiliğe dönenler, 

daha önce sorumlu oldukları işlerle ilgili olarak bir yıl geçmeden iç denetim faaliyeti 

yürütemez. Yürütülen danışmanlık ve benzeri faaliyetlerle ilgili olarak da bir yıl 

geçmeden denetim yapılamaz. 

İç denetçinin yetkileri 

MADDE 10- İç denetçi , görevlerinin yerine getirilmesiyle ilgili olarak 

Yönetmeliğin 16 ncı maddesinde belirlenen aşağıdaki yetkilere sahiptir: 

a) Denetim konusuyla ilgili elektronik ortamdakiler dahil her türlü bilgi, belge 

ve dokümanlar ile nakit, kıymetli evrak ve diğer varlıkların ibrazını talep etmek. 

b) Denetlenen birim çalışanlarından, iç denetim faaliyetlerinin gereği olarak 

yardım almak, yazılı ve sözlü bilgi istemek. 

c) Denetim faaliyetinin gerektirdiği araç, gereç ve diğer imkanlardan 

yararlanmak. 

ç) Denetimi engelleyici tutum, davranış ve hareketleri üst yöneticinin bilgisine 

intikal ettinnek. 

İç denetçinin görevleri 

MADDE ll- İç denetçiler Yönetmeliğin 15 inci maddesinde belirlenen 

aşağıdaki görevleri yürütür: 

a) Nesnel risk analizlerine dayanarak kamu idarelerinin yönetim ve kontro l 

yapılarını değerlendirmek. 

b) Kaynakların etkili, ekonomik ve verimli kullanılması bakımından incelemeler 

yapmak ve önerilerde bulunmak. 

c) Harcama sonrasında yasal uygunluk denetimi yapmak. 

ç) İdarenin harcamalarının, mali işlemlere ilişkin karar ve tasarruflarının, amaç 

ve politikalara, kalkınma planına , programlara, stratejik planlara ve performans 

programiarına uygunluğunu denetiemek ve değerlendirmek . 

d) Mali yönetim ve kontrol süreçlerinin sistem denetimini yapmak ve bu 

konularda önerilerde bulunmak. 
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e) Denetim sonuçları çerçevesinde iyileştirmelere yönelik önerilerde bulunmak 
ve bunları takip etmek. 

f) Denetim sırasında veya denetim sonuçlarına göre soruşturma açılmasını 

gerektirecek bir duruma rastlanıldığında, ilgili idarenin en üst amirine bildirmek. 

g) İdare tarafından üretilen bilgilerin doğruluğunu denetlernek 

ğ) Üst yönetici tarafından gerekli görülen hallerde performans göstergelerini 
belirlemede yardımcı olmak, belirlenen performans göstergelerinin 
uygulanabilirliğini değerlendirmek. 

h) Suç teşkil eden durumlara ilişkin tespitlerini üst yöneticiye bildirmek. 

İç denetçinin sorumluluklan 

MADDE 12- İç denetçi, görevlerini yerine getirirken Yönetmeliğin 17 nci 
maddesinde belirlenen aşağıdaki hususlara riayet eder: 

a) Mevzuata, belirlenen denetim standartlarına ve etik kurallara uygun hareket 
etmek. 

b) Mesleki bilgi ve becerilerini sürekli olarak geliştirmek. 

c) Yetki ve ehliyetini aşan durumlarda iç denetim birimini haberdar etmek. 

ç) Verilen görevin tarafsız ve bağımsız olarak yapılmasına engel olan 
durumların bulunması halinde, durumu iç denetim birimine bildirmek. 

d) Denetim raporlarında kanıtıara dayanmak ve değerlendirmelerinde tarafsız 
olmak. 

e) Denetim esnasında elde ettiği bilgilerin gizliliğini korumak. 
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İç denetim stratejisi 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

İç Denetim Faaliyetleri 

MADDE 13- İç denetim birim yöneticisi, iç denetçilerle birlikte, iç denetim 

biriminin planlama ve programlamalarına esas teşkil edecek olan bir iç denetim 
strateji belgesini her üç yılda bir oluşturarak üst yöneticinin onayına sunar. 

Denetimde risk odaklılık 

MADDE 14- İç denetim, İdarenin karşı karşıya olduğu riskler esas alınarak 

hazırlanan risk odaklı iç denetim plan ve programı çerçevesinde yapılır. 

Risk değerlendirmesi ile ilgili olarak Kurulca belirlenen esas ve usullere uyulur. 

Yönetim tarafından tanımlanan riskler, iç denetim birimince kapsamlı bir risk 

analizine tabi tutulur. Bu analiz sonucunda riskler, oran ve önem dereceleri 

belirlenerek sıralanır. İç denetim birimince; İdarenin hedefleri, faaliyetleri ve 

varlıklarını etkileyebilecek önemli riskiere ilişkin olarak yapılan analiz sonucunda, 

en yüksek risk içeren alan ve konulardan başlanarak iç denetim planı ve uygulamaya 

ilişkin programlar hazırlanır. 

Yeni birim ve faaliyetler, yeniden yapılandırma projeleri, örgüt yapısı ve insan 

kaynaklarındaki önemli değişiklikler, yüksek risk içerebileceğinden, denetim 

programına öncelikle alınır. 

Programların hazırlanmasında; üst yöneticinin riskli gördüğü ve öncelik 

verilmesini istediği hususlar da dikkate alınır. 

Denetim sonuçlarına göre mevcut riskler yıl sonlarında yeniden gözden geçirilir. 

İç denetim planı 

MADDE 15- İç denetim planı, Yönetmeliğin 39 uncu maddesine uygun olarak 

hazırlanır. 

İç denetim planı; iç denetim faaliyetinin etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde 
yürütülmesini sağlamak amacıyla denetimin kapsamını, denedenecek alan ve 

konuları, ihtiyaç duyulan işgücü ve diğer kaynakları içerecek şekilde, birim 

yöneticileriyle görüşülerek ve Kurulca hazırlanan iç denetim strateji belgesi de 
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dikkate alınarak, üç yıllık dönemler için hazırlanır. Bu plan, her yıl risk 
değerlendirmesi sonuçlarına göre gözden geçirilerek, gerektiğinde değiştirilir. 

İç denetim programı 

MADDE 16- İç denetim programı, Yönetmeliğin 40 ıncı maddesine uygun 
olarak hazırlanır. 

En riskli alan ve konulara öncelik verilmek ve denetim maliyeti de dikkate 
alınmak suretiyle, yöneticiler ve gerektiğinde çalışanlarla görüşülerek iç denetim 
planıyla uyumlu bir iç denetim programı hazırlanır. Bir yıllık süreyi geçmemek 
üzere hazırlanacak iç denetim programlarında; denedenecek alanlar ve konular, iç 
denetçilerin isimleri belirtilerek, zaman çizelgesine bağlanır. Hazırlanan iç denetim 

programı üst yöneticinin uygun göıiişüne sunulur. 

İç denetim plan ve programının hazırlanmasında Kurul düzenlemeleri esas alınır. 

Görevlendirme 

MADDE 17- İç denetim programı üst yönetici tarafından onaylandıktan sonra, 

yapılan görevlendirmeler, programdaki zamanlama da dikkate alınarak iç denetim 
birimi yöneticisi tarafından iç denelçilere bildirilir. 

Üst yönetici de, denetim görevinin yürütüleceği birimlere, denetimin amacını, 

kapsamını, tarihini, görevlendirilen denetçiyi, birimden beklenenleri ve gerek 
görülen diğer hususları içeren yazılı bir bildirim yapar. 

Denetime hazırlık ve başlama 

MADDE 18-- Denetim faaliyetlerinin hazırlık aşaması "Ön Çalışma" olarak 

adlandırılır. Ön çalışmada iç denetçiler görevlendirildikleri konu ile ilgili gerekli 
inceleme ve araştırmaları yaparak denetim amaç ve kapsamını tespit eder. Denetim 
konusuna göre belirleyecekleri toplantı, mülakat, anket, yerinde gözlem gibi 

yöntemler ile süreci tanıyarak mevcut risk ve kontrolleri tespit eder ve bunların bir 
değerlendirmesini yapar. 

Açılış toplantısı 

MADDE 19- İç denetçi ön çalışma aşamasında, planlanan iç d~netim 
faaliyetinin yürütüleceği birim yöneticisi ve ihtiyaç duyulan personelin de iştirak 

edeceği bir açılış toplantısı yapar. 
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Açılış toplantısında, iç denetçi, ilgili birimin yöneticisi ve diğer personel ile 
denetimin amacı, kapsamı, denetimde kullanılacak yöntemler, tahmini denetim 
süresi, denetime yardımcı olacak per.mnel, denetim sırasında çalışanlardan 

beklentiler, idarenin denetimden beklentileri, denetim sonuçlarının raporlanması 

konularını görüşür. Ayrıca denetlenen birimin talep etmesi halinde danışmanlık 
faaliyetinin mahiyeti de görüşülür. 

Çalışma plam 

MADDE 20- Tüm denetim adımlarını ve izlenecek yöntemleri gösteren bireysel 
çalışma planı hazırlanmasıyla ön çalışma tamamlanır. İlgili birimin yöneticisi ve 
diğer personelle görüşmelerin sonuçlarına göre hazırlanan çalışma planında; 

a) Denetimin amaç ve hedefleri, 

b) Denetimin kapsamı, 

c) Denetimin icrasında bilgilerin elde edilmesi, analizi ve değerlendirilmesine 

ilişkin yöntemler, 

ç) Tahmini denetim süresi, 

yer alır. 

Çalışma planı hazırlandıktan sonra iç denetim birimi yöneticisine sunulur, iç 
denetim birimi yöneticisinin çalışma planını uygun görmesi üzerine denetime 
başlanır ve denetimler bu çalışma planına göre yürütülür. 

Denetimin yürütülmesi 

MADDE 21- İç denetçi, denetim rehberlerinden de yararlanarak denetim 
faaliyetini yürütür. İç denetçi, yıllık denetim programında ve bireysel denetim 
planında belirlenen denetim hedeflerine ulaşmak ıçın, risk ve kontrol 
değerlendirmelerinde tespit edilen hususlarla ilgili olarak yeterli ve güvenilir bilgi ve 
belgeleri elde etmek, incelemek ve değerlendirmekle yükümlüdür. Denetimin 
yürütülmesi sırasında uygulanacak testler, iç kontrol uygulamalarının yeterliliğine 

dair değerlendirme yapılabilmesine de olanak verecek şekilde tasarlanmalı, en riskli 

alanlara öncelik verilmelidir. Gerçekleştirilen testierin tamamı; izlenen yöntem, 
yapılan gözlem, incelenen belge, görüşme ve diğer adımlar da belirtitmek suretiyle 
"Çalışma Kağıtları" ile belgelendirilmelidir. 
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Kapanış toplantısı 

MADDE 22- Yapılan denetim faaliyetleri ve rapor taslağı denetlenen birim 
sorumlularının katılımı ile gerçekleştirilecek bir kapanış toplantısında ele alınır. Bu 
toplantıda, önemli bir değerlendirme eksikliği olup olmadığı belirlenir ve denetlenen 
birim yöneticilerinin varsa aykırı görüşleri toplantı tutanağına bağlanır. 

Raporlama 

MADDE 23- Denetim raporları işe ait amaç ve kapsam ile uygulanabilir 
sonuçları, sorumlulukları ve denetlenen birimlerce alınacak tedbirleri de içerecek 
şekilde Kurul tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde hazırlanır. Raporda asgari 

olarak; denetimin amacı, kapsamı ve elde edilen sonuçlar ile denetçi kanaatİ 

belirtilir. Raporlarda ifadeler; tam, doğru, açık, anlaşılır, öz ve yapıcı olarak yazılır. 

İç denetçi, denetim raporunu, belirli bir sürede cevaplandırılmak üzere, denetime 
tabi tutulan birim yöneticisine verir. Birim yöneticisi, gerektiğinde çalışanlardan ve 

ilgililerden görüş almak suretiyle raporu cevaplandırarak iç denetçiye gönderir. 

Riskierin önem ve düzeyi konusunda iç denetçi ile denetlenen birim yöneticisi 

arasında anlaşmazlık varsa, iç denetçi bu duruma ilişkin değerlendirmesini raporuna 
dahil eder. Riskierin önem ve düzeyi konusunda iç denetçi ile denetlenen birim 
yöneticisi aynı görüşteyse, makul bir sürede önlem alınması konusunda anlaşırlar. 

Düzenlenen raporlar, üst yöneticiye sunulmadan önce, denetim gözetim 

sorumlusu tarafından gözden geçirilir. Bu gözden geçirme, mevzuata açık aykırılık, 
maddi hata ve diğer biçimsel eksikliklerle sınırlıdır. Denetim gözetim sorumlusu 

tarafından yapılan tespitler, gerekli değişiklik ve düzeltmeler yapılmak üzere ilgili iç 

denetçiye bildirilir. 

İç denetçi, idarenin cevaplarını ve ra~or özetini de ekleyerek oluşturduğu nihai 

raporunu, iç denetim birimi yöneticisine, iç denetim birimi yöneticisi de üst 

yöneticiye sunar. Raporlar üst yönetici tarafından değerlendirildikten sonra gereği 

için raporda belirtilen birimlere verilir. Denetim raporları Kurula gönderilmez. 

İç denetçi ile idare arasında oluşacak görüş ayrılıkları üst yönetici tarafından 

çözülür. Üst yönetici ile iç denetçi arasında görüş ayrılıkları olması halinde ise, 

durum anlaşmazlığın giderilmesine yardımcı olmak amacıyla Başkanlık Divanına 

iletilir. 
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Denetim sonuçlarının takibi 

MADDE 24- İç denetim faaliyeti sonucu denetçi tarafından önerilen düzeltici 
işlem ve tavsiyeler ilgili raporda belirtilen süre içerisinde yerine getirilir. Düzeltici 

işlemin gerçekleştirilmesinin belli bir süre gerektirmesi durumunda bu husus 
denetim raporuna verilen cevapta belirtilir ve periyodik gelişmeler ilgili biriınce en 
az altı aylık dönemler halinde iç denetim birimine bildirilir. 

Çalışma kağıtları 

MADDE 25- Denetime hazırlık, risk ve kontrol değerlendirmeleri, yapılan 

testler, bunların sonucunda elde edilen bilgi ve kanıtlar ile raporlama ve izleme 
faaliyetleri gibi denetim süresince yapılan tüm çalışmalar çalışma kağıtları ile 
belgelendirilir. 

Denetim sonuçlarının takibinde ve kalite güvence ve geliştirme faaliyetleri 
çerçevesinde yapılan değerlendirmelerde bu çalışma kağıtlarından yararlanılır. 

Danışmanlık ve benzeri faaliyetler 

MADDE 26- Danışmanlık ve benzeri faaliyetler; bir idari sorumluluk 

üstlenmeksizin yürütülen, icrai konularla ilgili görüş, eğitim, analiz, değerlendirme, 
performans göstergelerinin tespiti, proj~ görevleri gibi idari faaliyetlere değer 

katmak, kolaylaştırmak, geliştirmek ve yol göstermek amaçlarıyla gerçekleştirilen 
hizmetlerdir. 

Danışmanlık faaliyetleri; acil ve özel durumları da kapsayan yazılı ve yazılı 

olmayan faaliyetler olarak gerçekleştirilir. 

a) Yazılı danışmanlık faaliyetleri; resmi nitelikte ve yazılı olarak bir süreç ve 
sonuç içeren, tanımlanmış bir iş programına dayanan faaliyetlerdir. 

b) Yazılı olmayan danışmanlık faaliyetleri; sözlü görüş, tavsiye ve benzeri 
nitelikte olup, yazılı bir süreç ve sonuç içermeyen faaliyetlerdir. 

Damşmanhk ve benzeri faaliyetlerin yürütülme esasları 

MADDE 27- İç denetçiler tarafından yürütülecek danışmanlık ve benzeri 
faaliyetlerde aşağıdaki hususlar dikkate alınır. 

a) Faaliyetin kapsamı açık olarak tanımlanmış bir iş programına dayanmalıdır. 

b) Faaliyet iç denetçinin bağımsızlık ve tarafsızlığını etkilememelidir. 
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c) Faaliyetin süresi, ıç denetçinin sertifika puanlamasını engellemeyecek, 
mevcut ve gelecekteki denetim görevlerinin sürekli aksamasına neden olmayacak 
şekilde iç denetim birimi yöneticisi tarafından belirlenmelidir. 

d) Daha önce yürütülen danışmanlık ve benzeri faaliyetlerle ilgili olarak bir yıl 

geçmeden aynı iç denetçi tarafından denetim yapılamayacağı konusunda hem iç 
denetim birimi yöneticisi hem de iç denetçi gerekli özeni göstermelidir. 

e) Yürütülen bu faaliyetlerin sonuçları iç denetçi tarafından ilgili taraflara 
bildirilmelidir. 

Danışmanlık ve benzeri faaliyetlerle ilgili olarak iç denetçinin herhangi bir icrai 
sorumluluğu yoktur. Uygulamanın sorumluluğu yönetime aittir. 

BEŞİNCi BÖLÜM 

İç Denetim Kaynaklannın Yönetimi ve Geliştirilmesi 

İç denetim kaynaklarının yönetimi 

MADDE 28- İç denetim için gerekli kaynakların yönetiminden iç denetim 
birimi yöneticisi sorumludur. Birim yöneticisi, denetimin ihtiyacı olan uygun 
niteliklere sahip personel de dahil tüm kaynakları temin eder. 

İç denetçilikte derecelendirme 

MADDE 29- İç denetçilikte derecelendirme, Yönetmeliğin 22 nci maddesinde 
belirlenen hususlara uygun olarak yapılır. Bu derecelendirme yapılırken kalite 
güvence ve geliştirme programı kapsamında yapılan değerlendirme sonuçları da 
dikkate alınır. 

Kamu iç denetçi sertifikası; kıdem sırası ve kadro şartları yanında iç denetçinin 
yeterliliği, mesleki bilgi birikimi ve temsil yeteneği dikkate alınarak iç denetim 

biriminin teklifi ve üst yöneticinin onayıyla derecelendirilir. İç denetim birimi, 
değerlendirmelerini; iç denetçilerin çalışmaları, hizmet içi eğitim etkinliklerine 

katılımı ve başarısı ile sicil durumunu dikkate alarak Kurulun düzenlemelerine 
uygun olarak yapar. 

Kamu iç denetçi sertifıka dereceleri, iç denetçilerin özlük haklarının tespitinde 
ve karİyerlerinin planlanmasında dikkate alınır. 
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Kıdem sırası ve kadro şartlarının oluşmasına rağmen, derecelendirme 

yapılmaması durumunda, buna ilişkin gerekçeler ilgili iç denetçiye ve Kurula yazılı 
olarak bildirilir. 

Sertitika derecesine uygun görevlendirme 

MADDE 30-- İç denetim birimi yöneticisi, kurumun iç denetim faaliyetlerini, 

konu ve süreçleri itibariyle sınıflandırır. İç denetçilerin denetim alanlarının üç yılda 
bir değiştirilmesi önerilir. 

Denetçiler, çalışma süresince edindikleri tecrübe, kıdem ve iç denetçi sertifıka 

derecesine uygun olarak görevlendirilir. 

Bu çerçevede yeterli sayı ve sertifıka derecesinde iç denetçi bulunması halinde; 

A-l sertifıka düzeyindeki denetçinin, uygunluk denetimi ve mali denetim, 

A-2 sertifıka düzeyindeki denetçinin, performans denetimi, 

A-3 sertifıka düzeyindeki denetçinin, sistem denetimi, 

A-4 sertifıka düzeyindeki denetçinin, denetimin gözetimi ve izleme faaliyeti, 

alanlarında görevlendirilmesi esastır. 

Bilgi teknolojileri denetimi, Kurulca belirlenen esaslar doğrultusunda 

gerçekleştirilir. Danışmanlık faaliyeti, danışmanlığın mahiyetine göre her sertifıka 

düzeyindeki iç denetçi tarafından yerine getirilebilir. 

Yapılacak denetim faaliyetinin birden fazla alanı kapsaması veya görev alanının 

birden fazla iç denetçinin çalışmasını gerektirecek ölçüde geniş olması halinde 

denetim, farklı sertifıka derecesine sahip denetçilerden oluşan bir grup tarafından ifa 
edilebilir. 

Birden fazla kamu idaresini ilgilendiren konularda iç denetçilerin yapacakları 

ortak çalışmalarda Kurulun düzenlemelerine uyulur. 

Mesleki yeterliliğin geliştirilmesi 

MADDE 31- Üst yönetici ve iç denetim birimi yöneticisi, iç denetçilerin, 

Yönetmeliğin 3 l ve 32 nci maddelerinde belirtilen mesleki niteliklerini geliştirmeleri 

için uygun ortamı hazırlar. 
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Bu amaçla Yönetmelikte belirlenen bilgi, yetenek ve niteliklerin oluşturulması 

yanında, iç denetimle ilgili her türlü eğitim, konferans, seminer gibi faaliyetlere 
katılma konusunda iç denelçilere gerekli olanak sağlanır. 

İç denetim birimi yöneticisi, iç denetçilerin uluslararası iç denetçi sertifıkalarına 

sahip olmaları için gerekli imkan ve kurumsal altyapıyı oluşturur; iç denetçilerin 

görevlerini ifa ederken ihtiyaç duyacakları özel ihtisas alanlarına ilişkin gerekli 

bilgi, beceri ve deneyim sahibi uzmanlardan yardım alınmasını sağlar. 

İç denetimde kalite güvencesi 

MADDE 32- İç denetim faaliyetlerinin tüm yönleriyle değerlendirilmesi ile 

kamu iç denetim standartları ve meslek ahlak kurallarına uygun olarak 
yürütülmesinin sağlanması için kalite güvence ve geliştirme programı oluşturulur. 

Kalite güvence ve geliştirme programı çerçevesinde; 

a) İç denetim faaliyetlerinin ilgili mevzuat, kamu ıç denetim standartları ve 

meslek ahlak kurallarına uygunluğu, 

b) İç denetim faaliyetlerinin kurumsal geiişiın ve iyileşmeleri destekleme düzeyi, 

c) İç denetçilerin en iyi iç denetim uycılamalarından istifade edip etmedikleri, 

ç) Mesleki gelişim ve özen çerçevesinde yürütülen faaliyetler, 

gözden geçirilir ve değerlendirilir. 

Kalite güvence ve geliştirme faaliyetleri; 

a) Kurum içi izleme faaliyetleri çerçevesinde gerçekleştirilen sürekli ıç 

değerlendirmeler, 

b) Birim faaliyet raporlarına eklenen yıllık iç değerlendirmeler, 

c) Kurul tarafından beş yılda bir yapılması sağlanan dış değerlendirmelerden 

oluşur. 

Kalite güvence ve geliştirme programları çerçevesinde yapılan değerlendirme 

sonuçları üst yöneticiye sunulur ve yıllık faaliyet raporunda yayımlanır. 

İç denetimin etkinliğinin artırılması amacıyla, denetim faaliyetleri, denetlenen 

birimlerde yaptınlacak anketieric değerlent.lirilebilir. 
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ALTINCI BÖLÜM 

Diğer Hususlar 

Üst yöneticinin ve yönetimin sorumluluğu 

MADDE 33- İç denetim faaliyetleri, yönetimin kendi görev alanındaki risk 

yönetimi, kontrol ve yönetim süreçlerinin kurulması , uygulanması ve geliştirilmesi 

konularındaki sorumluluklarını kaldırmaz . 

Üst yönetici, iç denetim faaliyetlerinden beklenen faydanın en yüksek düzeyde 

elde edilmesi için ilgili mevzuatta belirlenen her türlü katkıyı sağlamakla 

sorumludur. 

Çalışanların sorumluluğu 

MADDE 34- İç denetim faaliyetlerinin yürütülmesi sırasında, iç denetçiler 

tarafından talep edilen her türlü belge, bilgi ve denetimin gerektirdiği diğer 

kaynaklar doğrudan iç denetçinin incelemesine sunulur. 

Yolsuzluk ve usulsüzlük halleri 

MADDE 35- İç denetçi, yolsuzluğa ilişkin deli11eri tespit edebilecek bilgi, 

beceri ve donanım ile denetim faaliyetini sürdürür. İç denetçi , denetim görevi 

sırasında bir yolsuzluk ve usulsüzlük bulgusuna ulaştığında, tespitlerini ve elde ettiği 

deli11eri bir İnceleme Raporuna bağlayarak ivedilikle iç denetim birimi yöneticisi 

aracılığı ile üst yöneticiye intikal ettirir. 

İç denetçiler, mevcut kontrol sisteminin yolsuzluk ve usulsüzlükleri önleme 

kabiliyetini de değerlendirir. 

İç Denetim Koordinasyon Kurulu ile ilişkiler 

MADDE 36- İç denetim faaliyetlerinde Kurul tarafından belirlenen standart, 

esas ve usullere uyulur. 

iç denetim sisteminin fonksiyonel bağımsızlığının sürdürülmesi, bilgi paylaşımı, 
iyi uygulama örneklerinin yaygınlaştırılması, Kurul kararlarının uygulanmasının 

izlenmesi gibi konularda Kuruila işbirliği sağlanır. Ancak, iç denetçi ile üst yönetici 

arasında oluşan görüş ayrılıklarının çözümlenmesi konusunda, Kurula değil, 

Başkanlık Divanına gidilir. 
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Dış denetim ve diğer denetim birimleri ile ilişkiler 

MADDE 37- Denetimin planlanınası ve koordinasyonu, mükerrer denetimin 

önlenmesi, denetimde verimliliğin artırılması, ortak eğitim olanakları gibi hususlar 

ile karşılıklı olarak denetim faaliyetine ilişkin çalışına bilgilerine ulaşılması 

konularında iç denetim birimi yöneticisince Kurulun belirlediği politikalar 

çerçevesinde dış denetimle gerekli işbirliği sağlanır. 

İç denetçiler ile dış denetçiler arasındaki ilişkiler aşağıdaki çerçevede yürütülür: 

a) Dış denetçiler ile iç denetim birimi arasındaki iletişim ve koordinasyon, iç 
denetim birimi yöneticisi tarafından sağlanır. 

b) İçeriklerinin hassas olma ihtimali nedeniyle iç denetim biriminin çalışma 
kağıtları, ancak üst yöneticinin uygun görüşü ile dış denetime ibraz edilir. 

c) İç denetim birimi tarafından hazırlanarak üst yöneticiye sunulan raporlara dış 
denetçiler tarafından erişim talep edildiğinde, bu talep doğrudan üst yöneticiye 
yönlendiril ir. 

İç denetim birimi yöneticisi, Kurul tarafından belirlenen ilkeler çerçevesinde, 

teftiş, soruşturma ve benzer faaliyetleri yürüten diğer denetim birimleri ile gereken 
işbirliğini sağlar. 

Başka görev yasağı ve iç denetçiliğe dönme 

MADDE 38- İç denetçilere asli görevi dışında hiçbir görev verilemez ve 

yaptırılamaz. İç denetçiler vekaleten başka bir göreve atanamaz. İç denetçi 
sertifikası olanların iç denetçiliğe dönüşlerinde iç denetim birimi yöneticisinin 

olumlu görüşü aranır. 

Yurtdişı eğitimi ve akademik çahşma 

MADDE 39- İç denetçilere, mesleki ve bilimsel gelişmeleri takip etmek, 

kendilerini geliştirmek amacıyla yurtiçi ve yurtdışında lisansüstü eğitim ve staj 

yaptın labilir. 

İç denetçiler, üst yönetici tarafından lüzum görülen inceleme ve araştırmaları 

yapmak veya mesleki araştırma ve incelemelerde bulunmak üzere yabancı 

memleketlere geçici görevle gönderilebilirler. 
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İç denetçiler, yurt dışı görevlendirmelerden dönüşlerinde, yurtd ı ş ı li sansüstü 

eğitim hariç , yapmış oldukl arı inceleme, araştırma veya staja ilişkin 3 ay içerisinde 

bir rapor hazırlayarak üst yöneticiye sunar. 

Haberleşme, yazışmalar ve dosya düzeni 

MADDE 40- İç cienetçiler, görevleriyle ilgili konularda doğrudan yazışma 

yapar. 

İç denetçiler yazdıkları rapor, düzenledikleri hakediş cetveli, iş cetveli, geçici 

görev yolluğu bildirimi ve yazıların ekieriyle birlikte birer örnekleri ile iç denetim 

biriminden gönderilen yazıları özel dosyalarında saklar. 

Gelen ve giden yazı l ar, Evrak Kayıt Defterine işlenir. Evrak takibinin bilgisayar 

ortamında bu hususta hazırlanmış programlar yardımıyla da yapılması mümkündür. 

İç denetçiler, iç denetim birimi ve diğer birimlerle yaptıkl arı yazışmalarda , 
yazılarına verecekleri sayıların önüne sertifika numaralarını yazar. 

Yönergenin gözden geçirilmesi 

MADDE 41- Bu Yönerge, iç denetçiler tarafından her y ıl gözden geçirilir . 

İhtiyaçlar doğrultusunda yapılması öngörülen değişiklikler üst yöneticinin uygun 

görüşüne sunulur ve Kurula gönderilir. 

Yürürlük 

MADDE 42- Bu Yönerge üst yönetici tarafından imzalandığında yürürlüğe 

gırer. 

Yürütme 

MADDE 43- Bu yönerge üst yönetici tarafından yürütü lür. 

16 Mayıs 2010 

46 

(İmza) 

Sadettin KALKAN 

TBMM Genel Sekreteri 



-----------------------------------------TB~ İÇ DENETÜMREHBERİ 

TBMM İÇ DENETİM REHBERİ 

GİRİŞ 

Bu rehber, İç Denetçilerin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 10 
uncu maddesinin (l) numaralı fıkrası uyarınca İç Denetim Koordinasyon Kurulunca 
(Kurul) hazırlanıp 07.04.2008 tarih ve 5 sayılı Kurul Kararıyla onaylanan Kamu İç 
Denetim Rehberine uygun olarak hazırlanmıştır. 

Rehber iki kısımdan oluşmaktadır. Birinci kısımda, iç denetim sürecini içeren 
genel çerçeve, ikinci kısımda ise, her bir iç denetim uygulamasına ilişkin ilkelerin 

anlatıldığı bölümler yer almaktadır. 

Bu rehberin hazırlanmasında, TBMM İç Denetim Biriminin görev alanlarına 
giren konular itibarıyla, Kamu İç Denetim Rehberinin birinci kısmındaki metodoloji 

ve ikinci kısımdaki ilkeler çok büyük oranda benimsenmiştir. Farklı olarak, 2919 
sayılı Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreterliği Teşkilat Kanununun 14 üncü 

maddesi uyarınca, düzenlenen denetim raporlarının Kurula gönderilmemesi 

öngörülmüştür. Ayrıca denetim rehberlerinin hazırlanmasında, genel kabul görmüş 
uluslararası uygulamalardan da yararlanılmıştır. 

Denetim rehberleri yol gösterici olmakla birlikte, iç denetçilerin denetim 

yeteneklerini sınırlamaz ve iç denetim uygulamalarının geliştirilmesine engel teşkil 
etmez. 

TBMM İç Denetim Rehberlerinin, iç denetim faaliyetlerinin planlanması, 

programlanması, gerçekleştirilmesi ve yönetilmesi bakımından etkin ve yeterli olup 

olmadığı, İç Denetim Birimi tarafından en az yılda bir defa gözden geçirilir ve 

yapılan değişiklikler Kurula bildirilir. 

İç denetim faaliyeti; uygunluk, performans, mali, bilgi teknolojileri ve sistem 
denetimi uygulamalarını kapsar. Her iç denetim faaliyeti ise; planlama, denetimin 
yürütülmesi, raporlama ve izleme sürecinden oluşur. 
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BİRİNCİ KlSlM 

GENEL ÇERÇEVE 

İÇ DENETİM SÜRECi 

İç denetim faaliyetinın, beklenen katma değeri sağlaması ıçın, aşağıda yer 
verilen sürece uygun olarak yerine getirilmesi esastır. 

I. PLANLAMA 

A. Denetim evreninin tanımlanması 

B. Denetim alanlarının belirlenmesi 

C. Risk kriterlerinin tanımlanması ve risklerin derecelendirilmesi 

D. Denetim alanlarının öncelik sırasına konulması 

E. Denetim kaynaklarının tahsis edilmesi 

F. Planın hazırlanması ve onaylanması 

G. İç denetim programının hazırlanması ve onaylanması 

H. Denetçi ve denetlenecek birimlere bildirim 

II. DENETİMİN YÜRÜTÜLMESi 

A. Ön çalışma ve bireysel çalışma planı 

1. Çalışma kağıtları ve formlar 

2. Denetim amaçlarının belirlenmesi 

3. Bilgi toplama/ön araştımıa 

4. Açılış toplantısı 

5. Potansiyel sorunlu alanların belirlenmesi (risk değerlendirmesi) 

6. Bireysel çalışma planının hazırlanması 

B. Saha çalışması 

I. Denetim testlerinin uygulanması 

2. Bulguların elde edilmesi ve önerilerin geliştirilmesi 

3. Bulguların denetlenen birimle paylaşılması 

4. Kapanış toplantısı 
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III. RAPORLAMA 

A. Taslak denetim raporunun hazırlanması ve gönderilmesi 

B. Nihai denetim raporunun hazırlanması ve sunumu 

IV. DENETİM SONUÇLARININ İZLENMESİ 

A. Denetim sonuçlarının izlenmesi 

B. Denetimin değerlendirilmesi 

C. Denetçinin değerlendirilmesi 

Birinci Bölüm 

PLANLAMA 

İç denetimde planlama süreci; denetim evreninin tanımlanması, denetim 

alanlarının belirlenmesi, risk kriterlerinin tanımlanması ve riskierin 
derecelendirilmesi, denetim alanlarının öncelik sırasına konulması, denetim 

kaynaklarının tahsis edilmesi, planın hazırlanması ve onaylanması ile iç denetim 
programının hazırlanması ve onaylanması aşamalarından oluşur. Bunlara ilişkin iş 

ve işlemler Kurulca çıkarılan Kamu İç Denetim Planı ve Programı Hazırlama 
Rehberi ile Kamu İç Denetiminde Risk Değerlendirme Rehberine göre yapılır. 

İç denetim programı hazırlanıp onaylandıktan sonra her iç denetçiye, iç denetim 
birimince görevi yazıyla (Ek: 1) bildirilir. 

İç denetçi görevlendirmesi yapıldıktan sonra, denetim yapılacak birime TBMM 
Genel Sekreteri tarafından imzalanan bildirim yazısı (Ek:2) gönderilir. 

İkinci Bölüm 

DENETİMİN YÜRÜTÜLMESi 

A. Ön Çalişma ve Bireysel Çalişma Planı 

Denetim faaliyeti ön çalışmayla başlar. Bu çalışmanın amacı, iç denetçinin 

yapacağı bireysel denetim faaliyeti için gereldi bilgiyi elde etmesine yardımcı 
olmaktır. Ön çalışma; denetim amaçlarının belirlenmesi, bilgi toplama/ön araştırma 

ve açılış toplantısı saflıalarından oluşui. Elde edilen bilgiler ışığında denetim 
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amaçları kesinleştirilir, potansiyel sorunlu alanlar ile denetim kapsamı belirlenerek 

bireysel çalışma planı hazırlanır. 

Ön çalışma aşamasında ayrıca denetim kontrol listesi oluşturulur. Denetim 

kontrol listesi (Ek:3), hem denetçiye denetim sırasında izlemesi gereken yolu, hem 

de denetçinin çalışmalarını izlemekle görevli denetçiye, denetimin hangi aşamada 

olduğunu göstermek bakımından kolaylık sağlar. Liste, denetime ilişkin her bir 

adımın tamamlanmasını müteakip doldurulur ve ilgili çalışma kağıtlarıyla birlikte 

dosyalanır. 

1. Çalışma Kağıtları ve Formlar 

Denetimin hazırlık aşamasında, öncelikle, kullanılacak çalışma kağıdı ve 

formların şekil ve içeriği belirlenir. 

Denetim süresince gerçekleştirilen tüm çalışmalar; denetime hazırlık, risk ve 

kontrol değerlendirmeleri, yapılan testler, bunların sonucunda elde edilen bilgi, kanıt 

ve sonuçlar ile raporlama ve izleme faaliyetleri çalışma kağıtlarıyla 

belgelendirilmel i dir. 

Çalışma kağıtları, denetimin yürütülmesinde denetçiye yardımcı olmaya ve 

denetçinin ulaştığı bulguları desteklemeye hizmet eder. 

Risk kontrol matrisi gibi şekil ve içeriği özel olarak belirlenenler dışında, 

denetimde kullanılacak standart bir çalışma kağıdı örneği ekte yer almaktadır (Ek:4). 

Çalışma kağıtları, denetimin sonuçlandırılmasını müteakip saklanması ve gerekli 

hallerde başkalarının kullanımına açılması için iç denetim birimi bürosuna 

devredil ir. 

2. Denetim Amaç/artnın Belirlenmesi 

İç denetçi ön çalışma kapsamında öncelikle, denetim programında öngörülen 

hedefler doğrultusunda gerçekleştireceği denetim faaliyeti sonucunda ulaşmak 

istediği amaçları net olarak ortaya koyar ve bunları çalışma kağıdıyla kayıt altına 

alır. 

3. Bilgi Toplama/Ön Araştırma 

Denetim faaliyetinin amacını belirleyen iç denetçi, gerçekleştireceği denetim 

öncesinde ihtiyaç duyabileceği bilgileri toplayarak bir ön araştırma yapar. Gerek 
görülmesi halinde denettenecek birim yöneticileri veya ilgililerle görüşülebilir. Bu 

so 
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aşama, aşağıdaki hususlarda önemli bilgilerin ve uygulamaya yönelik tecrübelerin 
elde edilmesinden oluşur; 

• Denedenecek alanın büyüklüğü, kapsamı, amaç ve hedefleri, 

• Denettenecek birime ilişkin mevzuat, politika ve prosedürler, 

• Mevcut kontroller, 

• İş akış süreçleri, 

• Organizasyon ve yönetim yapısı. 

Söz konusu bilgilere ulaşabilmek için kullanılabilecek bazı kaynaklar şunlardır; 

• Önceki denetimlere ilişkin rapor ve çalışma kağıtları, 

• Dış denetim ve diğer denetim birimlerince yazılmış raporlar, 

• İş/süreç akış şemaları, 

• Organizasyon şemaları, 

• Fonksiyon ve iş/görev tanımları, 

• Faaliyet raporları. 

4. Açılış Toplantısı 

İç denetçi, denetimin başlangıcında denettenecek birim yöneticileri ve ihtiyaç 
duyulan personelin iştirakiyle bir toplantı yapar. Bu toplantıda; denetimin amaçları, 
hedefleri, kapsamı ve tahmini süresi, denetime yardımcı olacak personel, denetim 
sırasında çalışanlardan beklentiler, idarenin denetimden beklentileri, denetim 
bulgularının değerlendirilmesi, denetim sonuçlarının raporlanması, denetçi ve birim 
arasındaki iletişimin nasıl gerçekleştirileceği ve birimin denetçilerden talep etmesi 
halinde danışmanlık faaliyetlerinin nasıl yürütüleceği konuları görüşütür ve toplantı 
sonrasında bir tutanak düzenlenir (Ek:5). 

5. Potansiyel Sorunlu Alanların Belirlenmesi (Risk Değerlendirmesi) 

İç denetçi bilgi toplama ve ön araştırma aşamasını tamamladıktan sonra elde 

ettiği veriler yardımıyla yapacağı risk değerlendirmesi sonucunda, denedenecek 
birim ve süreçlere ilişkin potansiyel sorunlu alanları belirler. 
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Bu alanların belirlenmesinde ilk adım, denedenecek birimin temel süreçlerinin 
ortaya konulmasıdır. Bu amaçla, birimin iş süreçlerinin, süreçler arasındaki 

ilişkilerin, süreçteki görevliler ve rolleri ile uygulanan kontrollerin tespiti gerekir. 

Bu aşamada, iş süreçlerini görsel hale getirmeyi sağlayacak iş akış şernaları 

kullanılabilir. İş akış şemalarında açıklık ve sadelik çok önemlidir. Aşırı detay 
önemli hususların gözden kaçmasına neden olabilir. Şernaların oluşturulmasında 

standart sembollerin kullanılmasına dikkat edilmelidir. 

Daha sonra, belirlenen bu temel süreçlerdeki riskierin varlığı araştırılır. Riskierin 
varlığına ilişkin bazı göstergeler şunlardır: 

• Plansızlık ya da planlamadaki yetersizlikler, 

• Konu, kişi ve birimler itibariyle uygun görev dağılımı yapmayan ve görevler 
ayrılığı ilkesini ihlal eden organizasyon yapısı, 

• Varlıklar, yükümlülükler, alacaklar, ödemeler ve harcamalar üzerinde etkili 
bir kontrol oluşturulmasında yetersiz kalan yetki dağılımı, 

• Resmi olarak uygulanması öngörülen ancak etkisiz veya maliyeti 
sağlayacağı faydadan yüksek olan ya da açık olmayan ve anlaşılması güç 
yazılı prosedürler, 

• Denetlenen alanın veya birimin iş/görev sahasının başka birim ya da 
kuruluşlarla ilişkili olması durumunda koordinasyon eksikliği, 

• Büyük tutarlı harcama, tahsilat veya alacaklar, 

• Daha önce hiç denetlenmemiş fonksiyon, süreç, program, proje ve 
faaliyetlerin bulunması, 

• Politika ve faaliyetleri etkileyecek konumda bulunan personelin kendi 
aralarındaki veya bunlarla idare arasındaki çıkar çatışması, 

• Kontrol ve yetkilendirme limitlerine yakın seviyede fazla sayıda işlemin 
bulunması, 

• Karmaşık süreç, program ve faaliyetler, 

• Yöneticileri, birim faaliyetlerinden haberdar edecek gen bildirim 
mekanizmalarının yokluğu veya yetersizliği, 

• Olağandışı faaliyet ve işlemler, 

• Yeni birim ve faaliyetler ile yeniden yapılandırma projeleri, 

• Organizasyon ve insan kaynaklarındaki önemli değişiklikler. 
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Bu noktada idarenin içinde bulunduğu durumun doğru anlaşılabilmesi ve 
denetimin kapsamı belirlenirken ihtiyaç duyulacak bilgiye ulaşılması için denetçiler, 
denetlenen birim çalışanlarıyla görüşmeler yapabilir. Bu tür görüşmeler muhtemel 
sorunlar, hassas konular ve denetimde ihtiyaç duyulacak diğer alanlarda önemli bir 
bilgi kaynağı oluşturur. Bu görüş alışverişleri bilgi toplama ve ön araştırma 

aşamasında, açılış toplantısında ya da saha çalışması sırasında da gerçekleştirilebilir. 

Son olarak, tespit edilen potansiyel riskli alanlara ilişkin mevcut kontrollerin 
değerlendirilmesi gerekir. Ancak, kontrollerin tümünün gözden geçirilmesine gerek 
yoktur. Çoğu zaman denetim kaynaklarının sınırlılığı nedeniyle buna imkan da 
bulunmamaktadır. Bu sebeple, denetçiler, bu aşamada denetim görevi açısından çok 
önemli ve kritik kontrolleri belirlemeli ve bunlar üzerine odaklanmalıdır. 

Potansiyel sorunlu alanların belirlenmesinden sonra, bunların risk düzeylerine 
göre derecelendirilmesi amacıyla; potansiyel sorunlu alanlar (birim veya süreç), bu 
alanlara ilişkin yapısal (doğal) riskler, bu riskiere karşı mevcut kontroller, bu 
kontroller sonrası bakiye riskler ve bu çerçevede her bir riske ilişkin nihai 
değerlendirmelerin yapıldığı açıklamalar bölümlerini içeren "Risk Kontrol Matrisi" 

hazırlanmalıdır (Ek:6). 

Bu matrisin her bir bölümünün oluşturulmasında aşağıdaki hususlara uyulur: 

• Potansiyel sorunlu alan bölümüne, denetlenebilir (ana veya alt) birim veya 
süreç isimleri kaydedilir. 

• Yapısal riskler bölümüne, her bir alt birim veya sürece ilişkin doğal riskler 
yazılır. 

• Kontrol önlemleri bölümüne, her bir yapısal riske ilişkin idarece 
uygulandığı belirtilen kontroller girilir. Ancak bu noktada uygulandığı 

beyan edilen kontrollerin fiilen var olup olmadığı denetçi tarafından sınırlı 
sayıda testlerle teyit edilir ve buna göre kontrol önlemleri bölümü revize 

edilir. 

• Bakiye riskler bölümüne, yapısal riskleri ortadan kaldırmak veya azaltmak 

amacıyla idarece uygulanan kontroller sonrasında kalan riskler kaydedilir. 

• Açıklamalar bölümüne, her bir bakiye riske ilişkin denetçinin nihai 

değerlendirmesi ve buna bağlı olarak ilgili alanın denetim kapsamına alınıp 
alınmayacağına yönelik denetçi kararı girilir. 
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Yapısal riskleri ortadan kaldırmak veya azaltmak amacıyla idarece uygulanan 

kontrollerin yeterliliği ve etkinliği değerlendirilerek, birim veya sürecin güçlü 

yönlerine de raporda yer verilir. 

Bu matrise ayrıca, bireysel çalışma planının hazırlanması aşamasında, denetim 

kapsamına alınan birim veya süreçlere ilişkin uygulanacak denetim testleri ilave 

edilir. Matrise beklenen kontroller de eklenebilir. 

6. Bireysel Çalışma Planının Hazır/anma.<>~ 

İç denetçi, denetim faaliyetinden beklenen amaçları gerçekleştirebiirnek için; 
oluşturduğu risk kontrol matrisinin açıklamalar bölümünde denetim kapsamına 

alınması kararlaştırılan yüksek riskli alanlar ve bu alanlara ilişkin denedenecek 

dönemleri içerecek şekilde yürüteceği denetim görevinin kapsamını belirler. Daha 

sonra, denetim kapsamına alınan birim veya süreçlerdeki riskiere ilişkin olarak 

uygulanan kontrollerin "yeterlilik ve etkinliğini" ölçmeye ve değerlendirmeye 

yönelik denetim testleri Risk Kontrol Matrisinin "uygulanacak testler" bölümüne 

girilir. 

İç denetçi, denetim çalışmasını planlarken, denetim görevlendirme yazısında 
kendisine bildirilen denetim süresine uygun olmak koşulu ile denetimin ana 

aşarnalarına göre süre planlamasını gösteren bir süre planı formu doldurur (Ek: 7). 

Denetimin planlanması veya saha çalışması sırasında, çeşitli nedenlerle 
başlangıçta belirlenen denetim kaynağı veya sürelerini revize etme ihtiyacı 

doğduğunda, denetçi revizyonun nedenlerini de açıklayan bir form düzenler ve iç 

denetim birim yönetimine sunar (Ek:8). 

İç denetçi; denetimin amaç ve hedefleri, denetimin kapsamı, bilgilerin elde 

edilmesi, analizi ve değerlendirilmesine ilişkin yöntemler, denetim kapsamına alınan 

birim veya süreçlere ilişkin uygulanacak denetim testleri ilc tahmini denetim 

süresini gösteren bir bireysel çalışma planı oluşturur ve denetim gözetim 

sorumluluğu kapsamında iç denetim birim yönetiminin uygun görüşüne sunar 

(Ek:9). İç denetim birim yönetimi, söz konusu planın, özellikle risk kontrol matrisi 

ve denetim testleri kısmının, denetim amaçlarına ulaşılması açısından yeterliliğini 

değerlendirerek gerekli hallerde düzcltme veya ilave testler isteyebilir. 
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B. Denetimierin Gerçekleştirilmesi (Saha Çalişması) 

Saha çalışması; denetim testlerinin uygulanması, bulguların oluşturulması ve 
öneriterin geliştirilmesi, bulguların denetlenen birimle paylaşılması ve kapanış 

toplantısının yapılması aşamalarından oluşur. 

1. Denetim Testlerinin Uygulanması 

Bu aşamada, bireysel çalışma planında belirtilen testler gerçekleştirilir. Denetim 
testi, denetim kapsamına alınmasına karar verilen husustarla ilgili olarak idarece var 

olduğu belirtilen kontrollerin gerektiği gibi çalışıp çalışmadığının süreçler, kayıtlar 
ve belgeler üzerinden incelenmesidir. 

Bu çalışmalar yazılı hale getirilmeli, gözlem ve araştırmalarla desteklenmelidir. 
Mali ya da istatistiksel veri ve raporların güvenilirliği, doğruluğu ya da yararlılığını 
etkileyebilen elektronik veri işleme yöntemlerinin kullanımı da değerlendirmenin bir 

parçası olmalıdır. Bu test, araştırma ve gözlemler ile elde edilen bulgular çalışma 
kağıtlarına geçirilir. 

Denetim testlerinin uygulanmasında kullanılabilecek bazı araştırma tekniklerine 

aşağıda yer verilmiştir. 

Yeniden hesaplama/uygulama: Bir hesaplama veya işlemi tekrar yaparak aynı 
sonuca ulaşılıp ulaşılmadığının test edilmesidir. Bu test iç denetçiye denetlenen 

birim çalışanları tarafından gerçekleştirilen işlemlere ne kadar güvenilebileceği 

hakkında fikir verir. 

Gözlem: Denetlenen birimde işlemlerin veya faaliyetlerin nasıl 

gerçekleştirildiğinin bizzat iç denetçi tarafından izlenerek bilgi edinilmesidir. 
Denetlenen birim tarafından gerçekleştirilen stok sayımının gözlenmesi buna örnek 
olarak verilebilir. 

Doğrulama: Denetçinin bir kaynaktan temin ettiği bilgilerin doğruluğunu, aynı 
veya daha fazla güvenilirlik derecesine sahip bir başka bilgi kaynağından temin 

edeceği bilgilerle teyit etmesidir. 

Görüşme: Denetlenen birimde işlemlerin veya faaliyetlerin nasıl 

gerçekleştirildiğinin bizzat iç denetçi tarafından ilgili görevlilerle yüz yüze 

görüşülerek bilgi edinilmesidir. Bu yöntem, denetçi için denetlenen birimde 

karşılaşılan sorunlar veya önemli riskieric ilgili en kısa bilgi edinme yoludur. Ancak 
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bu yöntemle yalnızca bir kaynaktan temin edilen bilgilerin diğer kaynaklardan 
doğrulanması gerekir. 

Yay1mlanm1ş rapor veya çalişmalarm değerlendirilmesi: Denetlenen 
birim/süreç üzerinde etkili olmuş çalışma ve raporların gözden geçirilmesidir. 

Sunulan hizmetlerden bir vatandaş olarak yararlanma: Kamu idaresince 
sunulan hizmetin ilan edilen kaliteyilstandartları sağlayıp sağlamadığının, söz 

konusu hizmetten bir vatandaş olarak yararlanarak değerlendirilmesidir. 

Anket: Herhangi bir konuyla ilgili durum ve tutumu belirlemek ıçın 

düzenlenmiş ayrıntılı ve kapsamlı soru dizisidir. İyi düzenlenmiş bir anket (hizmet 

değerlendirme anketi/ memnuniyet anketi/öz değerlendirme anketİ) sürecin veya 
sunulan hizmetin etkinliği ve başarısı gibi konular hakkında yararlı bilgiler sağlar. 

Analitik inceleme: Verilerin kendi içindeki ve aralarındaki rasyonel ilişkilere 
dayanarak değerlendirilmesini ifade eder. Analitik inceleme, ilgili veriler arasındaki 

tutarsızlık veya tahmin edilen tutarların önemli ölçüde sapması gibi verilerdeki 

tanımlanmış dalgalanmaların ve ilişkilerin araştırılınasını da kapsar. Özellikle 

denetimin bir bütün olarak gözden geçirilmesi ve risk değerlendirmesi aşamasında, 
denetlenen birimin faaliyet koşullarını ve çevresiyle olan ilişkilerini kavramak 

amacıyla denetçi tarafından analitik inceleme teknikleri uygulanır. 

Denetçi, çalışmanın niteliğine en uygun yöntemi seçmeli, ancak yöntem 
seçiminde katlanılacak maliyetleri de göz önünde bulundurmalıdır. Denetçi, yeni ve 

daha etkili teknikleri bulmak ve kullanmak için çaba göstermelidir. 

1.1 Örnekleme 

Örnekleme çalışması; denedenecek tüm iş ve işlemleri ifade eden ana kütle 
(popülasyon) hakkında bir sonuca varmak veya bir sonuca vanlmasına yardımcı 

olmak amacıyla seçilen unsurların belirli özellikleri hakkında denetim bulguları ve 
delillerini denetçinin değerlendirebilmesi için, denetim prosedürlerinin o ana 

kütlenin % 1 OO'ünden daha az bir kısmına uygulanması olarak tanımlanır. 

Saha çalışmasında bilgi ve belgelerin tümünü incelemek uygulamada çoğu 

zaman mümkün veya etkin olmadığından, ayrıca örnekleme yöntemiyle güvenilir 
sonuçlara ulaşılabileceğinden, denetçi denetim görüşünü oluştururken örnekleme 

yönteminden yararlanabil ir. 

Örneklemede istatistiksel olduğu kadar istatistiksel olmayan yöntemler de 

kullanılabilir. Ancak, istatistiksel olmayan yöntemler kullanıldığında alınan örneğin 
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ana kütleyi temsil etmemesi muhtemel olduğundan bu çalışmanın sonuçlarının ana 
kütleye mal edilmemesi gerekir. 

Örneklemin Tasarlanması: 

Bir denetim örnekleminin büyüklüğü ve yapısını tasarlarken, denetçi, somut 
denetim hedeflerini, ana kütlenin niteliğini, örnekleme ve seçim yöntemlerini 
dikkate almalıdır. 

Örnek/em birimi: Örneklem biriminin belirlenmesi, saha çalışmasında yapılacak 

denetim testlerinin amacına bağlı olacaktır. Bu çerçevede örneklem birimi, her bir 
test konusunun niceliksel ve niteliksel unsurlarından oluşur. 

Ana kütle: Denetçinin denetlenen alanın tamamı hakkında bir sonuca ulaşmak 
için örnek seçmek istediği veri seti anlamına gelir. Bu nedenle, örnekleme yapılacak 
olan ana kütlenin uygun olması ve denetim hedefi için tam ve eksiksiz olduğunun 
doğrulanması gerekir. 

Katmanlama: Her örneklem birimi sadece tek bir katınana girecek şekilde bir 
ana kütlenin açıkça tanımlanmış benzer özellik ve niteliklere sahip alt kütlelere 

bölünmesi işlemidir. 

Örnek/em büyı"iklüğü: Denetçinin ana kütle hakkında bir sonuca ulaşmak için 
kullanacağı ana kütle parçasını ifade eder. Örneklem büyüklüğünü tespit ederken, 
denetçi, örnekleme riskini, kabul edilebilecek hata miktarını ve beklenen hataların 
kapsamını dikkate almalıdır. 

Örnekleme riski: Denetçinin vardığı sonucun, ilgili ana kütlenin tümü aynı 
denetim prosedürüne tabi tutulsaydı, ulaşılacak olan sonuçtan farklı olabileceği 

ihtimalinden kaynaklanır. İki tip örneklem~ riski vardır: 

• Yanlış kabul riski: Örneklemenin ana kütleyi yeterli düzeyde temsil 

etmemesi nedeniyle, ana kütle düzeyinde hatalı olan bir durumun yanlış 
veya eksik örneklem seçimi nedeniyle hatasız kabul edilmesi riskidir. 

• Yanlış red riski: Yanlış kabul riskinin tam tersi olup, örneklemenin ana 
kütleyi yeterli düzeyde temsil etmemesi nedeniyle, popülasyon düzeyinde 

hatasız olan bir durumun yanlış veya eksik örneklem seçimi nedeniyle hatalı 

kabul edilmesi riskidir. 

Kabul edilebilir hata: İlımal edildiğinde dahi denetim sonuçlarını etkilemeyecek 
azami hata düzeyidir. Denetçi, denetim konusunun idare açısından önemi, denetim 
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kaynağı ve maliyeti ile denetim süresini dikkate almak suretiyle bireysel tecrübesine 
dayanarak bu hata düzeyini belirler. 

Beklenen hata: Daha önceki denetimlerde tespit edilen hata seviyeleri, kurumun 
prosedürlerinde yapılan değişiklikler, iç kontrol değerlendirmesinin sonuçları ve 
analitik inceleme prosedürlerinin sonuçları dikkate alınarak denetçi tarafından tespit 
edilen ve ana kütlede olması muhtemel hatadır. Bu hatanın kabul edilebilir hata 
düzeyinden yüksek olmasının beklendiği durumlarda denetçi daha büyük bir 
örneklem seçer. Aksi durumlarda ise, daha küçük örneklem grupları kullanılabilir. 

Örnekleme Yönteminin Belirlenmesi: 

Yaygın olarak kullanılan iki kategoride toplam dört örnekleme yöntemi vardır: 

İstatistiksel Örnekleme Yöntemleri: 

• Rasgele örnekleme: Ana kütledeki örneklem 
kombinasyonlarının seçilme şanslarının eşit olmasını 
yöntemidir. 

birimlerinin bütün 
sağlayan örnekleme 

• Sistematik örnekleme: Örneklem birimlerinin, seçmeler arasında belirli sabit 
bir aralık bırakılarak ve ilk aralığın bir rasgele başlangıç noktasından 

başlatılarak seçildiği örnekleme yöntemidir. 

İstatistiksel Olmayan Örnekleme Yöntemleri: 

• Gelisigüzel örnekleme: Denetçinin örnekiemi yapısal bir teknik 
kullanmadan, fakat ön yargı veya kestirimierden kaçmarak seçtiği 

örnekleme yöntemidir. Ana kütle hakkında bir sonuca varmak için, 
gelişigüzel örneklemeyle seçilmiş bir örneklemin analiz sonuçlarına tam 
güvenınemek gerekir. 

• Yargısal örnekleme: Denetçinin örneklem üzerinde belirli bir yanitlık 

(örneğin, belirli bir değerin üzerindeki bütün örneklem birimleri, bütün eksi 
değerli olanlar, bütün yeni kullanıcılar vb.) uyguladığı örnekleme 
yöntemidir. Ancak bir yargısal örneklemin, istatistiksel temellere 
dayanmaması ve sonuçların örneklemin ana kütleyi temsil edici nitelikte 
olmaması ihtimali nedeniyle, ana kütlenin tamamına teşmil edilmemesi 
gerektiği not edilmelidir. 

Denetçinin örneklem birimlerini, test edilen özellikler açısından, ana kütleyi 
temsil edici nitelikte seçmesi beklenir. Bunun için, ana kütledeki bütün örneklem 

birimlerinin eşit veya bilinen bir seçilme şansı bulunmalıdır. 
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Örneklemede Dokümantasyon: 

Çalışma kağıtları, örnekleme hedefini ve kullanılan örnekleme sürecini açıkça 
tanımlayan yeterli ayrıntılar içermelidir. Çalışma kağıtları, ana kütlenin kaynağını, 
kullanılan örnekleme yöntemini, örnekleme parametrelerini, seçilen birimleri, 
yapılan denetim testlerinin ayrıntılarını ve ulaşılan sonuçları da göstermelidir. 

Örnekleme Sonudarının Değerlendirilmesi: 

Her örneklem birimine, belirlenen denetim hedefi ıçın uygun olan denetim 
prosedürlerini uyguladıktan sonra, denetçi, tespit edilen olası hataların gerçekten 
hata olup olmadığını ineelemeli ve belirlemelidir. Denetçi hatanın mahiyeti, sebebi 
ve denetimin diğer aşamaları üzerindeki olası etkileri gibi niteliksel yönlerini de 
değerlendirmelidir. 

Denetçi, örneklem sonuçlarını ana kütleye uygulamak için, örnekiemi seçmekte 
kullandığı yönteme uygun ve uyumlu bir tahmin yöntemi kullanmalıdır. 

Denetçi, ana kütledeki hataların kabul edilebilir hata düzeyini aşıp aşmadığını, 
denetim hedefine uygun diğer denetim prosedürlerinin sonuçlarını da dikkate alarak 
belirlemeli ve değerlendirmelidir. Tahmini ana kütle hatası kabul edilebilir hata 
düzeyini aşmışsa, denetçi bu alanı denetim kapsamına almalı, hatanın düzeyiyle 
paralel olarak bu alana kaynak ayırmalı ve denetim prosedürünü genişletmeyi 

düşünmelidir. 

ı. Bulguların Oluşturulması ve Öneri/erin Geliştirilmesi 

İç denetçi denetim testlerinin uygulanması sonucunda elde ettiği bulguları yeterli 
kanıtla destekler ve bu bulguları değerlendirerek idaresine katma değer sağlayacak 

öneriler geliştirir. 

Denetçi, denetim sırasında tespit ettiği hususları önem derecesine göre 
sınıtlandırarak bulgu formuna işler. Bulgu formunda şu alanlar yer almalıdır: tespit, 
neden, riskler ve etkileri, kriterler, öneriler (Ek: l 0). 

Bulgu formunun: 

• Tespit bölümü, "yanlış veya sapma nedir" sorusunu yanıtlar. 

• Neden bölümü, yanlış veya sapmanın sebebini ortaya koyar. 

• Riskler ve etkileri bölümü, yanlış veya sapma sonucunda idarenin karşı 

karşıya olduğu riskleri ve bu riskierin muhtemel etkilerini gösterir. 
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• Kriterler bölümü, ilgili mevzuat, standart ve iyi uygulamalar çerçevesinde 
olması gerekeni açıklar. 

• Öneriler bölümü, olması gereken duruma ulaşma yolunu tarif eder. 

Denetçi, denetim sonucunda ortaya koyduğu bulgu ve görüşlerini kanıtiara 

dayandırmalıdır. Denetim kanıtı, denetim bulgularını desteklemek veya ispat etmek 
üzere toplanan ve kullanılan bilgi ve belgelerdir. 

Denetçinin, denetim amacına ulaşabilmesi açısından topladığı kanıtları 

uygunluk, güvenilirlik ve yeterlilik olmak üzere üç açıdan değerlendirmesi 

gerekmektedir. 

Denetim kanıtının uygunluğu, kanıtlarla denetim amaçları ve kriterleri arasında 
net ve mantıksal bir bağlantı bulunmasını gerektirmektedir. 

Denetim kanıtlarının güvenilirliğinin anlaşılabilmesi için kaynağı (kurum içi, 
kurum dışı gibi), doğası (yazılı, sözlü, görsel ya da elektronik gibi) ve gerçekliği 

(asıl olma, imza, mühür gibi) açılarından değerlendirilmesi gerekmektedir. 

Denetim kanıtlarının güvenilirliği açısından genel olarak aşağıdaki ilkeler kabul 
edilmektedir: 

• Yazılı veya belgeye dayalı kanıtlar, sözlü kanıtiara göre daha güvenilirdir. 

• Bağımsız kaynaklardan elde edilen kanıtlar, dahili kaynaklardan elde 
edilenlere nazaran daha güvenilirdir. 

• Denetçinin kendisinin elde ettiği kanıtlar, denetlenen birimin 
sunduktanndan daha güvenilirdir. 

• Asıl belgeler, fotokopilerinden daha güvenilirdir. 

Denetim amaç ve kapsamına ilişkin önemli soruları cevaplıyorsa denetim 
kanıtlarının yeterliliğinden bahsedilebilir. Bu kanıtiara ilişkin testierin başka bir 
denetçi tarafından da yapılması durumunda aynı sonuçlara ulaşılıyorsa, denetim 
kanıtlarının objektif ve yeterli olduğu kabul edilir. 

Denetim kanıtının, denetim konusunun önemlilik düzeyi ve riskleriyle orantılı 
olması gerekir. 
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Denetim kanıtları türlerine göre fiziki, sözlü, belgeye dayanan ve analitik olmak 
üzere dört başlık altında gruplandırılabilir: 

• Fiziki Kanttlar: Genellikle kişilerin ve olayların gözlemlenmesi ya da 

varlıkların incelenmesi yoluyla elde edilmektedir. Müşahede yöntemiyle 
elde edilen delillerin örneklerle belgelendirilmesi ya da destekleyici 

mahiyette müşahede yapılmak suretiyle güçlendirilmesi yerinde olacaktır. 

Destekleyici mahiyetteki müşahedenin, diğer denetçiler tarafından, 

mümkünse idari birimin temsilcilerinin katılımıyla yapılması yerinde 
olacaktır. Buna örnek olarak; fotoğraflar, haritalar, ses ve görüntü kayıtları 
sayılabilir. Müşahede sonuçları çalışma kağıdıyla kayıt altına alınmalıdır. 

• Sözlü Kanli/ar: Genellikle sorgulama ya da mülakat sonucunda kurumun iç 
ve dış paydaşlarından elde edilen bilgilerdir. Aslında bu bilgiler ilgili 

paydaşın açıklamalarını yansıtmaktadır. Denetim çalışmaları kapsamında 
diğer denetim teknikleriyle elde edilemeyecek önemli ipuçları elde 

edilmesine ve konunun çok daha iyi aniaşılmasına imkan sağlamaktadır. 
Ancak sözlü kanıtların doğrudan kullanılması yerine mümkün olduğunca 

belgelerle desteklenmesi, yeterli miktarda güvenilir ve uygun kanııla 

denetim amaçlarına ulaşılmasını sağlayacaktır. 

Sözlü kanıtların güvenilirliği ve uygunluğu değerlendirilirken; mülakat 

yapılan kişinin görevi, bilgisi, uzmanlığı, inanılıdığı ve samimiyeti göz 
önünde bulundurulmalıdır. 

Sözlü ifadeterin denetim sonucuna önemli bir etkisinin olacağı düşünüldüğü 

takdirde, bu ifadeleri doğrulayan bir yazılı beyan tutanağı ya da ses veya 

görüntü kaydı alınmalıdır. 

• Belgeye Dayalı Kanıtlar: Denetim kanıtlarının en yaygın şeklidir. 

Anlaşmalar, sözleşmeler, raporlar, faturalar, tutanaklar, mektuplar gibi çok 
çeşitli formlarda olabilir. Ayrıca uygun yöntem ve araçlarla bilgisayar 

kayıtlarından da elde edilmesi mümkündür. 

Belgelere dayalı kanıtların güvenilirliği ve uygunluğu denetim amaçlarıyla 

bağlantılı olarak kaynağı açısından değerlendirilmelidir. Güçlü bir iç kontrol 

sisteminin varlığı, kurum içerisinden elde edilen kanıtların güvenilirliğini 

artırır. 
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• Analitik Kanıtlar: Mali ve mali olmayan bilgiler arasındaki ilişkilerin 

incelenmesi, hesaplanması ve karşılaştırılması suretiyle elde edilen 

kanıtlardır. Analitik kanıtlar, "normal şartlar altında benzer sonuçların 

çıkacağı" varsayımıyla toplanır. Çoğu kez sayısal olmakla birlikte, analitik 

kanıtların sayısal karakterde olmadığı durumlar da mevcuttur. Analitik 

kanıtlar, dönemler arasında oran ve eğilim analizlerinden elde edilebileceği 

gibi eldeki bilgilerin alt gruplara ayrılması yoluyla da elde edilebilir. 

Bireysel çalışma planında öngörülen testierin yapılıp yapılmadığı, bu testler 

sonucunda elde edilen bulguları destekleyecek kanıtların yeterli olup olmadığı, 

yeterli örnekleme yapılıp yapılmadığı ve bu doğrultuda ilave inceleme yapılmasına 

gerek olup olmadığı, denetim gözetim sorumluluğu kapsamında iç denetim birim 

yönetimi tarafından değerlendirilir ve kayıt altına alınır. 

3. Bulguların Denetlenen Birimle Paylaşılması 

Bulguların oluşturulması sonrasında denetçi, denetim bulgularını kapanış 

toplantısında görüşülmek üzere bir yazı ekinde denetlenen birime gönderir. 

4. Kapanış Toplantısı 

Denetçi ile denetlenen birim, denetim bulguları ve bunlar üzerine geliştirilen 

önerileri bir kapanış toplantısında görüşür ve varılan sonuçlar bir tutanağa bağlanır 

(Ek: 1 1 ). 
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Üçüncü Bölüm 

RAPORLAMA 

Denetim faaliyetlerine ilişkin raporlama, Kurulca çıkarılan Kamu İç Denetim 
Raporlama Standartlarına göre yapılır. Taslak ve nihai denetim raporunun 

hazırlanması ve gönderilmesi bireysel denetim sürecinin bir parçası olduğundan, 
buna ilişkin hususlara kısaca aşağıda yer verilmiştir. 

21 Taslak Denetim Raporunun Hazırlanması ve Gönderilmesi 

Denetçi ile denetlenen birim arasında denetim bulguları üzerinde kapanış 

toplantısında yapılan görüşmeler de dikkate alınarak denetçi bir taslak rapor hazırlar. 

Denetçi, taslak denetim raporunu belirli bir sürede cevaplandırılmak üzere 

denetime tabi tutulan birim yöneticisine bir yazı ekinde verir. Birim yöneticisi, 

gerektiğinde çalışanlardan ve ilgililerden görüş almak suretiyle raporu, verilen 
sürede cevaplandırarak denetçiye gönderir. 

Riskierin önem ve düzeyi konusunda denetçi ile birim yöneticisi arasında 

anlaşmazlık varsa, denetçi bu duruma ilişkin değerlendirmesini raporuna dahil eder. 

Riskierin önem ve düzeyi konusunda denetçi ile birim yöneticisi aynı 

görüşteyse, makul bir sürede önlem alınması konusunda anlaşırlar ve alınacak 

önlemler denetlenen biriınce bir iyileştirme eylem planına (Ek: 1 2) bağlanır. 

B. Nihai Denetim Raporunun Hazırlanması ve Sunumu 

İç denetçi, denetlenen birimden alınan cevaplar ile bunlara ilişkin 
değerlendirmelerini de kapsayan nihai raporunu, iç denetim birimi aracılığıyla üst 

yöneticiye sunar. İç denetim birim yöneticisi nihai raporun ilgililere iletilmesinden 
sorumludur. 

Raporlar üst yönetici tarafından değerlendirildikten sonra, raporda belirtilen 

birimlere ve strateji geliştirme birimine gereği için gönderilir. 

İç denetçi ile denetlenen birim arasında oluşacak görüş ayrılıkları üst yönetici 

tarafından çözülür. 
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Dördüncü Bölüm 

İZLEME VE DEGERLENDİRME 

21 Denetim Sonuçlarınınİzlenmesi 

Denetim sonuçlannın izlenmesi, Kurulca çıkanlan Kamu İç Denetim Raporlama 
Standartlan çerçevesinde yürütülür. Denetim sürecinin bütünlüğünü korumak açısından, 
denetim sonuçlannın izlenmesine ilişkin temel hususlar aşağıda belirtilmiştir. 

İç denetim faaliyeti sonucu denetçi tarafından önerilen düzeltici işlem ve tavsiyeler 
ilgili raporda belirtilen süre içerisinde denetlenen birim tarafından yerine getirilir. 
Düzeltici işlemin gerçekleştirilmesinin belli bir süre gerektirmesi durumunda, bu husus 
denetim raporuna verilen cevapta belirtilir ve periyodik gelişmeler ilgili biriınce en az 
altı aylık dönemler halinde iç denetim birimine bildirilir. 

Raporda belirtilen önlemlerin alınıp alınmadığı, iç denetçi tarafından periyodik 
dönemler halinde izlenir. İç denetçi yapmış olduğu izleme/değerlendirme faaliyeti 
sonucu düzenlemiş olduğu değerlendirme formunu (Ek: 13), iç denetim birim 
yöneticisine sunar, önlem alınması gereken konularda iç denetim birim yöneticisi ile 
denetimi gerçekleştiren iç denetçi, üst yöneticiyi bilgilendirirler. 

Denetlenen birimlerce, rapor üzerine yapılan işlemler veya işlem yapılmama 
gerekçeleri iç denetçiye bildirilmek üzere iç denetim birimine gönderilir. 

Denetim raporları, 29 l 9 sayılı Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreterliği 
Teşkilat Kanununun 14 üncü maddesi uyarınca Kurul'a gönderilmez ve iç denetim 
birim yöneticisinin izni olmaksızın idare dışına verilemez. 

B. Denetimin Değerlendirilmesi 

Denetim tamamlandıktan sonra, ıç denetim birimince denetimin 
değerlendirilmesine yönelik olarak denetlenen birimler nezdinde anket çalışması 
yapılabilir. Bu amaçla bir anket formu (Ek: 14) dağıtılır, doldurulan formlar kapalı 
bir zarfta denetlenen birimlerce iç denetim birimine gönderilir. 

Denetim faaliyetinin etkinliğinin ve kalitesinin artırılması ile denetçilerin 
mesleki yetkinliklerinin geliştirilmesi bakımından anket formları iç denetim birim 
yönetimi tarafından titizlikle incelenir, değerlendirilir ve elde edilen sonuçlar 
çerçevesinde gerekli tedbirler alınır. 

C. Denetçinin Değerlendirilmesi 

Denetimin sonunda denetçinin performansı denetim gözetim sorumlusu 
tarafından denetçi değerlendirme formuyla (Ek: 15) değerlendirilir ve bu form 
denetçinin kişisel dosyasında saklanır. 
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İKİNCİ KlSlM 

İÇ DENETİM UYGULAMALARI 

Birinci Bölüm 

SİSTEM DENETİMİ 

Sistem denetimi, rehberin genel çerçeve kısmında belirtilen metodolojiye uygun 
olarak yürütülür. Bununla beraber, sistem denetimine özgü bazı hususlara aşağıda 
yer verilmiştir. 

21 Tamm 

Sistem, belirli unsurlardan oluşan ve bu unsurlar arasında belli ilişkiler olan bir 
bütün olarak tanımlanabilir. Sistemin unsurları, son derece basit veya karmaşık 
olabileceği gibi, kendi başına bir sistem oluşturabilen alt sistemler de olabilir. 

Bir sistemi, girdi, süreç ve çıktı olmak üzere üç ana bölümde incelemek 
mümkündür. Girdiler, sisteme dışarıdan dahil olan ve bir sürecin başlamasına yol 
açan unsurlardır. Örneğin hammadde, enerji ve diğer veriler birer girdidir. Çıktı ise, 
hizmet, bilgi, rapor gibi sistem tarafından oluşturulan ve kullanıcıya sunulan 
ürünlerdir. Girdiler tarafından tetiklenen ve çıkttiara dönüşen eylemler de süreç 
olarak adlandırılır. Örneğin bir ürün imalatı, bir raporun hazırlanması ve bir 
hizmetin sunulması gibi. 

Bu bilgiler ışığında sistem denetimi, denetlenen sürecin ya da birimin (sistem) 
amaçlarına ulaşmasını sağlamada iç kontrol sistemlerinin yeterlik ve etkinliğinin 
değerlendirilmesidir. Diğer bir ifadeyle, denetlenen birimin faaliyetlerinin ve iç 
kontrol sisteminin; organizasyon yapısına katkı sağlayıcı bir yaklaşımla analiz 
edilmesi, eksikliklerinin tespit edilmesi, kalite ve uygunluğunun araştırılması, 

kaynakların ve uygulanan yöntemlerin yeterliğinin ölçülmesi suretiyle 
değerlendirilmesidir. 

Kamu İç Kontrol Standartlarında tanımlandığı şekliyle iç kontrol; kontrol 
ortamı, risk değerlendirmesi, kontrol faaliyetleri, bilgi ve iletişim ile izleme 
bileşenlerinden oluşur. 

Sistem denetiminde, birim veya süreçle ilgili iç kontrolün tamamına bakılırken, 
performans denetiminde faaliyetlerin etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde 

yürütülmesine yönelik kontroller, mali denetimde ise mali sistem ve tabloların 

güvenilirliğinin sağlanmasına ilişkin kontroller incelenir. 
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Sistem denetiminde; 

• Kamu gelir, gider, varlık ve yükümlülüklerinin etkili, ekonomik ve verimli 

bir şekilde yönetilmesi, 

• Kamu idarelerinin kanunlara, temel politika belgelerine' ve diğer 

düzenlemelere ııygun olarak faaliyet göstermesi, 

• Karar oluşturmak ve izlemek için düzenli , zamanında ve güvenilir rapor ve 

bilgi üretilmesi , 

• Her türlü karar ve işlemlerde usulsüzlük ve yolsuzluğun önlenmesi, 

• Varlıkların kötüye kullanımının ve israfının önlenmesi ile kayıplara karşı 

korunması, 

amacıyla oluşturulan ıç kontrol sistemi bir bütün olarak değerlendirilir ve ıç 

kontrol bileşenlerinin var olup olmadığı incelenir. 

B. Uygulama 

Sistem denetiminde, denetlenecek süreç veya birimin kontrol sisteminin 

değerlendirilmesine odaklanılması gerekmektedir. 

21 Denetim Anıaç/arının Belirlenmesi 

İç denetçi ön çalışına kapsamında öncelikle, görevlendirildiği denetimin yıllık 

denetim programına alınma nedenini öğrenmelidir. Gerçekleştirilecek denetim 

faaliyeti sonucunda beklenenlerin tam olarak ortaya konması , denetim amaçlarının 

belirlenınesini kolaylaştıracaktır . 

2. Bilgi Toplama/Ön Araştırma 

Denetimin amacı belirlendikten sonra i;;: denetçi , denetime konu sistem hakkında 

bilgi toplayarak bir ön araştırma yapar. Bu çalışma sonucunda denetlenecek sürecin 

nerede başlayıp nerede bittiği ve diğer sistemieric ilişkisi ortaya konmalıdır. 

Denetlenecek süreç ya da birimlerin iyi anlaşılabilmesi için; ilgili mevzuat, 

faaliyet raporları , yetki paylaşımı ve devriyle ilgili idare tarafından hazırlanıp 

yürürlüğe konulan düzenlemeler ile yönetici ve çalışanlarla yapılan görüşmeler bu 

aşamada kaynak olarak kullanılabilir. Birimlerde yapılacak görüşmelerde 

kullanılabilecek sorgu formuna aşağıda yer verilmiştir. 

Kalkınma planı ve yıllık programı ifade etmektedir. 
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• Yürütülen hizmetlerle ilgili mevcut süreçler nelerdir ve hangi alt süreçlerden 
oluşmaktadır? 

• Süreçlerin temel önceliği nedir? Süreç tarafından üretilen çıktının değeri 
(parasal olan -olmayan) nedir? 

• Sürecin işleyişi ile ilgili olarak; 

o Süreç nasıl işlemeye başlamaktadır? Süreci hangi talep, olay veya 
sistem başlatmaktadır? 

o Süreç şu anda sorunsuz işiernekte midir? Sürecin işlemesine ilişkin 
önemli engeller nelerdir? 

o Biriminiz içinde bu süreçte görev alan alt birimler hangileridir? 

o Biriminiz dışında süreçler için ihtiyaç duyduğunuz temel girdiler ve 
bu girdileri sağlayan birimler hangileridir? 

o Bu süreçle ilgili olarak diğer birimlerden alınan bilgi ve belgelerde 
kritik noktalar nelerdir? 

o Bu sürece ilişkin herhangi bir bilgi teknolojisi sistemi kullanılmakta 

mıdır? 

• Sürecin çıktılarıyla ilgili olarak; 
o Süreç sonunda ortaya çıkan çıktılar nelerdir? 
o Bu çıktıları kimler kullanmaktadır? Bu çıktılara kimler bağımlıdır? 
o Bu çıktılar kabul edilmediği zaman ilgili birim tarafından yapılan 

işlemler nelerdir? 
o Sürecin nihai faydalanıcısı kimdir? 

o Bu çıktının belirli zaman ve sürelerde oluşturulması gerekmekte 
midir? 

o Sürecin çalışma dönemleri var mıdır? 

• Süreçteki dokümantasyonla ilgili olarak; 
o Sürece ilişkin dokümantasyon 1 teknik belgeler bulunmakta mıdır? 
o Sürece ilişkin düzenlenmiş raporlar bulunmakta mıdır? 

• Hedefleri başarıyla gerçekleştirmek için ne gibi ilave kaynak ve imkanların 

bulunması gerekmektedir? 

• Bu süreçle ilgili olarak ortaya çıkabilecek en önemli sorun nedir? 

• Geçmişte bu süreçle ilgili karşılaşılan en önemli sorun nedir? 

• Bir kriz anında sürecin işlemesini sağlayacak alternatifler var mıdır? 
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3. Riskler ve Kontrollerin Belirlenmesi ve Değerlendirilmesi 

Riskler ve kontrollerin belirlenmesi ve değerlendirilmesi aşaması sistem 
denetiminde en kritik aşamadır. Denetlenen birim veya süreçte uygulanan 

kontrollerin yeterlik ve etkinlik açısından değerlendirilmesi için kullanılabilecek 

çeşitli yöntemler bulunmaktadır. Bu yöntemlerden bazılarına aşağıda yer verilmiştir. 

İş Akış Şemalan: Sistemin tanınmasında ve sınırların belirlenmesinde de 

kullanılan iş akış şernaları aynı zamanda sistem içinde tıkanma yaşanan noktaların, 
görevler ayrılığı ilkesine uyulmayan durumların ve aynı işin birden fazla yerde 

tekrar edilmesi gibi kontrol zayıflıklannın belirlenmesine ve süreçlerdeki kritik 
kontrol faaliyetlerinin ortaya çıkarılmasına yardımcı olur. 

Kontrollere İlişkin Açıklamalar: Süreç veya birim hakkında detaylı bilgisi 
olan kişilerin sisteme ilişkin açıklamaları, denetçinin iç kontrol sistemini 

değerlendirmesi için önemli bilgi kaynaklarından biridir. Ayrıca birimle ilişki içinde 
olan idare dışındaki ilgililer de kontrol zayıflıkianna ilişkin faydalı bilgiler sunabilir. 

Ancak alınan bilgilerin herhangi bir önyargı taşımaması ve tarafsız olmasına dikkat 
edilmelidir. 

iç Kontrol Sorgu Formu: İç kontrolün değerlendirilmesinde bir başka yöntem 

de, daha önce hazırlanmış iç kontrol sorgu formları kullanılarak sorumlu 
personelden kontroller hakkında detaylı bilgi alınmasıdır. Sorgu formları, olumsuz 

bir yanıtın olası bir zayıflığı ve riski ortaya çıkarmasına yönelik hazırlanır. Olumsuz 
bir yanıtla karşılaşan denetçi, bu riske karşı olması gereken kontrollerin mevcut olup 

olmadığına bakar. İç kontrol bileşenlerinden kontrol ortamının değerlendirilmesiyle 

ilgili örnek bir sorgu formu ekte (Ek: I 6) yer almaktadır. İç kontrol sorgu formları 
denetimin sistematik bir şekilde yapılmasına imkan sağlayan bir araçtır. 

Risk ve Kontrol Değerlendirme Matrisleri: Bu yöntemde birim veya sürecin 

iç kontrol sistemi risk odaklı bir biçimde ele alınır ve risklerle uygulanan kontroller 

birlikte değerlendirilir. Örnek olarak Hukuk Müşavirliği ile ilgili risk ve kontrol 
matrisine ekte (Ek: l 7) yer verilmiştir. 

Yukarıdaki yöntemlerden denetçinin uygun göreceği bir veya birkaç yöntem 

birlikte uygulanabilir. 

Kontroller üst ve orta/alt olarak 2 ayrı düzeyde ele alınabilir. Üst düzey 

kontroller, idare düzeyinde belirlenen ve uygulanan kontrollerdir. Orta ve alt 

düzeydeki kontroller ise birim/süreç bazında tasarlanan ve uygulanan kontrollerdir. 
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I. Üst düzey kontroller; 

• Amaç ve hedefler, 

• Plan ve prosedürler, 

• Y etkilendirme, 

• Organizasyon, 

• Performans kriterleri, 

• Görev ve sorumluluklar, 

• Etkin iletişim ve raporlama, 

• Yeterli insan kaynağı, 

• Yönetim felsefesi ve idare tarzı, 

• Etik değerler . 

Il. Orta/ alt düzey kontroller; 

• Amaçlara ulaşırnın izlenmesi, 

• Sürekli değerlendirme, 

• Çalışanların performansının izlenmesi, 

• Bütçe, muhasebe ve mali kontroller, 

• Kontrollerin değerlendirilmesi, 

• Yenileme ve güncellemeler, 

• Yetkilendirme ve onaylama, 

• Görevler aynlığı, 

• Fiziki kontroller, 

• Tam ve güvenilir kayıt sistemi, 

• Dokümantasyon ve arşiv sistemi. 
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Üst düzey kontroller, orta ve alt düzeydeki kontrollerin işleyişini de 

etkilediğinden, denetçi ilk olarak üst düzey kontrollerin işleyişini incelemeli, daha 

sonra orta ve alt düzey kontrolleri değerlendirmelidir. 

Kontrollerle ilgili değerlendirme yapılırken öncelikle kontrollerin belirtildiği 

şekliyle işleyip işlemediği incelenmelidir. Bunun için başlangıç aşamasından son 

aşamaya kadar bir kontrolün nasıl işlediği yerinde izlenmelidir. Denetçi bu izleme 

esnasında çalışanlara; görevlerini yerine getirirken hangi noktalara dikkat ettiklerini, 

bir hata tespit ettiklerinde ne yaptıklarını, genellikle hangi tür hatalarla 

karşılaştıklarını sorarak uygulanan kontrolle ilgili detaylı bilgi edinir. 

İç kontrol sisteminin sağlıklı bir şekilde işleyip işlemediğine ilişkin kritik 

değerlendirmeler, denetim testlerinin uygulanma aşamasından önce tamamlanır. Bir 

anlamda denetim testleri, bu değerlendirme sonucunda varılan sonuçların doğru olup 

olmadığını teyit etmek için yapılır. Bununla birlikte kontrollerin değerlendirilmesi, 

denetim boyunca devam eden bir süreçtir. Diğer bir ifadeyle, saha çalışması 

sırasında uygulanan denetim testleri sonuçlarına göre, gerektiğinde kontrollerin 
etkinliği tekrar gözden geçirilmelidir. 

İkinci Bölüm 

UYGUNLUK DENETİMİ 

Uygunluk denetimi, rehberin genel çerçeve kısmında belirtilen metodolojiye 

uygun olarak yürütülür. Bununla beraber, uygunluk denetimine özgü bazı hususlara 
aşağıda yer verilmiştir. 

21 Uygunluk Denetiminin Tamm1 ve Kapsami 

Uygunluk denetimi iki bileşenden oluşmaktadır. Bunlar; 

21 İdarenin harcamalarının ve mali' işlemlere ilişkin karar ve tasarruflarının 
amaç ve politikalara, kalkınma planına, yıllık programlara, stratejik plana 
ve performans programına uygunluğunun denetlenmesi ve 
değerlendirilmesi, 

2- İdarenin harcamalannın ilgili kanun, tüzük, yönetmelik ve diğer mevzuata 

uygunluğunun harcama sonrasında denetlenmesidir. 

Uygunluk denetimi, idarenin tüm birimlerini kapsar. 
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B. Uygunluk Denetiminde Kriterler 

Uygunluk denetiminde ele alınacak kriterler aşağıdaki gibi sıralanabilir; 

• Anayasa ile ilgili kanun, kanun hükmünde kararname, tüzük, yönetmelik ve 
tebliğler, 

• Kalkınma planı, yıllık programlar, stratejik plan ve performans programı, 

• Yönetim tarafından belirlenen yönergeler, 

• Yönetim tarafından belirlenen veya kabul edilen iş ve işlem prosedürleri, 

• Yönetim tarafından alınan kararlar, 

• İdarenin giriştiği sözleşme ve taahhütlere ilişkin hükümler. 

C. Uygunsuzluğun Tespiti 

Belirlenen kriteriere uygunsuzluğun tespit edilmesi durumunda iç denetçi; 

uygunsuzlukla ilgili olanlar, uygunsuzluğun sebepleri ve sonuçlarını belirler. 

Uygunsuzluğun "kamu zararı"na yol açtığının tespiti halinde, denetçi seçtiği 

ömeklem büyüklüğü kapsamında bu zararı da tespit eder. İşin niteliği gereği, 

uzmanlık gerektirmesi nedeniyle kamu zararının tespit edilemediği durumlarda, 
denetçi olayda kamu zararının doğduğunu ancak belirtilen nedenlerle 

hesaplanaınadığını raporunda açıklar. 

Kamu zararının belirlenmesi ve raporlanmasında, 19 Ekim 2006 tarihli ve 26324 

sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Kamu Zararlarının Tahsiline İlişkin Usul ve 

Esaslar Hakkında Yönetmelik" ile 27 Haziran 1983 tarihli ve 83/6510 sayılı 

Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan "Devlete ve Kişilere Memurlarca 

Verilen Zararların Nevi ve Miktarlarının Tespiti, Takibi, Amirlerinin 

Sorumlulukları, Yapılacak Diğer İşlemler Hakkında Yönetmelik", diğer ilgili 
mevzuat ve idareterin bu konudaki kendi mevzuatı dikkate alınır. 

Uygunsuz işlem neticesinde kişilerin hak kaybına uğraması durumunda iç 
denetçi, bu hususu da ortaya koyar. 

D. İç Kontrolün Değerlendirilmesi 

Uygunluk denetimi kapsamında elde edilen sonuçlar çerçevesinde, denetlenen 

birim veya sürece ilişkin oluşturulan iç kontrollerin etkinliği ve yeterliliği de 
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değerlendirilir. Bu çerçevede, iç kontrollerin mevzuata ve ilgili diğer düzenlemelere 

uyum sağlamadaki başarısı ortaya konulur. 

E. Uygunsuzlukların Raporlanması 

Uygunluk denetimi sonucunda elde edilen bulgular, sorunların giderilmesine 
yardımcı olacak ve bu konuda oluşturulan kontrollerin iyileştirilmesine yönelik 
önerilerle birlikte raporlanacaktır. 

Uygunsuz işlemlerin, hile, suistimal ve yolsuzluk gibi durumlarla ilgili olması 
halinde; konuya ilişkin tespitler Kamu İç Denetim Raporlama Standartları uyarınca 
raporlanır. 

Üçüncü Bölüm 

MALi DENETİM 

Mali denetim; gelir, gider, varlık ve yükümlülüklere ilişkin hesap ve işlemlerin 

doğruluğunun, mali sistem ve tabloların güvenilirliğinin değerlendirilmesidir. 

Mali denetim, rehberin genel çerçeve kısmında belirtilen metodolojiye uygun 

olarak yürütülür. Bununla beraber, mali denetime özgü bazı hususlara aşağıda yer 

verilmiştir. 

A. Ön Çalışma 

1. Mali Tablolarm Anlaşılması 

Mali tablolar, mali denetimde odak noktadır. Mali tabloların hazırlanması ile 

ilgili sistemin, hesaplar ve mizan arasındaki ilişkinin kavranması gereklidir. Bu 

amaçla, mali tablolarda yer alan kalemler arasındaki ilişkiler ve bunların zaman 
içinde göstermiş oldukları eğilimler aşağıdaki yöntemler kullanılarak incelenebilir. 

Olasılık (Senaryo) Analizi: Tek bir değişkenin değerindeki değişmeler yerine, 

bütün değişkenierin değerlerinin iyimser, kötümser ve ikisinin ortalaması olmak 

üzere tahmin edilmesidir. 

Oran Analizi: Mali tablolarda yer alan kalemler arasındaki oransal ilişkilere 

dayanan analiz tekniğidir. 

Regresyon Analizi: İki ya da daha fazla değişkenin arasındaki ilişkiyi 
açıklamak ve güçlü bir bağlantının bulunması halinde olası sonuçları tahmin etmek 

için kullanılan bir model oluşturma tekniğidir. 
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Trend Analizi: Bir idarenin farklı tarihlerdeki iki veya daha fazla mali 

tablolarının karşılaştırılması, her hesap veya hesap grubunda meydana gelen 

değişiklikler ile bunların trendlerinin saptanması ve yorumlanmasıdır. 

Çok Değişkenli Analizler: Birkaç değişken arasındaki ilişkiyi incelemek 
amacıyla kullanılan; ana bileşenler analizi, faktör analizi, küme analizi ve ayıncı 

analizler gibi bir dizi istatistiksel tekniği içeren model oluşturma tekniğidir. 

2. Hesap Alanlarına Ayırma 

Mali tablolar, içerdiği bilgileri nasıl sunduğuna dayalı olarak hesap alanlarına 
ayrılır. Mali tablolar, benzer temel özelliklere ve işlem akışiarına sahip borç, alacak 

ve varlık hesap alanları itibariyle analiz edilmelidir. Denetçi, her bir hesap alanı 

açısından uygun bir denetim yaklaşımı benimserneyi amaçlar. Hesap alanları benzer 

kontrollere ya da riskiere tabi işlem türlerinden oluşur. Denetçi hesap alanlarını 

belirlemek için mesleki birikiminden yararlanır. Denetçi, gereğinden az ya da fazla 
hesap alanı belirlemeden kaçınmalıdır. Hesap alanları belirlenmesinde; önemli işlem 

türleri, muhasebe ve mali raporlama süresi, muhtelif işlem türlerindeki risk ve 
hataya olan doğal eğilim, idare tarafından uygulamaya konulan kontrol önlemleri 

göz önünde bulundurulur. 

3. Önemlilik Seviyesinin Tespiti 

Önemlilik seviyesinin tespiti, hangi miktardaki hata ya da yanlışların mali 

tabloların güvenirliğini ve doğruluğunu zedeleyeceğine karar verilmesidir. Bir 

bilginin, mali tablolara dahil edilmemesi veya yanlış ifade edilmesi alınacak 

kararları etkileyebilir. Bilginin etkileme düzeyi mali tablolar açısından önemlilik 

düzeyinin temel göstergesidir. Denetçinin, hataların önemlilik düzeyinin mali 

tablolara yansıyıp yansırnarlığını değerlendirmesi zorunludur. 

4. Riskierin Belirlenmesi 

İdare üzerindeki baskılar, personelin deneyimi ve uzmanlığı, muhasebe 

sistemlerinin güvenilirliği, organizasyonun istikrarsızlığı üst düzey riskiere örnektir. 

Karmaşık düzenlemeler, ödemelerin mal ve hizmetler karşılığı olmaktan ziyade 

bildirimler karşılığı olması, normal akış dışındaki işlemler, tahmini işlemler, dönem 

sonu işlemleri orta ve alt düzey risklere örnek verilebilir. 
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B. Saha Çalışması 

I. Kanıtların Toplanması 

Denetçi çeşitli denetim tekniklerini kullanarak gerekli kanıtları toplar. Kanıt elde 
etmek için mali denetimde sıkça kullanılan denetim tekniklerine aşağıda yer 
verilmiştir. 

Envanter ve Sayım: Fiili durum ile kayıtların karşılaştırılmasıdır. Sayım işlemi 
ve envanter çıkarılması ile idarenin kayıtlarında görülen fiziki varlıkların gerçekte 
var olup olmadığı, bu varlıkların idareye ait olup olmadığı ve kurum mülkiyetinde 
bulunan varlıkların kayıtlara geçirilip geçirilmediğinin tespiti yapılır. 

Kayıt Sisteminin Yeniden Kontrolü: Örneklemeler yoluyla kaynak belgelerin 
seçilmesi, bu belgelerden hareketle muhasebe kayıt ortamında ileriye doğru giderek, 
incelenen konu ile ilgili muhasebe kayıtlarının doğruluğunun araştırılmasıdır. 

Yeniden Hesaplama: İdare tarafından yapılmış olan aritmetik hesaplaınaların 
denetçi tarafından doğrulanmasıdır. 

Belge incelemesi: Belgelerin içeriğinin ve kayıtlara uygunluğunun araştırılmasıdır. 
Belgenin varlığı, gerçekliği ve doğruluğu incelenir. Şekil ve içerik incelemesi yapılır, 
belgelerin içeriğinin yapılan işle uyumlu olup olmadığına bakılır. 

2. Muhasebe Verilerinin Doğruluğunun Değerlendirilmesi 

Denetçi, idarenin; nakit sistemi, alacakları, stokları, maddi duran varlıkları, 

maddi olmayan duran varlıkları, borçları, öz sermayesi ve gelir tablosunun 

doğruluğunu önemlilik seviyesi çerçevesinde değerlendirmclidir. Muhasebe 
verilerinin doğruluğunu test etmek için aşağıdaki prosedürler izlenmelidir; 

• Hesaplarda kayıtlı işlemlerin gerçekte var olup olmadığına bakmak, 

• Var olduğu anlaşılan işlemlerin tamamının hesaplara aktarılıp aklarılmadığını 
incelemek, 

• İşiemierin hesaplara doğru tutarları ile aktarılıp aktanlmadığını kontrol 
etmek, 

• işlemlerin doğru hesaplara kaydedilip edilmediğine bakmak, 

• İşiemierin hesaplara kaydedilmesinde dönemsellik ilkesine riayet edilip 

edilmediğini incelemek, 

• Hesaplara kaydedilen işlemlerin mali tablolara tam ve doğru olarak aktarılıp 

aktanlmadığını kontrol etmek. 
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C. İç Kontrolün Değerlendirilmesi 

Mali denetim kapsamında elde edilen sonuçlar çerçevesinde, denetlenen birim 
veya sürece ilişkin oluşturulan iç kontrollerin etkinliği ve yeterliliği de 
değerlendirilir. Bu çerçevede, iç kontrollerin hesap ve işlemlerin doğruluğunu, mali 
sistem ve tabloların güvenilirliğini sağlamadaki başarısı ortaya konulur. 

Mali denetimde Sayıştay tarafından yayınlanan Mali Denetim Rehberi ile 
Sermaye Piyasası Kurulunca yayınlanan Bağımsız Denetim Standartlarından da 
yararlanılabilir. 

Dördüncü Bölüm 

PERFORMANS DENETIMI 

Performans denetimi, kamu idarelerinin ya da bu idareterin belirli faaliyet, 
program veya projelerinin verimlilik, ekonomiklik ve etkililik ilkeleri açısından 

objektif ve sistematik olarak değerlendirilmesidir. 

Performans denetimi, rehberin genel çerçeve kısmında belirtilen metodolojiye 
uygun olarak yürütülür. Bununla beraber, performans denetimine özgü bazı 

hususlara aşağıda yer verilmiştir. 

21 Performans Denetiminin Tammı, Amacı, Kapsamı ve İşievi 

Performans denetimi, yönetimin bütün kademelerinde gerçekleştirilen faaliyet ve 
işlemlerin planlanması, uygulanması ve kontrolü aşamalarındaki etkililiğin, 

ekonomikliğin ve verimliliğin değerlendirilmesidir. 

Performans denetiminin amacı, tahsis edilen beşeri, mali ve teknolojik kamu 
kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir surette parasal değerlerine uygun 
olarak kullanılıp kullanılmadığının objektif olarak incelenip değerlendirilmesidir. 
Diğer bir ifadeyle, kullanılan kaynakların denetlenen birimin amaç ve hedeflerine 
uygunluğunun, elde edilen çıktıtarla orantılı olup olmadığının denetlenmesidir. 

Performans denetimi; 

• Kurumsal amaçlara maliyet-etkin yöntemlerle ulaşılması, 

• Hizmetlerin daha iyi kalitede sunulması, 

• Yönetim ve organizasyon süreçlerinin geliştirilmesi, 

• Kaynak kullanımında tasarruf sağlanması, 

amacıyla yapılması gereken iyileştirmeler konusunda yol gösterir. 
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Performans denetimleri aracılığıyla ıç denetçi, kamuda hesap verme 

sorumluluğunun güçlendirilmesine, kamu hizmetlerinde kalitenin artırılmasına, 

planlama ve kontrol faaliyetlerinin geliştirilmesine, kamu idarelerinin amaçlarına 

ulaşmasında ve kaynak kullanımında etkililik, verimlilik ve ekonomikliğin 

sağlanmasına yardımcı olur. 

Performans denetiminin esas unsurlarını oluşturan etkililik, verimlilik ve 

ekonomiklik kavramları kısaca şu şekilde açıklanabilir. 

Etkililik, hedeflere ulaşma derecesine ilişkin olup, istenilen etki ile gerçekleşen 

etki, bir başka ifadeyle, amaçlar ve çıktılar ile sonuçlar arasındaki ilişkiyi ifade eder. 

Etkililik denetimi, kurumsal amaçlara ulaşılıp ulaşılmadığını ve bu amaçlara 
ulaşmak için izlenen politikaların başarısını sorgular. 

Verimlilik, kurum faaliyetlerinde kullanılan girdilerin sabit kalması koşuluyla 

belirli bir kalitede en fazla mal veya hizmetin sunumu ya da belirli bir miktar ve 
kalitedeki mal ve hizmeti sunmak için en az miktarda girdi kullanılmasıdır. Kurum 

faaliyetlerinin verimliliği, beşeri, mali ve diğer kaynakların kullanımında; bilişim 

sistemleri, performans ölçütleri, gözetim ve iç kontrol sistemlerinin de incelenmesi 

suretiyle denetlenir. 

Ekonomiklik, uygun düzeydeki kaliteyi de gözeterek, bir faaliyette kullanılan 

kaynakların maliyetinin en aza indirilmesidir. Bir başka deyişle, en uygun girdinin 

en iyi fiyata temin edilmesidir. 

Performans denetiminin kapsamı sürekli genişlemekte, bu üç ana unsura yeni 

unsurların ilave edilmesiyle içeriği ve işlevleri zenginleşmektedir. Bu gelişme 

alanlarının başlıcaları çevre, eşitlik ve etiktir. 

Önemli bir kamu kaynağı olarak algılanan ve küresel kamu malları arasında ilk 
sırada yer alan çevrenin de, belirli kurallar çerçevesinde ve sürdürülebilir bir 

yaklaşımla kullanılması gereği, performans denetimlerinde çevrenin ayrı ve önemli 

bir unsur olarak ele alınmasını kaçınılmaz kılmıştır. 

Eşitlik ilkesi, kamu kaynaklarının kullanımında adil ve tarafsız olmaya ilişkin 

olup, yönetimin hakkaniyete uygun ve yansız davranmasını, ayrım gözetmeksizin 

hedef grupların çıktılardan/hizmetlerden eşit şekilde yararlanması ya da bu 

çıktılardan/hizmetlerden dolayı üretilen faydaya herkesin ulaşmasını hedefler. 

Kamu kaynaklarının yönetiminde etik, kişisel davranışlarda doğruluk ve 

dürüstlük ilkelerine riayet edilmesini ve kamu idarecilerinin görev bilinci ile hareket 
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etmelerini içerir. Performans denetiminin bir unsuru olarak etik ise; yönetim 
tarafından kamu görevlilerinin kamu fonlarını dürüst biçimde kullanmalarını 

güvence altına alacak prosedürler oluşturulup oluşturulmadığının ve kamu 
görevlilerinin göreve bağlılıkları, güvenilirlik ve başarı için motive edilmiş olup 
olmadıklarının değerlendirilmesini içerir. 

B. Performans Göstergelert 

Performans göstergeleri farklı şekillerde sınıflandırılmakla birlikte, yaygın olan 
sınıflandırmaya göre beş tür performans kıstası bulunmaktadır. Bunlar; 

1) Girdi kıstasları (kullanılan kaynaklar), 

2) Çıktı kıstasları (tamamlanan faaliyetler), 

3) Sonuç kıstasları (ulaşılan sonuçlar), 

4) Verimlilik göstergeleri (kaynakların ne kadar iyi kullanıldığı) ve 

5) Kalite göstergeleri (hizmet kalitesi) 

olarak sayılabilir. 

C. Performans Göstergeleri ve Performans Denetimi İlişkisi 

Performansın üç boyutunun, yani verimlilik, etkililik ve ekonomikliğin 

sağlanması yönetimin sorumluluğundadır. Performans denetiminde denetçinin 
görevi, bu sorumluluğun yerine getirilmesindeki başarı derecesinin/performansın 

incelenmesi, değerlendirilmesi ve sonucun rapor edilmesidir. Bu itibarla, kurumun 
yönetim sorumluluğu çerçevesinde yaptığı performans değerlendirmeleri (iç 
değerlendirmeler) ile performans denf'timleri birbirinden ayrıdır. Performans 
denetimlerinde kurumun performans ölçüm sisteminin yeterliliği ve etkinliği de 
değerlendirilir. Ayrıca, performans denetimi kapsamında denetlenen kurumun, 
faaliyetlerinde verimlilik, etkililik ve ekonomiklik ilkelerine riayet edip etmediğinin 
tespit edilebilmesi bu konuda çeşitli performans ölçümlerinin yapılmasını 

gerektirmektedir. 

Kamu kesiminde üretilen mal ve hizmetlere ilişkin her programın mümkün 
olduğunca bağımsız ve anlamlı bir nihai çıktısının (sonucunun) olması ve bunların 

ölçülmesi gerekmektedir. Ölçümlerde her programa uygun kriterlerin belirlenmesi 
ve elde edilen sonuçların bu kıstastarla değerlendirilmesi gerekmektedir. 
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Performans standartları olarak da adlandırılan ölçüm kıstasları, yönetimin ve 
denetçilerin gerçekleşen/fiili performansın ölçülebildiği ve değerlendirilebildiği 

referans noktalarıdır. Performans denetimleri kapsamında; verimlilik, etkililik, 
ekonomiklik ve hizmetin kalitesine yönelik kıstaslar çerçevesinde performans 
ölçümleri yapılır. 

D. Denetim Konularmm Seçimi 

Konu seçiminde, performansa ya da iyi yönetime ilişkin riskierin en yüksek ve 
değer katma potansiyelinin en fazla olduğu alanlara odaklanılmalıdır. En uygun 
konuların seçilebilmesi, kurumun faaliyetlerinin ve bu faaliyetlerin gerçekleştiği 

çevrenin önemli yönlerinin de bilinmesini gerektirir. Bu da temel olarak idarenin; 

• Hukuki çerçevesi ve faaliyette bulunduğu ortamı, 

• Mevzuatında ve stratejik planında yer alan amaçları, faaliyetleri ve 
hedefleri, 

• Stratejik plan ve performans programında yer alan performans göstergeleri, 

• Teşkilat yapısı, işleyişi ve yerleşim düzeni, 

• Gelirleri, harcamaları, varlıkları ve kaynakları, 

• Sayı ve nitelik bakımından sahip olduğu insan kaynakları, 

• Raporlama yükümlülükleri, raporlanmış performansı ve denetim raporları, 

• İş planları, 

hakkında bilgitenmeyi gerektirir. 

İdare ve her bir biriminin temel fonksiyonları, sahip olduğu kaynakları, 
yürüttüğü başlıca program, proje ve faaliyetleri içeren ve sürekli güncellenen bir 
bilgi bankasının oluşturulması, denetimierin diğer aşamalarında olduğu gibi, konu 
seçiminde de büyük yarar sağlayacaktır. 

Riskli alanların tespitinde kesin göstergeler bulunmamakla birlikte, bazı 

faktörler riskin varlığına işaret edebilir, örneğin; 

• Denetlenen birimle ilgili mevzuatta veya stratejik planda ortaya konulan 

temel amaç ve hedeflere, performans programında yer alan performans 
göstergeleri içerisinde ağırlık verilen faaliyetlere ve denetlenen birime yıllık 

programlarda verilen görevlere aykırılık teşkil edecek mahiyette kaynak 
tahsisi, 
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• Bir faaliyete tahsisli mali kaynakların veya bütçe ödeneklerinin 
miktarlarında yıllar itibariyle önemli değişiklikler olması, 

• Önemli tutarda idarecinin takdir yetkisinin yüksek olduğu harcamaların 
(yılsonu harcamaları, temsil ve ağırlama ile seyahat giderleri gibi) 
bulunması, 

• Hizmet kalitesiyle ilgili yakınmaların ya da davaların çok olması, 

• İç kontrol sistemlerinin uygun bir şekilde yapılandırılmamış olması, 

• Rekabetçi niteliği zayıf ortamda yürütülen faaliyet ve sözleşmelerin 

bulunması, 

• Geleneksel olarak riskli kabul edilen alanların (satın alma, teknoloji, çevre 
sorunları, sağlık vb.) bulunması, 

• Yeni ya da acilen yürütülmesine (özellikle doğal afetler nedeniyle) ihtiyaç 
duyulan faaliyetlerin veya koşulları değişen alanların var olması, 

• Yönetim süreçlerinin karmaşık olması ve yetki-sorumluluk ilişkilerinin 

belirgin olmaması, 

• Daha önce düzenli bir incelemeye konu edilmemiş alanların bulunması, 

• Yürütülen projelerde önemli maliyet artışları ya da başarısızlıkların 

yaşanması. 

Bu göstergelere göre belirlenmiş perfonnans denetimi konuları, yine risk odaklı 

bir yaklaşımla ve önemlilik faktörü de dikkate alınarak öncelik sıralamasına tabi 
tutulmalıdır. Bu sıralamada aşağıdaki hususlar dikkate alınabilir; 

• Denetlenen birimin faaliyetlerinin, ilgili mevzuatta veya stratejik planlarda 
yer alan amaç ve hedeflere uygunluğu ve performans programında 

belirlenen göstergeleric tutarlılığı, 

• Programın/faaliyetin, idarenin amaçları ve ülke menfaatleri açısından 

taşıdığı önem, 

• Mali önemlilik, 

• Performans riskleri, 

• Denetimin muhtemel etkisi, 

• Daha önce denetim yapılmamış olması. 
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E. Denetim Kriterlerinin Belirlenmesi 

Denetim kriterleri; sistemlerin ve süreçlerin yeterliliğinin, faaliyetlerin 

verimliliğinin, etkililiğinin ve ekonomikliğinin kıyasen değerlendirildiği mantıksal 

ve gerçekçi performans ve kontrol standartlarıdır. Performans denetimlerinde genel 

geçer denetim kriterleri hulunmamaktadır. Her denetim görevi için, kurumun yapısı, 
görevleri, amaçları, hedefleri gibi hususlar göz önünde bulundurularak çeşitli 

göstergeler oluşturulabilir ve denetimler bu çerçevede yürütülür. Denetçi, denetim 

kriterlerini belirlerken, idare tarafından stratejik plan ve performans programlarında 
belirlenmiş performans göstergeleri ile performans ölçümünde kullanılan göstergeler 

olan; girdi, çıktı, sonuç, verimlilik ve kalite kıstaslarını kullanır. 

Performans denetimi niteliği gereği çok fazla yargı içerebilir. Bu yargıların, 

idarenin kendine has özellikleri göz önüne alınarak her bir denetim görevi için 

oluşturulması beklenir. Örneğin; yönetim kalitesi, çalışan elemanların yetenekleri, 

uygulanan program ve proje türleri, kaynakların yeterliliği, faaliyet ve işlemler 

üzerindeki kısıtlamaları da kapsayan ilgili hukuki ve idari düzenlemeler, idarenin 

özellikleri olarak bu değerlendirmede dikkate alınabilir. 

Denetim kriterlerinin oluşturulmasında yararlanılabilecek ba~lıca kaynaklar 

şunlardır; 

• Denedenecek birimle ilgili kanuni ve idari düzenlemeler ile kalkınma planı 
ve yıllık programların ilgili bölümleri, 

• Stratejik plan ve performans programındaki performans göstergeleri ile 

denetlenen birim tarafından geliştirilen diğer performans göstergeleri, 

• İyi uygulama örnekleri ile yapılan karşılaştırmalar, 

• Mesleki standartlar, 

• Daha önceki benzer denetimlerde ya da diğer ıç denetim birimleri ve 

Sayıştay tarafından kullanılmış olan kriterler, 

• Benzer faaliyetleri yürüten ya da benzer programları olan kuruluşlar, 

• Bilimsel araştırma sonuçları ve bağımsız uzman görüşleri ve ilgili literatür. 

Denetim kriterlerinin, denetim çalışması ile cevapları aranacak sorular şeklinde 

formüle edilmesi uygun bir yöntemdir. Bu soruların belirlenmesi, denetimin 
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planlanması safbasının en önemli kısmıdır. Performans denetimlerinde yaygın 

olarak kullanılan sorulara aşağıdaki örnekler verilebilir: 

• Kaynak tahsis edilen alan ve faaliyetler idarenin amaç ve hedefleriyle ilişkili 
midir? 

• Harcama ile hedeflenen sonuca farklı bir harcama alternatifiyle daha verimli 

bir şekilde ulaşılması mümkün müdür? 

• Tedarik süreçlerinde yeterli rekabet sağlanmakla mıdır? 

• Uygulanan politikalar kamu kaynaklarının ekonomik kullanımını 

sağlamakta mıdır? 

• Sunulan hizmetler kaliteli ve kullanıcı odaklı mıdır? 

• Uygulanan program ya da proje amaçlarını karşılamakla mıdır? 

Performans denetimlerinde bir ana soru ve bu ana soru ile bağlantılı olarak 7'den 

fazla olmayan, tercihen 5 ya da daha az sayıdaki temel soruya cevap aranmaya 

çalışılmalıdır. Bu sınırlandırma, denetçilerin temel sorunlara odaktanmasını 

sağlayacaktır. Bu bağlamda ana soru, yeterli, uygun ve güvenilir denetim kanıtları 

temelinde cevabı alınabilen, denetlenen faaliyet, proje ya da programın ekonomik, 

verimli ve etkili yönetiJip yönetilmediğini ölçecek ve denetçinin geliştireceği 

öneriler yoluyla değer katmasına imkan sağlayacak nitelikte bir soru olmalıdır. 

Bu soru, kriterlerin formüle edilmesine ve ihtiyaç duyulan kanıtların 

tanımlanması, elde edilmesi ve analiz edilmesine imkan verecek şekilde 3 ile 5 

arasında (2'den az, 7'den fazla olmamak üzere) alt soruya ayrılmalıdır. Bu soruların 

her birinden aynı şekilde daha alt sorular da oluşturulabilir. 

Denetim soruları "evet" veya "hayır", ya da "evet fakat ... ", "hayır fakat ... " 

şeklinde cevaplanabilir nitelikte olmalıdır. Bu da denettenrnek istenen sorun alanının 

net bir şekilde tarif edilmesini sağlayacaktır. Alt soruların denetimin amaçları ile 

bağlantılı olması ve kendi içlerinde mantıksal bir sıra izlemesi de önemlidir. 

Örneğin, bir idaredeki tedarik sürecinin performansını denetlernek amacıyla 

yürütülen bir çalışmada ana soru; 'Tedarik süreçleri verimli bir şekilde yönetilmekte 

midir?" şeklinde olabilir. Buna ilişkin 4 alt soru şu şekilde belirlenebilir: 

( 1) Satınalma öncesinde ihtiyaç analizleri sağlıklı bir şekilde 

gerçekleştirilmekte midir? 
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(2) Tedarik süreçlerinde rekabet koşulları yeterince sağlanmakta mıdır? 

(3) Satınaimaiara ilişkin şartname ve sözleşmeler uygun kalitede mal ve 

hizmet alımını güvence altına alacak nitelikte midir? 

( 4) Satınalınan mal ve hizmetlerden amaçlanan faydanın elde edilmesi 

konusunda ilgili firmanın yükümlülüklerini yerine getirmesini sağlayacak 

mekanizmalar işletilmekte midir? 

Bu soruların her birinden de alt sorular oluşturulabilir. Örneğin ikinci soruda 

araştırılması hedeflenen rekabet şartlarının oluşup oluşmadığı hususu, yeterli ölçüde 
duyuru ya da ilan yapılıp yapılmadığı, duyurularda ihale konusunun ve şartlarının 

şeffaf ve anlaşılır bir şekilde yer alıp almadığı, gerektiğinde yeterli sayıda firmaya 

davetiye gönderilip gönderilmediği, başvurular hakkında gizlilik ve güvenlik 

gereklerine riayet edilip edilmediği gibi alt araştırma soruları ile daha detaylı bir 

şekilde ortaya konulabilir. Yine bu sorular da, ihtiyaç duyulması halinde daha alt 
sorularla detaylandırılabilir. Bu şekilde gövdesi "ana soru"dan oluşan ve dalları 

aşağıya doğru genişleyen bir "soru ağacı" oluşturulmuş olur. 

F. İç Kontrolün Değerlendirilmesi 

Performans denetimi kapsamında elde edilen sonuçlar çerçevesinde, denetlenen 

birim veya sürece ilişkin oluşturulan iç kontrollerin etkinliği ve yeterliliği de 

değerlendirilir. Bu çerçevede, iç kontrollerin kamu idarelerinin ya da bu idareterin 

belirli faaliyet, program veya projelerinin etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde 

yönetilmesini sağlamadaki başarısı ortaya konulur. 

Performans denetiminde Sayıştay tarafından yayınlanan Performans Denetimi 

Rehberinden de yararlanılabilir. 
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Beşinci Bölüm 

BİLGİ TEKNOLOJİSİ DENETİMİ 

Bilgi teknolojisi; bilginin toplanmasında, işlenmesinde, depolanmasında, ağlar 

aracılığıyla bir yerden bir yere iletilmesinde, kullanıcıların hizmetine sunulmasında 

ve yönetilmesinde yararlanılan yazılım ve donanım teknolojilerini kapsayan bir 

bütündür. 

Bilgi teknolojisi denetimi; idarenin amaçlarına ve kontrol hedeflerine ulaşmasına 

yönelik olarak bilgi sistemlerinin ve bu sistemlere ilişkin kontrollerin yeterliliği 

hakkında, nesnel bir güvence sağlamak amacı ile bilgi teknolojisi sistemlerinin 

incelenmesi, gerekli kanıtların toplanması, değerlendirilmesi ve sonuçların 

raporlanması sürecidir. Bu çerçevede denetçi, mevcut bilgi teknoloji kontrollerini; 

etkililik, etkinlik, gizlilik, bütünlük, doğruluk, erişilebilirlik, uygunluk ve 

güvenilirlik kriterleri çerçevesinde değerlendirir. 

Bu denetim, Kurul tarafından yayınlanacak Bilgi Teknolojileri Denetimi Rehberi 

uyarınca yapılır. 

Söz konusu Rehber yayınlanana kadar, Uluslararası İç Denetçiler Enstitüsü 

(IlA), Asya Sayıştaylar Birliği (ASOSAI) ve Bilgi Sistemlerinin Denetim ve 

Kontrolü Birliği (ISACA) gibi uluslararası mesleki kuruluşlarca yayınlanmış 

rehberler esas alınarak bilgi teknolojisi denetimi yapılabilir. 

(İmza) 

Hüseyin OYMAK 

İç Denetçi 

21 Mart 20ll 

(İmza) 

Sadettin KALKAN 

TBMM Genel Sekreteri 

(İmza) 

Mehmet Selim BAGLI 
İç Denetçi 
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EK: 1 

TÜRKİYE BÜYÜK MiLLET MECLiSi GENEL SEKRETERLİGİ 
İç Denetim Birimi 

Sayı : A.OI.O.GNS.0.64-661.02 00/00/20 1 ı 

Konu: Görevlendirme 

Sayın ..... . 

. . . denetimiyle görevtendirilmi ş bulunmaktasınız. Denetiminizin İç Denetim 

Birim Yönergesi ve İç Denetim Rehberinde yer alan prensipler çerçevesinde 

gerçekleştirilmesini ve düzenlenecek raporun İç Denetim Birimine iletilmesini rica 

ederim. 

Denetimin Konusu: 

Denetimin Kapsamı: 

Denetim Hedefleri: 

Özel Talimatlar: 

Planlanan Denetim Süresi: 

Görevlendirilen Diğer Denetçiler: 

Denetim Gözetim Sorumlusu: 
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ GENEL SEKRETERLİGİ 
İç Denetim Birimi 

EK: 2 

Sayı : A.Ol.O.GNS.0 .64-661.02 00/00/201 ı 

Konu : Denetim Bildirimi 

... DAİRE BAŞKANLIGINA 

Daire Başkanlığımza bağlı . . . Müdürlüğü , tarafıından onaylanan . . . Yılı 

Denetim Programı uyarınca denetlenecektir. 

Denetimin kapsamı temel olarak; . .... .. ..... faaliyetleri olup, kesin kapsam 
denetçilerimiz tarafından biriminizle yapılacak görüşmeler sonucunda 
belirlenecektir. 

Denetim, İç Denetçi ...... tarafından gerçekleştirilecek olup denetim sonucu 
hazırlanacak rapor, denetlenen birimin yöneticisine verilecektir. 

Denetimin başarıyla sonuçlanınası için iş birliği ve bilgi paylaşımı büyük önem 
arz etmektedir. 

Bilgi ve gereğini rica ederim. 

TBMM Genel Sekreteri 
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ı 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

TBMM iç DENETiM BiRiMi 

DENETİM KONTROL LİSTESi 

Denetim Referans No. : 

Düzenleyen Denetçi 

.. 
Yapılacaklar Durum 

. ' 

Denetim Görevlendirme Formu incelenerek 
çalışma dosyasına konuldu. 

Denetim bildirim yazısı hazırlandı ve 
denetlenecek birime gönderildi. 

Denetimin amaçları belirlendi. 

Denetlenen birim hakkında genel bilgiler elde 
edildi (kullanılan belgelerin sayısı, çalışan 
sayısı, vb.). 

Denetlenen birimin hedefleri, bu hedeflere 
nasıl ulaşıldığı ve yürütülen faaliyetlerin 
sonucu hakkında bilgi edinildi. 

Önceki denetim raporu, denetlenen birimin 
cevapları ve çalışma kağıtları gözden 
geçirildi. 

Önceki denetim bulguları incelenerek 
denetlenen birimin cevaplarında belirttiği 
düzeltici faaliyetler gözden geçirildi. 

Bir önceki denetime ait Denetim 
Değerlendirme Formu incelendi. 

Denetlenecek birim ile açılış toplantısı yapıldı. 
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Çalışma 

Yapılacaklar Durum Kağıdı Tarih/Paraf 
Referans 

No. 

ı o Denetlenen birimdeki prosedürler öğrenildi, 
yazılı prosedür yoksa uygulamalar çalışma 
kağıtlarında belgelendirildi. 

ı ı Faaliyetler gözlemlendi ve belgelendirildi 
(bilgi akışı ve raporlar). 

12 Denetlenen birimin faaliyetleri ve bu faaliyetler 
üzerindeki kontrol sistemi gözden geçirildi. 

13 Risk alanları belirlendi. 

ı4 Denetimin amaçları gözden geçirildi ve 
denetimin kapsamı belirlendi. 

ıs Açılış toplantısı ve yapılan ön çalışınalara 
dayanarak Bireysel Çalışma Planı hazırlandı. 

16 Bireysel Çalışına Planı onayı alındı. 

17 Gerekli ise Denetim Süresi Revizyon Formu 
dolduruldu. 

18 Çalışma planında belirlenmiş araştırmalar ve 
testler yapıldı, belgelendirildi ve sonuçlo.:rı 
analiz edildi. 

19 Denetim bulguları belgelendirildi, gözden 
geçirildi ve denetlenen birime gönderildi. 

20 Kapanış toplantısı yapıldı ve bulgular 
denetlenen birim ile görüşüldü, yorumlar ve 
planlanan düzeltici faaliyetler not alındı. 

21 Taslak rapor hazırlandı ve denetlenen birime 
gönderildi. 

22 Taslak rapora ilişkin idarenin verdiği cevaplar 
alındı, değerlendirildi ve nihai görüş 
oluşturuldu. 

23 Nihai rapor hazırlandı ve iç denetim birimine 
gönderildi. 
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REHBEREKLERİ --------------------------------------------------

EK: 4 

~"'i e~~ 
~~"'"''i ~HI}; 

TBMM İÇ DENETiM BİRiMi 
ÖRNEK ÇALIŞMA KAGIDI 

REFERANS 

DENETLENEN BİRİM ABC Müdürlüğü 
ı 

DENETİM KONUSU XYZ Projesi 

TEST ... Çalışma Planı - ... Soru 

AMAÇ Personel sayısındaki değişiklikler göz önünde bulundurularak, geçmiş üç yılda, 

tahsis edilen ödenek tutadarıyla ödenek kullanımlarının karşılaştırılması 

YÖNTEM Gözleınleme, Hesaplama 

EDİNİLEN Yıllar itibariyle personel sayılarındaki değişim ve ödenek ilişkisine aşağıdaki 

BİLGİ tabloda yer verilmiştir: 
Personel sayısına ilişkin bilgiler Personel ve Özlük İşleri Müdürlüğünün 

.. ./ ... 120 1 ı tarih ve ... sayılı yazısı ekindeki tablolardan alınmıştır. 
Ödenek ve gerçekleşme rakamları Personel ve Muhasebe Daire Başkanlığının 
.. ./ .. ./20 ll tarıh ve ... sayılı yazısı ekindeki tablolardan alınmıştır. (Referans No.) 

2008 2009 2010 
Yıllık ödenek ı. ı ı 8.500 ı. 125.000 ı .200.000 
Yıllık gerçekleş mc * 1.267.600 1.038.200 980.700 
Personel sayısında 

210 -305 -120 olanlan değisim 

Personel sayısında 
198 -380 -95 gerçeklesen değisim 

* ek ödenek kullanılmıştır. 
Personel sayısındaki değişiklikler dikkate alınmadan ödenek tahsis edilmesi 
uygulamasının 2008 yılında ödenekierin yelmemesine 2009 ve 201 O yıllarında ı se 
fazla ödenek tahsisine yol açtığı görülmektedir. 

SONUÇ Ödenek tahsismin personel sayısındaki muhtemel değişim göz önünde bulundurularak 
yapılınası daha etkin bir kaynak planlamasına yol açacaktır. Konunun denetım bulgu 
formunda değerlendırilmesine karar verilmiştir. (Referans No.) 

IIAZIRLA YAN GÖZDEN GEÇIREN 

(TARİHI T (PARAFJ (TARİIIJ ı (PARAF( 
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_________________________________________________ REHBEREKLE~ 

TBMM İÇ DENETİM BİRİMİ 

İÇ DENETİM AÇlLlŞ TOPLANTI TUTANACI 

Denetimin Konusu 

Denetimin Numarası 

Toplantı Tarihi 

Denetimi Yürütecek İç 
Denetçi 

Denetim Gözetim 
Sorumlusu 

Denetime Yardımcı Olacak 
Personel 

Denetlenen Birim 
Yöneticisinin Adı ve 
Unvanı 

Üst Yönetimden Katılım 

Toplantıya Katılan Birim 
Personeli 

Toplantıda Gündeme Getirilen Önemli Konular 

Adı Soyadı 

... Müdürü 
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Adı Soyadı 

İç Denetçi 

EK: 5 



REHBER EKLERİ 

EK: 6 

TBMM Iç DEl''ETIM BİRIMI 
ÖRNF:K RISK KONTROL MATRISI 

- -- -- --,--· ----
Birim i Alt lllrim i Kontrol 

Bolkly~ Rlsklrr Açı klama 
Uyıııılanacak 

Süre<; Sfire<; _ y ap,.al Riskler Önlemleri Denetim Testleri ---- --
Yrruck şirkrlındt-n 

Kadro ışgal Y enırkhanede bır aylık •Ür<"de 
ettıeı halde yemek yC"mcyt'n gun luk fiş 

yemckbanede pcrsotıclıo sayısırun k u ll :ırunıı 

Pe"'""rl p,enci yenırk fa1la "ayılanrun alınarak 

ınudıırluğıınun istemeyen olabi kcrğinden ortalama gıinluk 
bıldırdıg ı dolu pcrsonclın olma lıarekcıle bJkıye yC'mck yiycıı 
kadro sayı ~ ı rsas ıhtınıalının g')7 rıskı kahııl ec1ılcınc7 JX'I"SOn<"l sayısırun 
.ı lınarak yemek ardı edilme!lt p,oruldugıııı<kn bu bulunması VC" bu 

rM1D y ıyecck kışı dulayısıyla alan dcoctu:n sayııuıı dulu kadro 
Yenırk l.htıyacııı say ı sının ıs ra fa m·dc n k d P"3 ın ına say ı sıyla 

lh.,ı .. ı l)(" lırlrnnH'!H 1-f,.,-af ıbtıınali bc-lirlenrnr~ı 0lma ihtimali alınma!Jdır karşıl;ı,ıtırı lması 

Talep ed ılen 

~'l(k ııC"klcrıııuncrk ı 

yı l Ö<kuekkr 
d .. ,grultusunda 

ı bt"lırlcııme-sı 

P<rsoııd uygularuasıııdd, Persuud 

ı sayı~ırıdak ı pcrsoıK"I $!yı sı udak ı ~dyı sı nda k ı 
ckğiş ikli llr gNe de1\ışım lerı n dıkkat< dreışiklıkler B"' 
önee kı yılda aluunaması kabul önuıxlc 

ı ıeklıf edılen edılcınrz dıi1eyde bulundurularak, 
odenc,Rın n:viLe eksik veya fa.lia ~<'\"miş uç y ılda, 

Öncckı yı llar<:L' ~dılmt"mt'~ı O<kOC"k kullanını m., ı:ıh!"ı~ cdılt'n 

2 - lhtiyaçıan v ayrı lan <Xknckler nrdenıylr fvla yol açabılrceğındrn ocknek tutadarıyla 
veya çok ocknek dugru lıusuııda veya eksık bu alan de ncı ını odmck 
ta lrprdılmcsı ,'<lcnck ıcklıf Ö<knck tcklif kapsım ı na kullanınılarının 

1- - ıbtırua Lı edılıncsı eline ılıtımalı dluuua~dır k~ıl"''tırılıuası - - - - -
K('lntrol ('ln(('mlt'ri 

1-Hanrlayanla.rın ya~ s.a l rıskkrı 

yetkin olmama~ıı Işe uyeıın ırkı ı ik lxrtar.ıf eıııei 
dolayısıyla CX"UOnt' ld~n ve dU:ıunuldu~undcn 
~artnamt"'nın cksık ba:Jka klınımiann bu alanı n de nd ı ın 

lekııık veya yanlış ıekııılc kapsamına 
Ş.utnamc banrl::ırunası ~tnamt"simkn dlıruuasına g('rek 
ha.tırlanması ılıt ıma lı raydalanma goru lm rınışlır 

Stand,rılara ııygım 

o lmayan nıa Ize ın e 
2-Maileme kııllanılına" balinde Idarenin .aglık 
•ıandartlanıu n veriice de ycrnt"k ınerkr1ınden 
açıkça bızrnt"tı v~rılcn y~mt"k ı tam m larundması yarar laru cılarıo bızmetıııc bag~ 

dolayısıyla Kontrol ön lcını saglığıııı ıcbdıl u l.ı.rak 1 pn~orrlın olnıadıl>,ından rdt'bıkc-<"ğınckn hu rahatsı7lıkların 

ı yerndeten ya1ı.ai rısk alan dcrıcıını dık gctırılıp 

Lrhırleıuıu· drvaın kapsamına gdınlmt'dığııı ın 
ibtuoalı c; trucktcdır a luınıa ~dır sonılmaSl ı 
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-----------------------------------------------REHBEREKLEru 

EK:7 

TBMM İÇ DENETİM BİRİMİ 
DENETİM SÜRE PLANI FORMU 

Denetim Adı: 

Denetim Numarası: 

Revize 
Planlananın 

Planlanan 
Edilen 

Gerçekleşen Üzerinde/ 
Tarih ve 

Tarih 
Tarih ve Altında 

Süre 
ve Süre 

Süre Gerçekleşen 

Süre 

Denetim amaçlarının belirlenmesi 

Bilgi toplama/ön araştırma 

Açılış toplantısı 

Potansiyel sorunlu alanların 
belirlenmesi 

Bireysel çalışma planının 
hazırlanması 

Denetim testlerinin uygulanması 

Bulguların oluşturulması ve 
önerilerio geliştirilmesi 

Bulguların denetlenen birim ile 
paylaşılması 

Kapanış toplantısı 

Taslak denetim raporunun 
hazırlanması ve gönderilmesi 

Nihai denetim raporunun 
hazırlanması ve sunomu 
TOPLAMSÜRE 
*Planlanan denetim süresi revizyonlan, Denetim Süresi Revizyon Formu ile 
desteklenecektir. 
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REHBEREKLERİ -----------------------------------------------

EK: 8 

TBMM İÇ DENETİM BİRİMİ 
DENETİM SÜRESİ VE KA YNAGI REVİZYON FORMU 

Denetim Adı : 

Denetim Numarası: 

Toplam Planlanmış Denetim Süresi: 

istenen Süre Değişikliği: 

Revize Edilmiş Planlanan Denetim Süresi: 

Süre Revizyonu Istenmesinin Nedeni: 

Toplam Planlanmış Denetim Kaynağı: 

istenen Kaynak Değişikliği: 

Revize Edilmiş Planlanan Denetim Kaynağı: 

Kaynak Revizyonu istenmesinin Nedeni: 
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-------------------------------------------------REHBEREKLERİ 

TBMM İÇ DENETİM BİRİMİ 

BİREVSEL ÇALIŞMA PLANI 

I. GENEL BİLGİLER 

Denetim Adı Denetim Numarası 

Planlanan Başlama Tarihi : Planlanan Bitiş Tarihi : 

Denetim Türü 

ll. DENETİMİN AMAÇ VE HEDEFLERİ 

III. DENETİMİN KAPSAMI 

IV. YÖNTEM 

V. ÖNCEKi DENETiME İLİŞKİN BİLGİLER 

Denetim Numarası : 

Rapor Tarihi : 

Önemli Bulgular: 

VI. HAZIRLIK ÇALIŞMALARI 

EK: 9/A 

(Saha çalışınasına hazırlık amacıyla yapılan ; ön araştırma , bilgi toplama ve açılı~ 
toplantısından elde edilen bilgilerin özetl enınesi) . 
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REHBEREKLERİ ------------------------------------------------

BİRİM 1 
ALT 

BiRIM 1 
SÜREÇ 

SÜREÇ 

Denetimi Gerçekleştiren 

(İmza) 
(Adı Soyadı) 

İç Denetçi 

EK: 9/B 

DENETİM GERÇEKLEŞTİREN 
ÇALIŞMA 

KAGIDI 
TESTLERİ DENETÇi REFERANS NO. 

Denetim Gözetim Sorumlusu 

iç Denetim Birımi Yöneticisi 

(İmza) 
(Adı Soyadı) 

İç Denetim Birimi Yöneticisi 
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(İmza) 
(Adı Soyadı) 

İç Denetçi 



_________________________________________________ REHBEREKLE~ 

Denetimin 
Numarası 

Bulgunun Konusu 

Bulgunun 
Numarası 

Neden 

Riskler ve Etkileri • 

Kriterler 

Öneriler 

Bulgunun Durumu 

( ) Bulgu önemli görülmediğinden taslak rapora alınmadı. 

Bulgunun 
Önem 
Düze i 

( ) Bulguyla ilgili ek bilgiler elde edilmediğinden taslak rapora alınmadı. 

EK: 10 

( ) Bulguyla ilgili hususlar ilgili birim tarafıııdan düzeltildiğinden taslak rapora alınmadı. 
( ) Bulgu taslak rapora alındı. 

) Taslak rapora veri len cevap sonrasında nihai rapora alınmamasına karar verildi . 
( ) Nihai rapora alındı. 

iç Denetçi ı Tarih Pa raf 
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REHBEREKLE~ -----------------------------------------------

TBMM İÇ DENETİM BİRİMİ 
DENETİM KAPANlŞ TOPLANTISI TUTANAGI 

Denetimin Konusu 

Denetimin Numarası 

Toplantı Tarihi 

Toplantıya Katılan Denetçiler : 

Denetlenen Birim Yöneticisinin Adı ve Unvanı: 

Toplantıya Katılan Birim Personeli : 

Toplantıya Katılan Birim Personelinin Mütalaası: 

Bulgu 1: 

Bulgu 2: 

Bulgu 3: 

Bulgu 4: 

Bulgu 5: 

Bulgu 6: 

Bulgu 7: 

Bulgu 8: 

Bulgu 9: 

Bulgu 10: 

Bulgu ll: 

Bulgu 12: 

(imza) (imza) 
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(imza) 

EK: ll 
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-------------------------------------------------REHBEREKLEru 

EK: 14 
EK: ı.ı 

TR:\1:\1 1<; OE:'\ETI:\1 Rll{l:'\ll 

OEı\'ETI:\1 OE(;ERJ.E:XOIR\IE FOR\11" 

. ı'ı11Cıı iç dc.:ııdıın tiıııli~ ctiııi ıı~ıığ.ıda lıelirtikıı n Innlarda dcıc.:cdc.:ııdırıııi/ l'f!cr lııı ''"u'" 
cevap \crıııe/scııı/ .. hasilçe o <;<ınıY: ı haşt : ııı ~oıı:ı hır çi/gı 1· c~iııı/ 

~t·rlrndirmr h:ril rri O rı ;ı 

1. lx· ncı\· ilerirııcknik )Clcrlı lı ~i 

4 . 1Aıh.1~' 1 \'l' hıriıııiııu Aı a~ ııulnlı ilı>tkıııın thVt..' ~l \'l' U~Uilltl 

1~1'\ KAI'S.\MI 

S. l kncıinı it;iJııirıl· ınli ~-nıı,ıwt :tl.ıııLı.rııuıı '':ıyilııu .. ·..,j 

b . (X,~ ı'K·tınun t\TilACI VC kılj"fillJ1lltıll1 dl't\Ctllll ÖUC\."SIIlciC SI/\.~ hıltfınJn~ı 

.. _ l),· rK'lııu ni.'Uı laruLı ılı1kin oııenlrriuviıı dahıl t.•dılıııc:.i 

OE'\ E tl:'\1 (AI.I~:'\L\SI"'I\' I'EI{FOR.\L\ 'OSI 

&. Dtııcıinı siin."'iınn· orta~" çıkaıı knnul ııuın S lll' f.!l~n (li'lnii~ij 

9. J:>t·nl' liıııll~rin "ıirrsi 

1 O. Dc11c1iııı r~ı•ırlftnnın 7ruıumlıh~ı 

ll 1 kıwıinı btıl!lııhınıun dnılruluı\u 

1 2. Dcrwtını tA\ sıyclcnnin ck~cri 

1 ı . Yn/llı riLııctinı raporlAnıını :ı\· ılh~t 

1<,' OE;\E'll\1 Ühi·: I'I\IJ 

t 6. lç dı:nı::ıını fıutlıyl·tiıııu ıunncuu :mlnma dii;~yınV 

1 .... Iç ckm·ıını yöndinııııiıı ctkırılısti 

ll! Iç dcııcııııı t·~ilııııiıı cıı giiçiO \ilıılcıi ııdcruir'1 

I'J . 1<; dcııctıınc ilışl.iıı ı,;ıılı~mıılıınıı ıııısıl gı:lişıirilcc.:cğı l.onıısıındıı önerilerini/ •nr nıı ·J 

:;o ll ın c \'oruııılıır. 
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REHBER EKLERİ ------------------------------------------------

TBMM İÇ DENETİM BİRİMİ 
DENETÇİ DEGERLENDİRME FORMU 

Denetçi Adı 
Değerlendiren : 

İmza 

Kriterler 

ı 
Bireysel çalışma planını ve denetim kapsamının 
belirlenen sürede hazırlanması. 

Çalışma kağıtlarının ve bireysel çalışma planının riskli 
2 alanları kapsaması ve uygulanan iç kontrol sisteminin 

etkinliğini ölçmek için yeterli olması. 

3 Bireysel çalışma planının, karşılaşılan durumlara uygun 
olarak revize edilmesi. 

4 Doğru başlıklandırılmış, numaralandırılmış ve çapraz 
referanslandırılmış çalışma kağıtlarının düzenlenmesi. 

5 Her bir denetim bulgusunun çalışma kağıtları ile 
desteklenmesi. 

Bulgu formunda yer alan; tespit, neden, risk ve etkileri, 
6 kriter ve öneri alanlarının uygun bir şekilde 

daldurulması. 

7 Bulguların eksiksiz bir şekilde doğrulanması ve ilgili 
bütün yöneticilerle paylaşılması. 

8 Denetimin ve çalışma kağıtlarının zamanında 
tamamlanması ve teslim edilmesi. 

102 

EK: 15 

Tarih 

Değerlendirme 

[ ] Çok iyi 
[ ] Iyi 
[ l Orta 
[ ] Yetersiz 
[ ] Çok iyi 
[ ] Iyi 
[ ] Orta 
[ ] Yetersiz 
[ ] Çok iyi 
[ ] Iyi 
[ ] Orta 
[ ] Yetersiz 
[ ] Çok iyi 
[ ] Iyi 
[ ] Orta 
[ 1 Yetersiz 
[ ] Çok iyi 
[ ]Iyi 
[ ] Orta 
[ ] Yetersiz 
[ ] Çok iyi 
[ ] Iyi 
[ ] Orta 
[ ] Yetersiz 
[ ] Çok iyi 
[ ] Iyi 
l ] Orta 
[ ] Yetersiz 
[ ] Çok iyi 
[ ] Iyi 
[ ] Orta 

r ] Yetersiz 



-------------------------------------------------REHBEREKLEru 

TBMM İÇ DENETİM BİRIMI 

tç KONTROL SORGU FORMU 

I. KONTROL ORT AMI 

a) Etik Değerler ve Çalışma İlkeleri Evet Hayır 

ı. Kurum, çalışanların uymak zorunda olduklan 
dürüstlük ve etik kurallan oluşturmuş mudur ve 
oluşturulmuşsa çalışanlara bildirilmiş midir? 

2. Çalışanlar, ne tür davranış ve eylemlerin kurumun 
etik değerlerine, çalışma ilkelerine göre kabul 
edilemez olduğunu; ne tür davranışların da etik 
değerler kapsamında değerlendirilebileceği ve etik 
olmayan davranışlar sergilediklerinde 
karşılaşacaklan yaptınınların neler olduğu 

konusunda yeterli bilgiye sahip midir? 

3. Kurum yönetimi, sık sık ve açık olarak dürüstlük 
ve etik değerlerin kurumları için ne anlam ifade 
ettiğini ve önemini, toplantılarda çalışanlara 

aktarıyor mu? 

4. Yönetim, bizzat kendi davranışları ve eylemleriyle 
çalışanlarına etik değerler ve dürüstlük konularında 
örnek oluyor mu? 

5. Dürüstlük ve etik değerler açısından örnek 
davranışlar sergileyen personel, çeşitli 

ödüllendirme mekanizmalarıyla teşvik edilerek 
kurumda etik değerlerin yüceltilmesine çalışılıyor 
mu? 

6. Yönetim, dürüstlük ve etik kurallara aykırı hareket 
eden çalışanlara gerekli ceza ı ya da idari 
yaptınınları uyguluyor mu? 
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b) Ehliyet ve Liyakat 

7. Yönetim, kurum faaliyetlerinin yerine 
getirilmesine ilişkin olarak uygun ış tanımlan 
çıkarmış mıdır? Bu iş tanımların da, 

.. 
ış ın 

yürütülmesi için gerekli bilgi, tecrübe ve eğitim 
gibi nitelikler objektif olarak belirlenmiş midir? 

8. Yönetim ve çalışanlar, görevlerinin gerektirdiği 

uzmanlık bilgisine, tecrübeye ve eğitime sahip 
midir? Yönetim, işlerinin yürütülmesinde 
danışmanlara ya da teknik uzmanlara gereğinden 
fazla güvenmekte midir? 

9. Çalışanlar, işin gerektirdiği eğitimleri almışlar 

mıdır ve görev ve sorumluluklarının yerine 
getirme yetisine sahip midir? 

10. Her bir çalışan için nitelik, iş verimliliği, liderlik, 
ekip çalışması vb. alanlarda kısa ve uzun vadeli 
performans hedefleri konulmuş mudur? 
Yükselmelerde konulan performans kriterleri 
dikkate alınmakla mıdır? 

c) Yönetim Felsefesi ve Faaliyet Şekli 

11. Yönetim gerektiğinde risk alabilme yeteneğine 
sahip midir? 

12. Üst düzey personelin beklenmedik şekilde aniden 
istifa etmesi gibi olaylar yaşanmakta mıdır? 
Personel hareketliliği fazla mıdır? 

13. Yönetim, çalışanlara kurumlan için katma değer 
ürettiklerini hissettirmiş midir? 

14. Yönetim çalışanlarla belirli aralıklarla genel 
değerlendirme toplantıları yapıyor mu? 

15. Yönetimin ortaya koyduğu hedefler erişilebilir ve 
gerçekçi mi? Bu hedeflerin belirlenmesinde 
bilimsel modeller, piyasa verileri ve gerçekçi 
varsayımlar dikkate alınıyor mu? 

16. Yönetim, özellikle kurumun finans ve muhasebe 
birimlerinin iç kontrol sisteminin etkinliğinin 
sağlanmasındaki rolünü kavramış mıdır? 

17. Yönetim, kuruma ilişkin kısa, orta ve uzun vadeli 
hedeflerle gerçekleşmeleri karşılaştırıyor mu? 
Buna ilişkin bir raporlama sistemi var mı? 
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d) Orga nizasyon Yapısı 

18. Organizasyon yapısı , gerek kurum içinde gerekse 

birimlerde dikey ve yatay bilgi akışının etkin ve 

yeterli bir şekilde gerçekleşmesine imkan 

vermekte midir? 

19. Birim yöneticileri ve çalışanlar, önemli 

hususlarda bilgi alışverişi ve danışma amacıyla 

üst yönetime ulaşabilmekte midir? 

20. Organizasyon yapısı , fonksiyonel birimler 

üzerinde yeterli denetim ve gözetime imkan 

sağlamakta mıdır? 

21. Yönetim, organizasyon yapısının değişen şartlara 

uyarlanması amacıyla belirli aralıklarla 

organizasyon yapısının uygunluğunu ve 

etkinliğini değerlendirmekle midir? 

22. Çalışanlar ya da birimler arasında iş yükü 

dağılıını açısından olağandışı farklıklar var 

mıdır? 

e) Yetki ve Sorumlulukların Dağılımı 

23. Yönetim, kurum faaliyet a l anındaki her bir işin 

kim tarafından yapılacağını, ilgilinin yetki ve 

sorumluluklarını resmi olarak belirlemiş midir? 

24. Özellikle mali işlem l er başta olmak üzere, önem 

derecesine ve işlemin büyüklüğüne göre, belirli 

yetki limitleri belirlenmiş midir ve yetki 

aktarım\arı , ilgililere açık seçik olarak bildirilmiş 

midir? 

25. Personelin görev tanımlarında aynı zamanda 

kontrol ve gözetim sorumlulukianna da açıkça ve 

yeterince yer verilmiş midir? 

26. Her düzeydeki personel, sorumluluklarını yerine 

getirebilecekleri uygun yetki\er\e donatılmış mıdır? 
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f) İnsan Kaynakları Politikaları ve Uygulamaları 

27. Kurumda istihdam edilen/edilecek personele 

ilişkin seçim, hizmet içi eğitim, performans 

değerlemes i , yükselme, disiplin işlemleri , işten 

çıkarma vb. konularda yazılı kurum politika ve 

prosedürleri var mıdır? 

28. Işe alım sürecinde adayın geçmişine ilişkin 

tecrübe, etik davranış , dürüstlük vb. açısından 

gerekli kontroller yapılmakta mıdır? 

29. Yeni işe alınan personele özellikle yetki ve 

sorumlulukları hakkında gerekli bilgilendirmeler 

yapılmakta mıdır ve eğitimler verilmekte midir? 

30. Periyodik olarak, personelin performans 

değerlernesi yapılmakta mıdır ve düşük 

performanslı personelin performansının 

artırılınasına yönelik çalışmalar yapılmakta 

mıdır? 

31. Performans değerlemeleri sırasında personelin 

özellikle iç kontrol sorumlulukları, dürüstlük ve 

etik kurallarına uyumu konularına ağırlık 

verilmekte midir ve örnek davranışlar sergileyen 

personel ödüllendirilmekte midir? 
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EK: 17 

TBMM İÇ DENETİM BİRİMİ 
ÖRNEK RİSK VE KONTROL MA TRİSİ 

Denetlenen Birim/Süreç: Hukuk Müşavirliği 

Hedefler Riskler Beklenen Kontroller 

1. Kurumun mevzuata Üst yönetimin hukuksal *Kurumun faaliyet gösterdiği alanda 
uygun bir şekilde düzenlemelerle ilgili tecrübeli hukuk müşavirlerinin temin 
faaliyet göstermesi yeterli bilgiye sahip edilmesi 

olmaması 

*Hukuk müşavirinin mevzuat ve 
diğer hukuksal düzenlemeler 
hakkında düzenli olarak üst yönetimi 
bilgilendirmesi 

Hukuk müşavirinin *Önemli anlaşma ve düzenlernelerin 
kurum tarafından görüş almak üzere hukuk 
yürütülen faaliyetlerle müşavirliğine gönderilmesi 
ilgili yeterli bilgiye 
sahip olmaması *Kurum içindeki birimlerin 

planlarının ve faaliyet raporlannın 
Hukuk Müşavirliğine gönderilmesi 

*Üst yönetimin katıldığı toplantılara 
Hukuk Müşavirinin de katılması 

*Hukuk müşavirinin diğer birimleri 
belli aralıklarla ziyaret etmesi 

*İç ve dış denelçilerle Hukuk 
Müşavirliği arasında düzenli iletişim 
kanallarının oluşturulması 
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Mevzuat ve diğer *Mevzuatta ve kurum tarafından 
düzenlemelerde sık sık uyulması gereken diğer 
değişiklik yapılması düzenlemelerde yapılan 

değişikliklerin Hukuk Müşavirliğince 
izlenerek, değişikliklerin kurum 
faaliyetleri üzerindeki muhtemel 
etkileri hakkında ilgili birimlere bilgi 
verilmesi 

2. Kurum tarafından Hukuk Müşavirliğince *Hukuk Müşavirliğince imzalanan 
imzalanan sözleşme ve düzenlenen sözleşme ve önemli tüm anlaşma ve sözleşmelerin 
anlaşmaların kurumun anlaşmaların incelenmesi 
çıkarlarını gözeten bir incelenmemesi 
şekilde düzenlenmesi *Sözleşme ve anlaşmaların 

uygulanmasını gözetecek personelin 
uygun seviyede ve sorumlu 
tutulabilecek personel arasından 
seçilmesi 

3. Açılan davalardan Diğer personelin bazı *Uygun seviyedeki personele hangi 
kaynaklanan maliyet ve durumların dava idari işlemlerin kurum aleyhine dava 
masrafların minimuma açılmasına sebebiyet açılmasına neden olabileceği ile ilgili 
indirilmesi vereceği konusunda olarak Hukuk Müşavirliğince eğitim 

bilgisinin olmaması verilmesi 

*Bütün anlaşma ve sözleşmelere , 

konuyla ilgili bir yazışma veya 
bildirimierin bir örneğinin Hukuk 
Müşavirliğine gönderilmesinin 
eklenmesi 

Açılan davaların *Daha önce sonuçlanmış davaların ve 
muhtemel maliyetinin halen devam eden davaların kuruma 
doğru bir şekilde yol açtığı maliyetierin yakından 
tahmin edilmemesi izlenmesi 

*Uzlaşma ile sonuçlanan davalar ile 
mahkemelerce verilen benzer 
davalardaki kararların izlenmesi 
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