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SUNUù

“øngiltere Kamu Sektöründe øç Denetim Standartları” isimli bu
kitapçık ülkemizde iç denetim meselesinin çok yönlü tartıúıldı÷ı günlerde
meslektaúlarımızın istifadesine sunulmaktadır.
øç denetimin her ülkede kendine özgü renkler taúıdı÷ı inkâr
edilemezse de bu denetim türünün ana ilkelerinden sapılmaması da elbette
önem taúımaktadır. Bu nedenle, bu kaynak dokümanın son derecede
iúlevsellik kazanaca÷ını umut ediyorum.
Bu vesileyle, Standartları dilimize kazandıran, dizgi ve baskısında
eme÷i geçen mensuplarımıza teúekkür ederim.
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Baúkan
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øngiltere Kamu Sektöründe øç Denetim Standartları

Giriû

Devlet Muhasebesi; Kurum Baûkanlarının (Accounting Officers) ,
görev çerçeveleri gereøince, iç denetimi Kamu ùç Denetim
Elkitabında belirtilen standartlara uygun olarak düzenlemelerini
öngörmektedir.
Devlet Muhasebesi hükümlerine tabi olan merkezi idare (central
government) kuruluûlarında meslekî uygulamalarla ilgili iç denetim
tanımı, Meslekî Ahlak Kuralları ve bunlara eûlik eden Standartlar hem
Kurum Baûkanlarına hem de ùç Denetim Yöneticilerine seslenir.
Tanım ve standartlar kamu kesimindeki üyelerinin muhtemel çıkar
çatıûmalarını en aza indirmeyi amaçlayan ùç Denetim Meslek
Örgütünün (Institute of Internal Auditors) yeni standartlarını
yansıtmak üzere güncelleûtirilmiûtir. Ancak, Standartlar, hem merkezi
idarenin kendine özgü hesapverme sorumluluk yapılarını, hem de,
hızlı deøiûim ve geliûim konteksi içinde bakıldıøında, iç denetimin
hizmet ettiøi organizasyonlarda ek deøer yaratacak1 biçimde geliûen
niteliøini yansıtmayı sürdürmektedir.
Bu standartların, ayrıca, (önceki standartlarda ve Kamu ùç Denetim
Elkitabının versiyonlarında olduøu gibi) daha geniû bir kamu
kesimine yararlı olacaøını da göstermeyi umuyoruz.

“Accounting Officer” øngiltere’de mali ve performans hesapverme sorumlulu÷u açısından kilit rol oynayan
bir görevlidir. Genellikle, kamu kurumların en yüksek amiri Hazine tarafından “accounting officer” olarak
görevlendirilmektedir. Bu kiúi yönetti÷i kaynaklar ve kurumun hedefleri hakkında bakana karúı
hesapvermekten sorumludur (Çevirenlerin Notu).
1

øç denetimin ilave de÷er yaratma tarzı “øç Denetim Tanımı”nda açıklanmaktadır.
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Standartlar iç denetim hizmetini tesis edecek ve fonksiyonlarını
üstlenecek tarzda tanımlanır. Bunlar hem güvenceyle baølantı
(assurance-related) hem de danıûmanlıkla ilgili çalıûmayı kapsar.
Standartlar; hem kurum-içi denetim birimleri tarafından sunulan iç
denetim hizmetine, hem piyasa araûtırmalarını izleyerek hizmet
düzeyi taahhütlerine (service level agreements) göre kurum-içi
denetim birimleri tarafından sunulan denetim hizmetine, hem de
kurum-içi denetim ekibine kısmen ya da iç denetim birimine bütün
olarak destek saølayan kurum dıûı sözleûmeli yüklenicilerin hizmetine
aynı ûekilde uygulanır.
Standartlar iki kategoride gruplandırılır. ùlk grup iç denetimin
organizasyon ve yapı ile ilgili cephelerini; ikinci grup iç denetim
etkinliøini ve çalıûmasını kavrar:

Organizasyonel Standartlar

Çalıûma Standartları

ùç Denetimin Kapsamı

Denetim Stratejisi

Baøımsızlık

Denetim Görevlerinin
Yönetimi

Denetim Komiteleri

Gerekli Meslekî Özenin
Gösterilmesi

Yönetim, Diøer Denetçiler
ve ùnceleme Yapan Diøer
Organlar ile ùliûkiler

Raporlama

ùstihdam, Eøitim ve Meslekî
Geliûim

Kalite Güvencesi

Bu Standartlara tabi olan bir organizasyon bunlara uzun dönem
içinde bilerek (kaçınılmaz veya maksatlı olarak) uymazsa, uymama
nedenlerini belgelendirmeli ve bu hususta Hazine ile görüûmede
bulunmalıdır.
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ùç Denetimin Tanımı
ùç denetim, bir organizasyonun bünyesindeki baøımsız ve tarafsız
deøerlendirme hizmetidir:
x

ùç denetim, esas itibariyle, organizasyonun kabul edilmiû
hedeflerinin gerçekleûmesindeki etkinliøi ölçmek ve
deøerlendirmek suretiyle risk yönetimi, kontrol ve yönetiûim
hakkında Kurum Baûkanına2 baøımsız ve tarafsız bir görüû
sunar3. Ayrıca, iç denetimin bulguları ve tavsiyeleri denetlenen
alanlardaki hat yönetimine (line management) yarar saølar. Risk
yönetimi, kontrol ve yönetiûim; hedeflerin gerçekleûmesini,
uygun risk deøerlendirmesini, iç ve dıû raporlamadaki ve
hesapverme
sorumluluk
süreçlerindeki
güvenilirliøi,
yürürlükteki yasalara ve yönetmeliklere riayeti, organizasyon için
saptanan davranıûsal ve ahlaki standartlara uymayı saølamak
üzere belirlenmiû politikaları, prosedürleri ve faaliyetleri kapsar.

x

ùç denetim, özellikle, organizasyonun risk yönetimini,
kontrolunu ve yönetiûimini geliûtirmede hat yönetimine
yardımcı olmak üzere baøımsız ve tarafsız bir danıûmanlık
hizmeti de saølar. ùç Denetimin danıûmanlık hizmeti; yönetimin
organizasyonun hedeflerini gerçekleûtirmesini saølamak üzere
uygulamaya koyduøu politikaların, prosedürlerin ve faaliyetlerin
sistemli ve düzenli bir biçimde deøerlendirilmesi ve geliûtirmeye
yönelik tavsiyelerde bulunulması yoluyla iç denetim
becerilerinden yararlanır. Bu tür danıûmanlık çalıûması iç
denetimin risk yönetimi, kontrol ve yönetiûim hakkında
sunduøu görüûe katkıda bulunur.

2

Bakanlık Dıúı Kamu Kamu Kuruluúları (Non-Departmental Public Bodies) söz konusu oldu÷unda, bu görüú
icrai fonksiyonları bulunan belirli bir yasal kurula da verilebilir.

3

Yöneticilerin bu görüúten kontrollarının etkinli÷i hakkında güvence elde etmek üzere yararlanmalarından
dolayı, organizasyonun risk yönetimi, kontrolu ve yönetiúimi hakkında görüú bildirmek üzere tasarlanmıú
denetim çalıúmasından, bu standartlarda “güvence çalıúması” olarak söz edilir.
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Merkezî ùdaredeki ùç Denetçilere Yönelik Meslekî Ahlak
Kuralları
Meslekî Ahlak Kurallarının amacı kapsamına giren personelin ve
birimlerin performansı, hareket ve davranıûları ile ilgili merkezi ve
birime has (local) standartları belirlemektir. Bu kurallar görevlerini
yerine getirirken iç denetim biriminin bütün mensuplarından
beklenen davranıû standartını açıklıøa kavuûturmayı hedeflemektedir.
Bu Kurallar, Kamu ùç Denetim Standartlarına uyması gereken bütün
personeli ve birimleri kapsamakta olup Kamu Hizmeti Kuralları’nın
(Civil
Service
Code)
yerine
geçmemekte
veya
onu
deøiûtirmemektedir.

Riayet edilmesi gereken dört ana prensip bulunmaktadır.
1. Dürüstlük
2. Tarafsızlık
3. Meslekî Ehliyet
4. Sır Saklama

Dürüstlük
ùç denetim ekibinin bütün mensupları çalıûmalarının her cephesinde
dürüstlük sergilemelidirler. Meslektaûları ile kurdukları iliûkiler ve
kurum dıûındaki temasları samimi ve hakkaniyetli olmalıdır. Bu husus
iç denetim ekibi tarafından yürütülen bütün faaliyetlerde itimata
dayalı bir güven ortamı yaratır.
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Tarafsızlık
Tarafsızlık; kiûisel çıkarlardan veya baûkalarının görüûlerinden
gereøinden fazla etkilenmeden incelenmekte olan faaliyet veya süreçle
baølantılı bütün hususları dikkate alan zihinsel bir durumdur. ùç
denetim ekibinin mensupları görüûlerini, deøerlendirmelerini ve
tavsiyelerini sunarken gereken mesleki tarafsızlıøı göstermelidirler.

Meslekî Ehliyet
ùç denetim ekibinin mensupları görevlerinin icrası sırasında ihtiyaç
duyulan bilgilerden, becerilerden ve deneyimlerden yararlanmalıdırlar.
Çalıûmalarını Kamu ùç Denetim Standartlarında belirlenen
Standartlara göre yürütmelidirler. Denetim ekibinin mensupları
çalıûmayı ehliyetle yürütecek gerekli tavsiyeleri ve desteøi almadıkça
üstlenmeye ehil olmadıkları çalıûmayı kabul etmemeli ya da
yürütmemelidirler.

Sır Saklama
ùç denetim ekibinin mensupları görevlerini yaparken elde ettikleri
bilgileri koruma altına almalıdırlar. Yasal ve mesleki bir gereklilik
bulunmadıkça, herhangi bir bilginin izinsiz ifûa edilmesi söz konusu
olmamalıdır.
Denetim görevleri sırasında edinilen mahrem bilgiler kiûisel yarar
saølamak amacıyla kullanılmamalıdır.

5

øngiltere Kamu Sektöründe øç Denetim Standartları

ORGANùZASYONEL STANDARTLAR
1. ùç Denetimin Kapsamı
1.1.Tüzük Hükümleri
1.1.1.ùç Denetim Biriminin amaç, yetki ve sorumluluøu Kurum
Baûkanı tarafından aûaøıda belirtilen hususları temin edecek
biçimde resmi bir tüzükte tanımlanmalıdır. Tüzük:
a. ùç denetimin tanımı ve standartları ile uyumlu olmalıdır.
b. ùç Denetim Yöneticisi ve ùç Denetçilerin atanmalarında
aranacak nitelikleri, mesleki beceri ve deneyimi de
kapsayacak biçimde belirlemelidir.
c. ùç Denetim
saptamalıdır.

Biriminin

amaç

ve

sorumluluklarını

d. ùç Denetim Yöneticisinin Kurum Baûkanı ve Denetim
Komitesi (Audit Committee) ile iliûkilerini düzenlemelidir.
e. ùç Denetim Yöneticisi ile Kurum Baûkanları veya
raporlama yapılması gereken üçüncü kiûiler arasındaki
iliûkileri düzenlemelidir4. ùç Denetim Yöneticisinin,
Kurum Baûkanı ve Denetim Komitesi ile birlikte, raporu
yayımlanmasından önce gözden geçirmesi gerektiøini ifade
etmelidir.
f. ùç Denetim Biriminin organizasyonel baøımsızlıøını; ùç
Denetim Yöneticisinin Kurum Baûkanına karûı doørudan
hesap verme sorumluluøu olmasına ve iç denetimin
kaynak
gereksinmelerinin
objektif
olarak
deøerlendirilmesine iliûkin hükümleri içerecek biçimde
tesis etmelidir.
4

øcraî Kuruluúlar (Executive Agencies) veya Bakanlık Dıúı Kamu Kuruluúları bünyesinde bulunan øç Denetim
Yöneticilerinin, sponsor Kurum Baúkanlarına da rapor sunması gerekebilmektedir. Benzer biçimde, bazı øç
Denetim Yöneticilerinin, Avrupa Birli÷i fonlarından yapılan harcamaların kontrolü hakkında Avrupa
Komisyonuna rapor sunması gerekebilmektedir.
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g. Organizasyonun risk yönetimi, kontrol ve yönetiûim
süreçleri; faaliyetlerin, kaynakların, hizmetlerin ve diøer
kurum ve kuruluûlara karûı sorumlulukların tümünü
içerecek biçimde benimsemelidir.
h. ùç
Denetim
Yöneticisinin,
Kurum
Baûkanının
sorumluluøunda bulunan sisteme iliûkin olarak denetim
görüûü sunmasına imkan vermelidir.
i.

ùç Denetim Biriminin danıûmanlık rolünü tanımlamalıdır.

j.

ùç denetim Biriminin tüm kayıtlara, varlıklara, personele,
tesislere eriûim yetkisini ve sorumluluklarını yerine
getirmek için gerekli gördüøünde bu tür bilgileri toplama
iznini düzenlemelidir.

1.1.2.ùç Denetim Yöneticisi Tüzüøün içeriøi hakkında Kurum
Baûkanına tavsiyelerde bulunmalı ve yeni düzenlemelerin gerekli
olup olmadıøını düzenli olarak irdelemelidir.

1.2.Çalıûmanın Kapsamı
1.2.1.ùç Denetim Birimi aûaøıdaki hususları uygulamaya koymaya
yönelik politikaları, prosedürleri ve faaliyetleri ihtiva eden risk
yönetimi, kontrol ve yönetiûim süreçlerini sistematik olarak
gözden geçirmek ve deøerlendirmek suretiyle, görev
çerçevesinin gereklerini yerine getirmelidir:
a. Organizasyonun hedeflerinin saptanması ve bu hedeflere
ulaûılmasının izlenmesi,
b. Organizasyonun hedeflerine ulaûmasını engelleyebilecek
risklerin tanımlanması, deøerlendirilmesi ve yönetilmesi,
c. Kurum Baûkanının sorumlulukları içinde bulunan
politikalar hakkında tavsiyelerde bulunulması, bunların
formüle edilmesi ve deøerlendirilmesi,

7
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d. Kaynakların verimli, etkin ve ekonomik kullanımının
saølanması,
e. Mevcut politikalar (davranıû ve ahlak kuralları ile ilgili
olanlar dahil), prosedürler, kanunlar ve düzenlemelerle
uyumluluøun saølanması,
f. Yönetimin varlıklarının ve menfaatlerinin yolsuzluk,
usulsüzlük ve sahtecilikten kaynaklanan her tür kayıptan
korunması,
g. Kurum içi ve kurum dıûı raporlama ile hesap verme
süreçlerindekiler
de dahil olmak üzere yararlanılan
bilgilerin, verilerin ve hesapların doøruluøunun ve
güvenilirliøinin saølanması.

1.2.2.ùç Denetim Birimi, organizasyonun risk ortamında meydana
gelebilecek önemli deøiûikliklerden etkilenen risk yönetiminin,
kontrolün ve yönetiûimin çeûitli alanlarına özel bir dikkat sarf
etmelidir.

1.2.3.Denetim için ayrılan kaynakların yetersiz olduøunu veya görev
tanımlamasının herhangi bir biçimde iç denetimin kapsamını
sınırlandırdıøını veya birimin faaliyetlerinde iç denetimin tanımı
ile uyumlu hizmet sunma kapasitesinin zayıfladıøını düûünmesi
durumunda, ùç Denetim Yöneticisi veya Denetim Komitesi; ùç
Denetim Yöneticisi görüûünün kapsamına ve deøerine yönelik
sınırlamaların sonuçlarını ve nihayetinde ortaya çıkabilecek
riskleri vurgulamak suretiyle, tavsiyelerini resmi bir biçimde
Kurum Baûkanına iletir. Kurum Baûkanının denetim faaliyet
alanının sınırlandırılmasına karar vermesi durumunda bu karar
resmi olarak belgelendirilmelidir (Bakınız Standart 6.1.10).
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1.3.Diøer Kuruluûlarla ùlgili Sorumluluklar

1.3.1.ùç Denetim Yöneticisi aûaøıda belirtilen konular hakkında uygun
görüû elde edilmesine yönelik düzenlemeler yapmalıdır:
a. Yan kuruluûlar üzerindeki kontrol,
b. Yan kuruluûlar bünyesindeki iç denetime iliûkin
düzenlemelerin yeterliliøi (Bakınız Standart 10.1),
c. Birimlerarası (inter-departmental) veya farklı birimlerde
aynı alana yönelik (cross cutting) sistemlerin kontrolü,
d. Organizasyonun hedeflerinin gerçekleûtirilmesinde
kontrolün önemli olduøu alanlarda hizmet saølayıcıların
ve yüklenicilerin kontrolü.
1.3.2.ùç Denetim Birimi, gerekli görüûleri elde etmek üzere çalıûmanın
kendileri tarafından yapılıp yapılmayacaøına veya baûka
denetçilerce sunulan görüûlere güven duyulup duyulmayacaøına
karar vermelidir.
1.3.3.ùç Denetim Yöneticisi, organizasyonca hazırlanmasına izin
verilen sözleûme taslakları üzerinde inceleme yetkisinin olması
hususunda önerilerde bulunmalıdır.
1.4.Sahtecilik

1.4.1.Gerekli mesleki özenle uygulanmıû olsalar dahi, denetim
prosedürleri tek baûına sahteciliøin ortaya çıkarılmasını garanti
edemez. Sahteciliøin ortaya çıkarılması veya önlenmesi ùç
Denetim Biriminin sorumluluøu olarak görülmemelidir. Ancak
iç denetçiler tüm çalıûmalarında sahteciliøe yol açabilecek
uygulamalara ve risklere karûı uyanık olmalıdırlar.

9
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1.4.2.Sahtecilik
riski
ile
baûedilmesi
hat
yönetiminin
sorumluluøundadır. Hat yönetimi fonksiyonel açıdan baøımsız
bir sahtecilik tespit ve önleme birimi oluûturabilir. Ayrı bir
sahtecilik birimi oluûturmaları durumunda, bu birimin yöneticisi
ile ùç Denetim Yöneticisi arasındaki iliûkiler resmi bir biçimde
tanımlanmalıdır.
1.4.3.ùç Denetim Yöneticisi; ilgili kontrollerin yeterliliøini
irdeleyebilmek, risk yönetimi, kontrol ve yönetiûim hakkındaki
görüûleri
üzerinde
sahteciliøin
yaratacaøı
etkiyi
deøerlendirebilmek ve daha kapsamlı soruûturmalara yönelik
ihtiyaçlar ve kontrollerdeki iyileûtirmeler bakımından hat
yöneticilerine tavsiyelerde bulunmayı dikkate alabilmek amacıyla
ûüphe duyulan veya ortaya çıkartılan sahteciliklerin tümü
hakkında bilgilendirilmelidir.

10
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2. Baøımsızlık

2.1.Baøımsızlıøın Temel ùlkeleri

2.1.1.ùç Denetim, denetçilerin görevlerini yerine getirirken tarafsız ve
etkili tavsiyelerde ve mesleki yargılarda bulunmalarını
kolaylaûtıracak biçimde, denetlediøi faaliyetlerden yeterince
baøımsız olmalıdır. Denetçilerin icraî görevleri bulunmamalıdır.
2.1.2.ùç Denetim Biriminin tavsiyelerini ve önerilerini karûılamaya
yönelik hesap verme sorumluluøu, bunları kabul edip uygulayan
veya bunlara resmi bir biçimde itiraz eden hat yöneticilerine
aittir. Denetimle ilgili öneriler ve tavsiyeler; iç denetim biriminin
bu politikaları, prosedürleri ve faaliyetleri daha sonraki bir
tarihte gözden geçirme yetkisini zedelememelidir.

2.2.Organizasyonel Baøımsızlık

2.2.1.ùç Denetim, esas olarak Kurum Baûkanına sunulan bir hizmet
olup raporlama doørudan ona yapılmalıdır. ùç denetimin,
düzenleyicilerin veya diøer otoritelerin talebi üzerine uygunluk
verme ve baûka güvenceler sunma amaçlarıyla görevlendirilmesi
durumunda dıû kuruluûlara, farklı kurumlarda aynı konu
üzerinde denetim yapılması durumunda ise diøer Kurum
Baûkanlarına karûı ilave veya tali raporlama hatları da söz
konusu olabilir.
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2.2.2.Denetim Komitesi tarafından Kurum Baûkanına iç denetim ile
ilgili sorumluluklarını yerine getirmesi tavsiye edilebilir.
Denetim Komitesi özellikle iç denetimle ilgili olarak, diøer
sorumlulukların yanı sıra, standart 3.2 ile uyumlu tavsiyelerde
bulunabilir. Denetim Komitesi, ùç Denetim Yöneticisinin
doørudan Kurum Baûkanına ulaûmasına engel olmamalıdır
(Bakınız standart 9.1.6).
2.2.3.Kurum Baûkanı, ùç Denetim Biriminin kendisine karûı
doørudan hesap verme sorumluluøunu yerine getirmesini
zedelemeyecek ûekilde, birimin bütçe ve kaynaklarının (insan
kaynakları dahil) düzenli bir biçimde tahsis edilmesini ve
idaresini saølamaya yönelik düzenlemeleri yapmalıdır. Bu
düzenlemeler belirtilen bazı sorumlulukların Finans Görevlisine
(Principal Finance Officer) verilmesini gerektirmektedir.
2.3.ùç Denetim Yöneticisinin Statüsü

ùç Denetim Yöneticisi, iç denetim biriminin çalıûmalarının sonuçları
hakkında organizasyonun üst düzey yöneticileri ile etkin
müzakerelerde ve görüûmelerde bulunmasını saølamaya yetecek bir
statüde olmalıdır. Bu statüyü deøerlendirmeye yarayan araçlar, ùç
Denetim Yöneticisinin organizasyonun risk yönetimi, kontrolü ve
yönetiûimi üzerinde etki yaratmasını saølayacak aøırlıkta olmalıdır.

2.4.Denetçilerin Baøımsızlıøı
2.4.1.Denetçiler dürüstlük ve objektif çalıûma yaklaûımı olarak
nitelendirilen tarafsız ve önyargısız bir tutum içerisinde olmalı
ve çıkar çatıûmalarından kaçınmalıdırlar. Mesleki yargılarını
gölgelemeye yönelik dıû faktörlerden uzak durmalıdırlar.

12

øngiltere Kamu Sektöründe øç Denetim Standartları

2.4.2.Denetçilerin önceden icraî sorumluluk aldıkları veya danıûman
görüûü saøladıkları faaliyetleri incelemeleri durumunda
tarafsızlıøın zedelendiøi varsayılır. Denetçiler, icraî veya baûka
nitelikte katkı saøladıkları ve ùç Denetim Yöneticisinin
denetçinin tarafsızlıøını zedeleyebileceøini düûündüøü iûlerde,
uygun bir zaman geçmedikçe görevlendirilmemelidirler. ùç
Denetim Yöneticisi bu tür sürelerin tespiti için uygun ilkeler
belirlemelidir.
2.4.3.Bir organizasyonun belirli bir açıdan denetlenmesinde
sorumlulukların uzun dönemli tespit edilmesi baøımsızlıøı
zedeleyebilir;
süregelen
denetim
görevlendirmelerinde
sorumluluklar açısından zaman zaman rotasyon yapılmalıdır.
2.5.Denetim Hizmeti Saølayan úirketlerin Sorumluluøu
Denetim hizmeti saølamakla yükümlü ûirketin organizasyona farklı
hizmetler de sunması durumunda tarafsızlık ilkesi zedelenebilir. Bu
tür çıkar çatıûmalarından kaçınmak ve bunlarla baû edebilmek için
önlemler alınmalıdır.
2.6.Çıkar Çatıûmalarının Bildirilmesi
2.6.1.ùç
denetçiler,
ùç
Denetim
Yöneticisi
tarafından
görevlendirildikleri denetim çalıûmalarında ortaya çıkabilecek
çıkar çatıûmalarını açıklamalıdırlar. Bu tür olası çıkar çatıûmaları
önceki icraî görevlerden, danıûmanlık hizmetlerinden ve
halihazırda icraî sorumluluøu bulunanlarla kurulan kiûisel
iliûkilerden kaynaklananları da içermektedir.
2.6.2.ùç Denetim Birimi çıkar çatıûmalarının ortaya çıkma riskini
asgari düzeyde tutabilmek için mümkün olduøunca, denetim
çalıûmasına iliûkin görevlerin daøılımını planlamalıdır.
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3. Denetim Komiteleri
Bu standart sadece iç denetim ile ilgili konuları kapsamakta olup
Denetim
Komitesi’nin
bütün
rollerini
veya
yapısını
tanımlamamaktadır.
3.1.Denetim Komitesi ile ùlgili Temel ùlkeler
Kurum Baûkanı, “Merkezi ùdare Bünyesinde Yer Alan Denetim
Komitelerinin ùûleyiûi ile ùlgili Temel ùlkeler”e5 göre, kurulmaması
yönünde açık gerekçeler söz konusu deøilse, bir Denetim Komitesi
kurmalıdır.

3.2.Kurum Baûkanınca Denetim Komitesinin Önerilerinin Alınacaøı
ùç Denetim Konuları
Kurum Baûkanı aûaøıda belirtilen konularda Denetim Komitesinden
görüû talep edebilir:
a. ùç Denetim Yöneticisi kadrosu için ihtiyaç duyulan beceri,
deneyim ve yeterlilik,
b. ùç denetimin görev çerçevesi,
c. Organizasyonun riskli alanlarına yönelik iç denetim
stratejileri ve dönemsel planların etkinliøi,
d. ùç denetim için kaynak temini,
e. ùç Denetim Biriminin dönemsel çalıûma planları ve bu
planlarda yapılacak önemli deøiûiklikler, ùç Denetim
Yöneticisinin yıllık ve ara raporları ve ùç Denetim
Biriminin görüû ve bulgularından kaynaklanan olası etkiler,
5

øngiltere Hazinesi tarafından yayımlanmıútır - Aralık 2000
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f. Kalite güvence süreçlerine ve bunun sonuçlarına iliûkin
düzenlemeler,
g. ùç denetim biriminin öneri ve tavsiyeleri üzerine idare
tarafından verilen cevabının yeterliliøi,
h. ùç denetim, dıû denetim ve inceleme yapan diøer organlar
arasındaki
iûbirliøinin
saølanması
için
yapılan
düzenlemeler.

3.3.ùç Denetim Yöneticisinin Denetim Komitesi ile ùliûkileri

3.3.1.ùç Denetim Yöneticisi, toplantının tümüne veya belirli gündem
konularına katılmaması yönünde Denetim Komitesi tarafından
karar alınması dıûında, Komite toplantılarına katılmalıdır.
3.3.2.ùç Denetim Yöneticisinin, gündeme getirmek istediøi konuları
tartıûmak üzere Denetim Komitesi Baûkanına ulaûma yetkisi
bulunmalıdır.
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4. Yönetim, Diøer Denetçiler ve ùnceleme Yapan Diøer
Organlar ùle ùliûkiler
4.1.ùyi Niyetli ùliûkilerin Tesisi

ùç Denetim Yöneticisi, denetim kapsamının en etkin biçimde tesisi ve
çalıûmalarda mükerrerliklerin asgari düzeye indirilmesi için hat
yöneticileri, diøer iç denetçiler, dıû denetim ve inceleme yapan diøer
organlar ile denetim planlarını ve faaliyetlerini koordine etmelidir.

4.2.Yönetim ile ùliûkiler
4.2.1.ùç denetim yönetime bir hizmet sunmaktadır. ùç denetimin
stratejisi, planlaması ve hizmet sunumu, ùç denetimin Kurum
Baûkanına karûı sorumluluklarına gölge düûürmeden, yönetime
saøladıøı katma deøeri maksimize etmeye yönelik olmalıdır.
4.2.2.Organizasyonun bütün kademelerindeki yöneticilerin ve
çalıûanların ùç Denetim Biriminin baøımsızlıøına, becerilerine ve
güvenilirliøine tam olarak inanmaları gerekir. ùç denetçiler ile
hat yöneticileri arasındaki iliûkiler istisnai niteliktedir ve denetim
çalıûmaları sırasında elde edilen bilgiler, kurum bünyesinde bu
bilgilerden yasal menfaati olanlar arasında saklı kalmalıdır.
4.2.3.Hat yöneticileri ile iûbirliøine dayalı iliûkiler iç denetimin
amaçlarını etkin biçimde yerine getirme kapasitesini pekiûtirir.
ùç denetim faaliyeti özellikle denetim çalıûmalarının
zamanlaması açısından (denetim hedeflerine ulaûılması
bakımından ani olarak yapılması gereken ziyaretler hariç)
mümkün olduøunca yönetim ile uyum içerisinde planlanmalıdır.
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4.2.4.Sahtecilikten ûüphelenildiøi veya sahteciliøin ortaya çıkartıldıøı
durumlarda polis ve benzeri dıû kuruluûlara baûvurulması kararı
hat yöneticileri tarafından alınmalıdır. ùç denetim birimi, hat
yöneticilerinin bu konuda isabetli kararları almadıøı kanaatinde
ise konu Kurum Baûkanın bildirilmelidir.
4.3.Diøer ùç Denetçilerle ùliûkiler
ùç denetçilerin diøer organizasyonların iç denetçileri ile çalıûmaya
gerek duymaları durumunda (örneøin bakanlıklar arası sistemlerde
veya farklı birimlerde aynı alanı kapsayan denetim projelerinde) her
birimin rolleri ve sorumlulukları Kurum Baûkanı tarafından
onaylanıp imza edilmelidir. Mümkün olduøunda, ortaklaûa çalıûma
yapılması veya tek bir tarafça yürütülen çalıûmalara mesleki güven
duyulması konusunda mutabakat saølanmalıdır.

4.4.Dıû Denetçilerle ùliûkiler6
4.4.1.Denetim planları hakkında görüû alıûveriûinde bulunmak,
müûterek menfaatlerin bulunduøu konuları görüûmek, denetim
teknikleri, metot ve terminolojinin algılanma biçimini müzakere
etmek ve denetim çalıûmasının yürütülmesinde iûbirliøi
fırsatlarını araûtırmak üzere ùç Denetim Yöneticisi dıû
denetçilerle düzenli olarak toplantı yapılmasını saølamalıdır.
Özellikle, ùç Denetim Yöneticisi uygun olması durumunda, dıû
denetçilere, iç denetimin baøımsızlıøını zedelemeden birim
çalıûmalarından faydalanma imkanı sunmalıdır.
4.4.2.Dıû denetçilerle çıkar çatıûması olması durumunda, ùç Denetim
Yöneticisi konuyu Kurum Baûkanına danıûmalı veya iletmelidir.

6

øç denetçiler ile dıú denetçiler arasında iúbirli÷i sa÷lanması hakkında kapsamlı yönlendirme øngiltere
Sayıútayı ve Hazinesi tarafından ortaklaúa bastırılmıú olan iyi uygulamalar rehberinde yer almaktadır.
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4.5.ùnceleme Yapan Diøer Organlarla ùliûkiler
4.5.1.ùdari teftiû yapan veya uygunluk veren ekipler gibi güvence
saølayan veya inceleme yapan organların mevcudiyeti
durumunda, ùç Denetim Birimi, bu organların çalıûmalarına
güvence verme ve bu kuruluûların çalıûmalarına güven duyma
imkanlarını aramalıdır. Bu tür organların çalıûmalarına resmi
olarak güven duyulması amaçlandıøı taktirde, her bir organın
güveni saølamaya imkan veren elveriûli bir standardı
uygulamasını saølamak üzere uygun bir denetim ya da kalite
güvence incelemesi yapılmalıdır.
4.5.2.ùç Denetim Yöneticisi, münferit veya yaygın nitelikteki önemli
meselelerin veya geliûmekte olan temaların tespit edilmesi ve
dikkate alınmasını kolaylaûtırmak bakımından, güvence saølayan
diøer organların çalıûmaları hakkında genel bir fikir edinmek
amacıyla yöntemler geliûtirmelidir.
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5. ùstihdam, Eøitim ve Meslekî Geliûim
5.1.ùstihdam, Eøitim ve Meslekî Geliûim ùlkeleri
ùç denetim biriminde, iç denetimin hedefleri ve standartları göz
önünde bulundurularak sayı, eøitim düzeyi, nitelik ve deneyim
açısından yeterli personel istihdam edilmelidir. ùç denetçiler
görevlerinin gerektirdiøi eøitime tabi tutulmalı ve süreklilik arz eden
uygun eøitim programları aracılıøıyla mesleki yeterliliklerini
sürdürmelidirler7.
5.2.Kamu ùç Denetim Sertifikası
5.2.1.Kamu ùç Denetim Sertifikası iç denetçilerin ihtiyaç duyduøu
asgari bilgi, deneyim ve beceri seviyesini tanımlar.
5.2.2.ùç Denetim Yöneticisinin, Kamu ùç Denetim Sertifikası ve
engin yöneticilik deneyimi bulunmalıdır.
5.2.3.ùç denetimin bütünü Kamu ùç Denetim Sertifikası alan iç
denetçiler tarafından yönlendirilmeli ve gözetim altında
bulundurulmalıdır.
5.3.ùç Denetim Biriminde Personel ùstihdamı
5.3.1.Birimin denetim hedeflerine ve standartlarına eriûebilmesi için
gerekli olan tüm bilgi, beceri, nitelik ve deneyim ile donatılması
ùç Denetim Yöneticisinin sorumluluøundadır. ùç Denetim
Yöneticisi, iç denetim becerilerine ek olarak birim için gerekli
olabilecek diøer mesleki becerileri de tanımlamalıdır. Ayrıca
uygun idari desteøi de saølamalıdır.
7

Merkezi ødare bünyesinde yer alan iç denetçilerin e÷itim ihtiyaçları hakkında kapsamlı bir yönlendirme
øngiltere Hazinesi tarafından yayımlanan “øç Denetim, E÷itim ve Mesleki Geliúim Rehberi”nde
bulunmaktadır.
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5.3.2.ùç Denetim Yöneticisi, birime uygun entelektüel birikimi, kiûisel
tavırları ve nitelikleri (veya mesleki eøitimi baûarı ile
tamamlayabilme yeteneøi) bulunan kiûilerin iûe alınmalarından
sorumludur.
5.3.3.ùç Denetim Yöneticisi, bu standartlara uyumu zedelemeden,
uzmanlık bilgisi, eøitimi ve deneyimi ile organizasyonun
denetim kapasitesine genel anlamda katkı saølayabilecek
nitelikte olan ancak Kamu ùç Denetim Sertifikası
bulunmayanların iç denetim biriminde istihdam edilmelerine
karar verebilir.
5.3.4.ùç Denetim Yöneticisi, denetçilerin “ùç Denetim, Eøitim ve
Mesleki Geliûim Rehberi”ndeki ehliyetlere iliûkin çerçeveye
uygun olarak eøitilmelerini ve deneyim kazanmalarını saølamak
bakımından daha kıdemli personelin iûe alınmasına yönelik
kriterler oluûturmalıdır.
5.4.Mesleki Geliûimin Sürdürülmesi

5.4.1.ùç Denetçilerin tümü, becerilerini geliûtirmek ve sürdürmek
amacıyla sürekli mesleki geliûim programını baûarmalıdır. Bu tür
eøitim faaliyetlerinin kayıtları tutulmalıdır.
5.4.2.ùç Denetim Yöneticisi, denetim personelinin yeterliliøinin
geliûtirilmesi ve sürdürülmesi için uygun düzenleme yapılmasını
saølamalı ve ùç Denetim Birimindeki tüm çalıûanların devam
eden eøitim faaliyetlerini izlemelidir.
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ÇALIúMA STANDARTLARI
Denetim Stratejisi
6.1.ùç Denetim Stratejisinin Geliûtirilmesi
6.1.1.ùç Denetim Yöneticisi; organizasyonun risk yönetimi, kontrolu
ve yönetiûimi ile ilgili olarak yapılan düzenlemelerin etkinliøinin
tarafsız biçimde deøerlendirilmesine ve bunlar hakkındaki
görüûlerin Kurum Baûkanına verimli ve tutumlu biçimde
sunulmasına yönelik bir strateji geliûtirmeli ve bunu
sürdürmelidir8. ùç Denetim Yöneticisinin görüûleri; yıllık ùç
Kontrol Bildiriminin9 tamamlanması konusunda Kurum
Baûkanının bilgilendirilmesi için ihtiyaç duyduøu güvence
çerçevesinin önemli unsurudur.
6.1.2.Bu strateji organizasyonun hat yöneticilerine denetim analizleri,
bulguları ve tavsiyeleri saølamak suretiyle onlar için de ilave
deøer yaratmayı hedeflemelidir. Ayrıca, tavsiyeler uygulamaya
konulurken ùç Denetim Biriminin gerekli olduøuna karar
vermesi durumunda, iç denetçiler yönetimi desteklemek üzere
danıûmanlık önerebilirler.
6.1.3.Strateji; temel bir kaynak olarak organizasyonun hedeflerinden
ve risk yönetiminden yararlanmak suretiyle, ùç Denetim
Yöneticisi tarafından deøerlendirme yapılırken,organizasyonun
denetim ihtiyaçlarını karûılamak üzere geliûtirilmelidir.

8

øç Denetim Yöneticisinin baúka bir Kurum Baúkanına ve üçüncü bir kiúiye de rapor vermesi gereken
durumlarda (bakınız dipnot 4), Strateji bu tür raporların zamanlaması da dahil olmak üzere bu koúulun
yerine getirilmesinin nasıl olaca÷ını da açıklamalıdır.

9

øç Kontrol Bildirimi; Kurum Baúkanlarının organizasyonlarındaki etkin yönetiúimle ilgili kiúisel
sorumluluklarını anlamalarını; øç Kontrol Bildiriminin kapsadı÷ı dönem içindeki kontrolların etkinli÷ini ve
yeterlili÷ini gözden geçirdiklerini ve bu inceleme vasıtasıyla tespit edilen önemli yetersizliklerin
karúılandı÷ını teyit etmelerini gerektirir.
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6.1.4.Strateji, ùç Denetim Yöneticisinin, yılda en az bir defa,
organizasyonun risk deøerlendirmesinin yeterliliøini gözden
geçirmesine ve gerekiyorsa, bu incelemeye yönelik tavsiyelerde
bulunmasına yönelik hükümler içermelidir.
6.1.5.Strateji organizasyonun risklerinin politikalar, prosedürler ve
faaliyetler aracılıøıyla nasıl etkili bir biçimde yönetileceøi
hakkında sistematik ve öncelikli bir incelemeyi kapsamalıdır.
6.1.6.ùç Denetim Yöneticisi, yönetimin risk öncelikleri arasında yer
almasa bile, organizasyonun risk yönetimi , kontrolu ve
yönetiûimi bakımından önemli olabileceøini düûündüøü riskleri
göz önünde bulundurmalıdır.
6.1.7.Strateji hizmet sunumu bakımından ihtiyaç duyulan kaynakları
ve becerileri saptamalıdır.
6.1.8.Strateji denetim hedeflerinin saptanması bakımından en etkili
olanlar arasından seçilmiû denetim tekniklerini betimlemelidir.
6.1.9.Strateji denetim kaynaklarının güvence çalıûması ile danıûma
çalıûması arasında nispi paylaûımı belirlemelidir.
6.1.10.Strateji Kurum Baûkanı tarafından onaylanmalıdır. Bu onay,
risklerin kabul edilmesini veya potansiyel denetim kapsamının
içinde bulunan ve kaynak tahsis edilemeyen diøer alanların ve
maruz kalınacak riskin dıûındakilerin sonuçlarının tespitini
içermelidir. ùç Denetim Yöneticisi sorumlu oldukları ve maruz
kalınacak bu tür zararlar konusunda Kurum Baûkanına
önerilerde bulunmalıdır (Standart 1.2.3’e de bakınız).
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6.2.Periyodik Denetim Planlarının Hazırlanması
6.2.1.ùç denetim, Kurum Baûkanı tarafından kabul edilmiû olan
denetim stratejisini uygulamak üzere tasarlanan periyodik
çalıûma planları hazırlamalıdır.
6.2.2.Periyodik planlar, Kurum Baûkanına ve yönetime, görevlerin
amacı ve kapsamı konusunda kafi miktarda ayrıntı sunmak
suretiyle, Stratejik planın kapsadıøı dönem içinde
gerçekleûtirilecek görevler hakkında kapsamlı açıklamalarda
bulunmalıdır. Periyodik planlar her bir görev için ihtiyaç
duyulan ana kaynakları ve becerileri saptamalı ve her bir görevin
nispî önceliklerini belirlemelidir. Bu planlar Kurum Baûkanı
tarafından onaylanmalıdır.
6.2.3.Söz konusu periyodik denetim planları deøiûen öncelikleri ve
ortaya çıkan denetim ihtiyaçlarını yansıtmak üzere gerekli
görülen deøiûiklikleri tespit etmek amacıyla incelemeye tabi
tutulmalıdır. Planlara, mantıken öngörülemeyen denetim
görevlerini yeni koûullara uyduracak biçimde deøiûtirme
olasılıøına iliûkin bir hüküm konulmalıdır. Periyodik planların
önemli deøiûiklikleri Kurum Baûkanı tarafından onaylanmalıdır.
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7. Denetim Görevlerinin Yönetimi
7.1.Planlama
7.1.1.Her bir denetim görevi için ayrıntılı bir plan hazırlanmalı ve bu
plan ilgili hat yönetimi ile görüûülmelidir. Bu planlar görevin
ayrıntılı hedeflerini, sunulacak görüûten yönetimin elde etmek
istediøi güvence derecesini, kaynak ihtiyaçlarını, denetim
çıktılarını ve hedeflenen tarihleri saptamalıdır. Sözü edilen
planlarda, aûaøıdaki hususlar belirtilmelidir:
a. Yapılacak çalıûmanın, tahsis edilen iç denetim
kaynaklarının ve belirlenen somut hedeflerin kapsamı,
amaçları ve zamanlaması,
b. Denetçilere sunulan biliûim teknolojisi sistemleri ve diøer
veriler dahil olmak üzere, hat yönetiminin katkı
saølayabileceøi ihtiyaçlar,
c. Görev programı ve zamanlaması,
d. (Kurum Baûkanının denetim bulgularının tümünü
açıklama yetkisini zedelemeden) çalıûma bulgularının kime
açıklanacaøı. Bu çalıûma planı, birden fazla kuruluûu
kapsayan denetim projeleri açısından, ilgili Kurum
Baûkanlarının her biri için raporlama hatlarını açıkça tespit
etmelidir.
7.1.2.ùç Denetim Birimi her bir görev için bir “sponsor” bulmalıdır.
Bu sponsor normal koûullarda, denetlenecek iûin risk alanından
genel olarak sorumlu yönetici olabilir.
7.1.3.Görev planları üzerinde çalıûma tamamlanmadan önce,
sponsorla mutabakata varılmalıdır. Bu planlar, sponsorun
denetlenecek alandaki politikaların, prosedürlerin ve faaliyetlerin
çeûitli cepheleriyle ilgili kaygılarını dikkate almalıdır. Görev
planlarına yapılan ve anlaûma yoluyla çözülemeyen ciddi bir
itiraz için Kurum Baûkanına baûvurulmalıdır.
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7.2.Yaklaûım
7.2.1.Bir denetim görüûü bildirmeyi hedefleyen görevler, aûaøıdaki
hususları açık bir biçimde gerçekleûtirmesi gereken riske dayalı
sistemli bir yaklaûımdan yararlanmak suretiyle ele alınmalıdır.
Riske dayalı sistemli denetim yaklaûımı;
e. hedefleri, riskleri ve kontrolları belirlemeli ve bunları
kaydetmeli,
b. hedeflerin daha üst düzeydeki kurumsal hedeflerle
paralelliøini kurmalı,
c. spesifik risklerin kabulünü hesaba katmak suretiyle
yönetim tarafından yapılan risk analizinin deøerlendirmeli,
d. uygun olup olmadıklarına ve amaçlarını gerçekleûtirmek
için
kontrollara
makul
düzeyde
güvenilip
güvenilemeyeceøine karar vermek bakımından prensip
itibariyle kontrolları deøerlendirmeli,
e. aûırı kontrol durumlarını tespit etmeli,
f. risk(ler)i kabul etme yerine onları transfer veya kontrol
etme yönünde yönetim tarafından verilen kararın etkisini
deøerlendirmeli,
g. risk yönetiminin ve kontrolların etkinliøini test etmeye
uygun bir strateji saptamalı,
h. denetlenen alandaki risk yönetiminin ve kontrolun
etkinliøi hakkında gerektiøinde tavsiyelerde bulunmak ve
bir görüû bildirmek suretiyle sonuçlara ulaûmalı ve bu
sonuçları raporlamalıdır.
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7.2.2.Kapsam ve hedefler, zamanlama ve rapor düzenlemeleri
saptamalı ve güvence çalıûmasıyla ilgili görevlere benzer ûekilde
danıûmanlıkla ilgili görevlerde mutabakata varılmalıdır. Hedefler
iç denetçilerin katkısının danıûmanlıkla ilgili bir rolü olduøunu
açıklıkla ifade etmelidir. ùç Denetim Yöneticisi, ùç Denetim
Biriminin üstlendiøi danıûmanlık rolüyle geliûtirdiøi risk
yönetimi, kontrol ve yönetiûim süreçlerinin denetleme yetkisini
saklı tutmalıdır.
7.2.3.ùç denetçiler ilgili kanıtların baøımsız biçimde elde edilmesi ve
incelenmesi yoluyla veya risk ve kontrol deøerlendirme
metotlarından yararlanmak suretiyle riske dayalı sistemli bir
denetim yaklaûımı uygulamalıdırlar10. Denetçiler, görevin her
aûamasında, yürütülecek denetim çalıûmasının spesifik
ihtiyaçlarını veya baøımsız ve tarafsız denetim görüûlerini
desteklemek üzere kanıt olacak yönetim faaliyetinin
incelenmesinin ne ölçüde geniûletilmesi gerektiøini göz önünde
bulundurmalıdırlar.
7.2.4.Denetim görüûü ilave denetim tekniklerinden
yaklaûımlarından yararlanmak suretiyle elde edilmelidir11.

ve

7.2.5.ùç Denetim Yöneticisi, rakamsal koûullar dahil olmak üzere,
çalıûmanın görüûünü belirtecek ûekilde birime has (local)
politikalar oluûturmalıdır.
7.2.6.Denetçiler ulaûtırdıkları görüûlerini destekleyecek ve mesleki
yargılarını takviye etmek üzere elde ettikleri kanıtların yeterliøini
gösterecek nitelikte kafi miktarda ve ilgili kanıtları toplamalı ve
kaydetmelidirler.

10

Bu tür metotlar Kontrol ve Risk Öz-De÷erlendirmesini kapsar.

11

øç denetçinin yararlanabilece÷i bu tür tekniklerin tamamı bu Standartları destekleyen Kamu øç Denetim
Elkitabında yer alan øyi Uygulama Rehberlerinde açıklanmıútır.
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7.2.7.ùç Denetim Birimi, yetersizlikleri gidermeye yönelik tavsiyelerde
bulunmak ve mümkün olduøunda danıûman desteøi önermek
suretiyle bulgularını sponsorla birlikte gözden geçirmelidir.
7.2.8.ùç Denetim Yöneticisi önemli yetersizliklerin devam ettiøinden
Kurum Baûkanını haberdar etmelidir. ùç Denetim Yöneticisi,
kaøıt üzerinde veya elektronik ortamda tutulan bütün denetim
kayıtları ve dokümanları için standartlar oluûturmalı ve bunların
muhafaza edilme koûullarını belirlemelidir. Denetçiler denetim
kayıtlarına eriûimi kontrol etmeli ve bu kayıtları kurum
dıûındaki ilgililere (ùngiltere Sayıûtayı’nın eriûim yetkisi bunun
dıûındadır) göndermeden önce, ilgili yönetimin onayını
almalıdırlar.
7.3.ùzleme
7.3.1.ùç Denetim Birimi yerine getirilen görevleri izlemelidir. ùzleme
faaliyeti çalıûmanın bulgularına ve tavsiyelerine yönetimin
verdiøi cevabın etkinliøi konusunda yapılan bir incelemedir.
ùzleme bulguları, raporlanmadan önce sponsorla birlikte
deøerlendirilmelidir.
7.3.2.ùç Denetim Yöneticisi tespit edilen riskler konusunda
yönetimce verilen ve yetersiz olduøu düûünülen karûılıklar için
yaygınlaûtırma prosedürleri geliûtirmelidir. Bu prosedürler
önlem alınmayan risklerin üst yönetimin yeterli sayıdaki
kademesinde anlaûılmasını ve onlar tarafından kabul edilmesini
saølamalıdır.
7.3.3.ùzleme faaliyetinin denetim görüûünde bir deøiûiklik yapılmasını
ortaya çıkardıøı durumlarda, bu durum sponsora bildirilmelidir.
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8. Gerekli Meslekî Özenin Gösterilmesi
8.1.Meslekî Özenin ùlkeleri
8.1.1.Gerekli mesleki özen; makul ölçüde basiretli ve ehil bir iç
denetçinin görevlerini yerine getirirken göstereceøi ihtimam ve
maharettir.
f. Meslekî yeterlilik ve çalıûkanlık beraberinde gerekli özeni
getirir. Hata yapılmaması veya üstün bir performans
sergilenmesi anlamına gelmez.
b. Gerekli meslekî özenin gösterilmesi yeterli tecrübeye,
eøitime (sürdürülen meslekî geliûim dahil), yeteneøe,
dürüstlüøe ve tarafsızlıøa dayalı olarak denetim
becerilerinin ve mesleki yargının kullanılmasıdır.
8.1.2.Gerekli mesleki özen yapılmakta olan denetimin hedeflerine,
sofistike oluûuna, niteliøine ve önemliliøine uygun olmalıdır.
8.1.3.Gerekli mesleki özene bu standartlara sadakat gösterilerek
ulaûılır.
8.2.Denetçinin Davranıû Kuralları
8.1.2.Her denetçi kendi çalıûmasını gerekli meslekî özeni göstererek
yapmaktan sorumludur. Denetçiler;.
a. adîl olmalı ve tarafsızlıklarını etkiyecek peûin hüküm veya
önyargılardan uzak durmalı,
b. çıkar çatıûmalarını açıklamalı;
c. çalıûanlardan, müûterilerden, tedarikçilerden veya diøer
üçüncü kiûilerden herhangi bir hediye, mükafat veya
baûka tür bir menfaat kabul etmemeli,

28

øngiltere Kamu Sektöründe øç Denetim Standartları

d. denetim hedeflerine ulaûmak için gerekli olan çalıûmayı ve
bir denetim esnasında yürütülen çalıûmayı irdelemeli ve
dokümante etmeli,
e. denetim bulgularını deøerlendirmede yararlandıkları
yönetim kriterlerini veya diøer kriterleri irdelemeli ve
dokümante etmeli,
f. vardıkları sonuçlara dayanak teûkil eden yeterli sayıda,
ilgili ve güvenilir kanıt elde ederken makul özeni
göstermeli,
g. kasten yapılmıû yasadıûı eylem, hata ve ihmal, verimsizlik,
israf, tutumlu davranmama, etkin olamama, yönetimin
politikalarıyla uyumlu olmayan kusur davranıûlarla ilgili
ihtimaller ve çıkar çatıûmalarına karûı uyanık olmalı,
h. sahtecilik suçunun iûlendiøini gösteren sinyalleri
sergilemeli ve daha kapsamlı soruûturma yapılmasının
uygun olacaøı tavsiyesinde bulunmalı,
i.

açıklanmadıøı taktirde raporlarını çarpıtabilecek veya
yasadıûı uygulamaları örtebilecek nitelikteki bütün önemli
olguları ifûa etmeli,

j.

raporlarında bu standartlara uygun olmayan hususları
açıklamalı,

k. görevleri sırasında elde ettikleri bilgilerden kiûisel menfaat
ve kazanç amacıyla yararlanmamalıdırlar.
8.3.Meslekî Özenin Gösterilmesine Yönelik Organizasyonel
Düzenlemeler
8.3.1.ùç Denetim Yöneticisi gerekli meslekî özenin gösterilmesini
saølamak üzere bir gözden geçirme programı geliûtirmelidir.
Mesleki özen, prensip itibariyle, kalite güvence metodolojileri
aracılıøıyla gösterilir (Bakınız Standart 10).
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8.3.2.ùç Denetim Yöneticisi denetçilerin sahtecilik ihtimalini veya
yanlıû davranıûları bildirmek üzere uygun süreçlerden
yararlanmalarını güvence altına almalıdır.
8.3.3.ùç Denetim Yöneticisi kendileri dahil bütün iç denetim
personelinin temel eøitimine ve sürekli mesleki geliûimine
dönük düzenlemeleri planlarına koymalıdır.
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9. Raporlama
9.1.Raporlama ùlkeleri
9.1.1.ùç Denetim Yöneticisi denetim bulgularının raporlanma
biçimini, bu standartların hükümlerine ve Kurum Baûkanı ve
üçüncü kiûilerin ihtiyaçlarına göre belirlemelidir.
9.1.2.ùç Denetim Yöneticisi raporlarının tümü için birime has
standartlar oluûturmalıdır.
9.1.3.ùç Denetim rapor kullanıcılarıyla bu raporun/raporların biçimi
ve daøıtımı konusunda. 9.1.1. ve 9.2.1. nolu Standartlara aykırı
düûmemek kaydıyla, mutabakata varmalıdır.
9.1.4.Rapor bulgularının tümü sponsora derhal bildirilmelidir.
9.1.5.Standart 9.2.’ye göre tamamlanmıû her denetim görevinin
bitiminde, sponsora yazılı bir rapor gönderilmelidir.
9.1.6.ùç Denetim Yöneticisi ùç Kontrol Bildirimi’ni desteklemek
üzere kararlaûtırılan zamanda Kurum Baûkanına yazılı bir rapor
sunmalıdır.
9.1.7.ùç Denetim Yöneticisinin risk yönetimi, kontrol ve yönetiûim
konuları hakkında Kurum Baûkanına doørudan rapor verme
yetkisi bulunmalıdır.
9.2.Göreve ùliûkin Kayıtların Tutulması ve Rapor Edilmesi
9.2.1.ùç Denetimin her görevi için tutulan kayıtlarda ûu hususlara yer
verilmelidir:
a. Görevin hedefleri ve kapsamı,
b. Bu hedeflere nasıl ulaûılacaøı,
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c. Görev kapsamındaki çalıûma alanın hedefleri hakkında bir
tanım verilmesi,
d. Görevin inceleyeceøi alandaki riskler, kontrollar ve diøer
önemli faktörler; denetçilerin yararlandıøı deøerlendirme
kriterleri (denetçiler yerine yönetim tarafından
ûekillendirilen kriterler hakkındaki açıklamalar dahil),
e. Yetersizliklerin, etkin olmayan hususların, aûırı
kontrolların ve kötü performansın açıklanması suretiyle,
risk yönetiminin etkinliøinin deøerlendirilmesi,
f. Sunulan görüû,
g. ùyileûtirmeye yönelik tavsiyeler,
h. Denetçi ile yönetim arasında müzakereyle çözüme
kavuûturulamayan ihtilaflı alanlar,
i.

Denetimin yapılması sırasında bu standartlara aykırı olan
ilgili hususlar ve bu aykırılıkların gerekçelerinin
açıklanması,

j.

Ortaya çıkarılabilecek sahteciliklerin sinyalleri,

k. Bütün bu hususların sponsora nasıl rapor edildiøine
iliûkin bir kayıt.
9.2.2.ùç Denetim Yöneticisi raporlama standartlarını belirlemeli ve
raporların yayımlanmasından önce denetim yönetimi tarafından
onaylanmasına ve gözden geçirilmesine yönelik düzenleme
yapmalıdır.
9.2.3.Yazılı rapor veya raporlar, görev sona erdiøinde, en azından
yukarıdaki 9.2.1. nolu Standardın c, d, e, f ve g bentlerindeki
hususları içerecek ûekilde sponsora gönderilmelidir. Önemli
sorunları ortaya çıkaran denetim bulguları sponsora mümkün
olduøunca çabuk bildirilmelidir.
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9.2.4.Raporlar açık, özlü ve yapıcı olmalı; derhal ve bildirilen tarihte
yayımlanmalıdır.
9.2.5.Raporlar; bir ûekilde gizlilik derecelendirmesine tabi tutulan
dokümanların yetkisiz kiûilere açıklanmasından kaçınmak üzere
organizasyonun politikalarına ve ihtiva ettiøi hususlara göre
gizlilik içinde muhafaza edilmelidir.
9.2.6.Raporlar ilgili yönetimin bilgisi olmadan üçüncü kiûilere
gönderilmemelidir.
9.2.7.Raporda önemli bir hata yapıldıøının farkına varılması
durumunda, bu husus düzeltilip rapor nüshalarının daøıtıldıøı
herkese duyurulmalıdır.
9.3.Yıllık Raporlama ve Denetim Görüûünün Sunulması
9.3.1.ùç Denetim Yöneticisinin Kurum Baûkanına resmi olarak
sunduøu yıllık rapor organizasyonun risk yönetim, kontrol ve
yönetiûim süreçlerinin yeterliliøi ve etkinliøi hakkında genel bir
görüû bildirmelidir. Bu rapor, ayrıca;
a. sözü edilen görüûe konulan çekinceleri, gerekçeleriyle
birlikte açıklamalı,
b. ùç Denetim Biriminin görüûünü formüle etmek için
yapılan çalıûmanın -diøer organlar tarafından verilen
güvenceye ve iç denetim tarafından akredite edilen
çalıûmaya duyulan güven dahil olmak üzere- özetini
sunmalı,
c. ùç Denetim Birimi tarafından özellikle, ùç Kontrol
Bildirimi’nin hazırlanmasıyla ilgili olduøu düûünülen
hususlara, Kurum Baûkanının dikkatini yöneltmeli,
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d. fiilen yapılan çalıûma ile planlanmıû çalıûmayı mukayese
etmeli ve performans ölçülerine ve kriterlerine göre iç
denetim fonksiyonunun performansı hakkında kısaca
açıklama yapmalı,
e. bu standartlara uyulduøunu ifade etmeli ve iç denetim
kalite güvence programının sonuçlarını duyurmalıdır.
9.3.2.ùç Denetim Yöneticisi, yıllık resmi raporun yanı sıra, yıl
boyunca Kurum Baûkanına ara rapor vermeye dönük
düzenlemeler yapmalıdır. Bu tür ara raporlar yıllık resmi
raporun kapsadıøı bir dizi alanın bütünüyle ilgili olan ve ortaya
yeni çıkan hususlarla ilgilenmelidir. ùç Denetim Yöneticisi
Kurum Baûkanının veya Denetim Komitesinin spesifik bir
konuda talep ettiøi bilgileri de saølamalıdır.
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10. Kalite Güvencesi
10.1.Kalite Güvencesinin ùlkeleri
10.1.1.ùç denetim çalıûması; etkin performans düzeyinin
sürdürülmesini, bu standartlara baølılıøın devam ettirilmesini
saølamak üzere faaliyetin her aûamasında kontrol edilmelidir.
10.1.2.ùç Denetim Yöneticisi; organizasyonun yan kuruluûları
bünyesinde yer alan iç denetim dahil olmak üzere bir denetim
çalıûmasının bu standartlara uyması ve hedeflerini
gerçekleûtirmesi bakımından hem kurum içinde hem de kurum
dıûında yapılan incelemeler için güvence elde etmek ve yıllık
denetim raporunda bu standartlara uyulduøu düûüncesini
pekiûtirmek üzere tasarlanmıû bir kalite güvence programı
geliûtirmelidir.
10.2.ùç Denetimin Yönetimi
10.2.1. ùç Denetim Yöneticisi, personelini yönlendirmek üzere birime
özgü denetim elkitabı’nda (local audit manual) politikalar ve
prosedürler oluûturmalıdır. Sözü edilen elkitabının biçim ve
içeriøi denetim biriminin büyüklüøüne uygun olmalıdır.
Elkitabı, asgari olarak, iç denetimin rolünü ve
sorumluluklarını, belgeleme standartlarını birime özgü
raporlama standartlarını ve bunun somut hedeflerini, eøitim
ihtiyaçlarını ve beklentileri ve denetimin performans ölçülerini
ve göstergelerini kapsamalıdır.
10.2.2.ùç Denetim Yöneticisi geliûimi izlemek, kaliteyi
deøerlendirmek ve personel yetiûtirmek bakımından denetim
çalıûmalarının tümünde her kademedeki iç denetim
personelini, gerektiøi ûekilde gözetim altında bulundurmalıdır.
Gözetim ûu hususları kapsar:
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a. Bu standartlara ve birime özgü
uyulmasının güvence altına alınması,

elkitaplarına

b. Denetimin baûlangıcında, uygun direktifler verilmesi,
c. Denetim hedeflerinin
onaylanması,

ve

çalıûma

planlarının

d. Denetimlerin planlandıøı ûekilde veya deøiûiklikleri
onaylanmıû halde yürütülmesinin saølanması,
e. Uygun denetim tekniklerinden yararlanılması,
f. Denetim bulgularının, varılan sonuçların ve
tavsiyelerin kafi miktarda ve ilgili kanıtlarla tatminkâr
biçimde desteklenmesinin güvence altına alınması,
g. Raporların doøru tarafsız, açık, özlü ve zamanlı
olmasının saølanması,
h. Çalıûmanın kaynak bütçelerinin sınırları içinde veya
onaylı bütçe deøiûiklikleriyle gerçekleûtirildiøinden
emin olunması.
10.2.3.Gözetimin kapsamı her bir denetçinin deneyimine ve
eøitimine baølıdır. Denetçi adayları tarafından yapılan
çalıûmanın bütününün kapsamlı biçimde gözetime tabi
tutulduøundan ve denetçi adaylarının meslekî deneyime haiz
bir denetçinin gözetimi dıûında çalıûmadıøından emin olmak
için özel ihtimam gösterilmesi gerekir.
10.2.4.ùç Denetim Yöneticisi iç denetim fonksiyonu için bir
performans ölçüm ve kriter seti oluûturmalıdır. Bir Hizmet
Düzeyi Taahhüdü (Service Level Agreement) veya bir
kontratın bulunduøu durumlarda, bu dokümanların
performans ölçülerini ve kriterlerini ihtiva etmesi gerekir. Bu
ölçüler ve kriterler Kurum Baûkanınca onaylanmalıdır.
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10.3.Kurum ùçi Kalite ùncelemesi
10.3.1.ùç Denetim Yöneticisi iç denetim fonksiyonunun deneyimli
mensupları tarafından periyodik olarak yapılacak kurum içi
kalite incelemelerine yönelik düzenleme yapmalıdır. Bu
incelemelerin en azından iki yılda bir yapılması gerekir.
10.3.2.Kurum içi incelemeler;
a. Denetim çalıûmasının kalitesini,
b. Gözetimin kalitesini,
c. Standartlara uygunluøu,
d. Birime özgü denetim elkitabına uygunluøu,
e. ùç denetim fonksiyonunun organizasyona ilave deøer
katma tarzını,
f. Performans standartlarına/göstergelerine ulaûılmasını,
deøerlendirmelidir.
10.3.3.Yıllık denetim raporlarında bu tür incelemelerin sonuçları
hakkında yorum yapması gereken ùç Denetim Yöneticisi
kurum içi incelemeler bakımından sponsordur. Kurum içi
kalite incelemesini müteakiben, ilgili iç denetçiler tespit edilen
yetersizlikleri ele alan bir eylem planı hazırlamalıdırlar.
10.3.4.Kurum içi incelemeler; tamamlanmıû ve sürmekte olan bir
grup denetim görevi gözden geçirilmek suretiyle yapılır.
10.3.5.Kurum içi incelemeler ùç Denetim Yöneticisi tarafından onaylı
bir inceleme programına göre gerçekleûtirilir ve söz konusu
inceleme çalıûmasının kendisinin bu standartların ihtiva ettiøi
tarafsızlık ve kanıt toplama prensiplerine göre yapılması
gerekir.
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10.4.Kurum Dıûı Kalite ùncelemesi

10.4.1.ùç Denetim Yöneticisi uygun bir biçimde görevlendirilen
kalifiye ve baøımsız gözetimciler tarafından periyodik olarak
yapılacak kurum dıûı kalite incelemelerine yönelik düzenleme
yapmalıdır. Bu incelemelerin en az beû yılda bir yapılması
gerekir. Kurum dıûı kalite incelemeleri;
a. iç denetim fonksiyonun görev alanını,
b. ùç denetimin baøımsızlıøını ve tarafsızlıøını,
c. denetim stratejisini ve planlarını formüle etme
yaklaûımının verimliliøini ve etkinliøini,
d. gözetimin kalitesini,
e. bu standartlara uygunluøu,
f. birime özgü denetim elkitaplarına uygunluøu,
g. performans standartlarına/göstergelerine ulaûılmasını
deøerlendirmelidir.
10.4.2.ùç Denetim Yöneticisi ile birlikte sonuçları deøerlendirmesi
gereken Kurum Baûkanı kurum dıûı kalite incelemelerinin
sponsordur. Kurum dıûı kalite incelemesini müteakiben, ùç
Denetim Yöneticisi tespit edilen ve üzerinde mutabakata
varılan yetersizlikleri karûılamak üzere, Kurum Baûkanıyla
birlikte, bir eylem planı hazırlamalıdır. Bu tür bir eylem
planındaki geliûmeler yıllık denetim raporunda belirtilmelidir.
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