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-^ Bu Ydnergenin amacl, Qankrrr Karatekin Universitesi i9 Denetim
Biriminin igleyigi ve yonetimi ile ig denetim faaliyetlerinin yi.irtitiilmesine iligkin esas ve

Madde

I

usulleri di.izenlemektir.

Bu Yonerge, Qankrn Karatekin Universitesi ig denetim faaliyetlerini, ig denetgileri ve
birimlerini kapsamaktadrr.

Hukuki Dayanak
Madde 2 - Bu Ycinerge, 26.06.2006 tarih ve 2006110654 sayrh Bakanlar Kurulu
Karan ile yiiriirlti[e giren ig Denetgilerin Qahgma Usul ve Esaslan Hakkrnda Yonetmeli[in
I

3'tincii maddesi uyannca haztrlanmtgtr.

Bu

Ydnergenin hazrlanmasrnda

ig

Denetim Koordinasyon Kurulu tarafindan

yayrmlanan dtizenlemeler esas ahnmtgttr.

Tanrmlar
Madde 3 - Bu Ydnergede gegen
a) Kanun: 5018 sayrh Kamu

;

Mali Y<jnetimi ve Kontrol Kanununu,

b) Yonetmelik: ig Denetgilerin Qahgma Usul ve Esaslart Hakkrnda Yonetmeli$i,
c) Yonerge: Qankrrr Karatekin Universitesi ig Denetim Yonergesini,
d) Kurul: ig Denetim Koordinasyon Kurulunu,
e) Kurum/idare: Qanktn Karatekin Universitesini,

f) Ust Y<jnetici: Qankrrr Karatekin Universitesi Rektoriinii,

g) i9

Denetim Birimi:

ig

denetgiler

ile

ihtiyaca gdre gtirevlendirilen biiro

personelinden olugan organizasyonu,

h) ig Denetim Birimi Bagkanr: Ust yonetici tarafindan gcirevlendirilen ve ig denetim
faaliyetinin yonetiminden sorumlu olan Qanktn Karatekin Universitesi ig Denetim Birimi
Baskanmt.
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mevzuat gergevesinde ig denetim faaliyetlerini
sahip Kurum ig denetgilerini,
ig
sertifikasrna
denetgi
gergeklegtirmekle sorumlu, kamu

i) ig Denetgi: Bu Yonerge ve ilgili

j) Sertifika: Kamu ig denetgi sertifikasmt,
k) Birim: Qankrn Karatekin Universitesi birimlerini,

l) ig Kontrol: idarenin amaglanna, belirlenmig politikalara ve mevzuata uygun olarak
faaliyetlerin etkili, ekonomik ve verimli bir gekilde yiirttiilmesini, varhk ve kaynaklann
korunmasrnr, muhasebe kayrtlannrn dolru ve tam olarak tutulmasmt, mali bilgi ve yonetim
bilgisinin zamarunda ve gtivenilir olarak i.iretilmesini sallamak izere idare tarafindan
olugturulan organizasyon, ycintem ve stiregle ig denetimi kapsayan mali ve diler kontroller
biittiniinii,

m) iE Denetim: Kurumun gahgmalanna de[er katmak ve bunlan geligtirmek igin
kaynaklann ekonomiklik, etkililik ve verimlilik esaslanna gore ydnetilip yonetilmedi[ini
deferlendirmek ve rehberlik yapmak amacryla gergeklegtirilen baprmstz, nesnel giivence
saflama ve danrgmanhk faaliyetini,

Nesnel Gtivence Saflama: Kurumun risk yonetimi ile kontrol ve ydnetim
stireglerinin etkin bir gekilde igledi[ine, i.iretilen bilgilerin do[rulufuna ve tamltfrna,
faaliyetlerin etkili, ekonomik, verimli ve mevzuata uygun bir gekilde gergeklegtirildi[ine,

n)

varhklannrn korundufuna dair kurum igine ve kurum drgrna yeterli gtivencenin verilmesini,

o) Ekonomiklik: Bir faaliyetin planlanmrg sonuglanna ya da grktrlarrna ulagmak igin
kullanrlan kaynaklarrn maliyetini en aza indirmeyi,
p) Etkililik: Bir faaliyetin, planlanan ve gergeklegen etkisi arasrndaki iligkiyi; hedefe
ulagma derecesini ve yerindelifiini,

r) Verimlilik:

Kullanrlan kaynaklarla,

bir faaliyetin

sonuglannt ya da grktrlannr

azamiye grkarmayr,

ifade eder.

iriNci SoLUNI
ig Denetimin Amact, Kapsamr, Uygulanmast ve Standartlan
ig Denetimin Amacr
Madde 4 - Iq denetim faaliyeti; kurumun faaliyetlerinin amag ve politikalara,
kalkrnma plaruna, programlara, stratejik planlara, performans programlanlna ve mevzuata
uygun olarak planlanmaslnl ve yiirtittilmesini; kaynaklann etkili, ekonomik ve verimli
kullanrlmasrnr; bilgilerin giivenilirligini, bi.itiinliigi.inti ve zamanrnda elde edilebilirligini
saflamayr amaglar, kurumun amag ve hedeflerine ulagmasma yardrm eder.

ig denetim faaliyeti

sonucunda, kurumun varhklanmn gtivence altrna almmast, ig
ve risklerin asgariye indirilmesi igin kurumun faaliyetlerini
etkinligi
kontrol sisteminin
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olumsuz etkileyebilecek risklerin tanrmlanmasr, gerekli tinlemlerin ahnmast, strekli gozden
gegirilmesi ve mi.imkiinse sayrsallagtrrrlmasr konularrnda yonetime <jnerilerde bulunulur.

ig denetim, nesnel giivence sallamamn yarunda, cjzellikle risk yonetimi, kontrol ve
y6netim si.ireglerini geligtirmede idarelere yardtmct olmak tizere balrmsrz ve tarafsrz bir
danrgman|k hizmeti saflar. Danrgmanhk hizmeti, idarenin hedeflerini gergekleqtirmeye
ycineiik faaliyetlerinin ve iglem siireglerinin sistemli ve dilzenli bir bigimde deferlendirilmesi
ve geligtirilmesine yonelik onerilerde bulunulmasrdrr.

ig Denetimin Kapsamr
Madde 5 - Kurumun tiim birimlerinin mali ve mali olmayan iglem ve faaliyetleri i9
denetim kapsamrndadrr. Ttim bu faaliyet ve iglemler risk esash denetim plan ve programlart
kapsamrnda sistematik, stirekli ve disiplinli bir yaklagrmla denetim standartlanna uygun
olarak ig denetime tabi tutulur.
ie denetim;

a) Kurumun ig kontrol sisteminin yeterlili$ ve etkinli[inin

incelenmesi ve

deIerlendirilmesi,

b) Risk ydnetimi igin dneriler geligtirilmesi ile risk de[erlendirme ve risk ydnetim
metotlanrun uygulama ve etkinli[inin incelenmesi,
c) Kaynaklarrn etkili, ekonomik ve verimli kullamlmasmr sa[lama amaqlt perfotmans
deferlendirmelerinin yaprlmasr ve kuruma onerilerde bulunulmast,

d) Kurumun faaliyet ve iglemlerinin
uy

mevzuata, belirlenen hedef

ve politikalara

gunlu[unun denetlenme si,
e) Muhasebe kayrtlarr ile mali tablolarrn,

dofrulu[u ve gtivenilirlifiinin incelenmesi,

f) Uretilen bilgiler ile kamuoyuna agrklanan her ttirlii rapor, istatistik ve mali tablolann
do frulufu, giiveni I irli g i v e zamam ndah lrnrn slnanmasl,

g)

Elektronik bilgi sistemlerinin yonetim

ve

sistem giivenilirlifiinin

gozden

gegirilmesi,

alanlannt igenr.

ig Denetimin Uygulanmasr
Madde 6 - Kurumda yaprlacak ig denetim aga[rda belirtilen denetim uygulamalannt
kapsar

:

a) Uygunluk Denetimi: Kurumun faaliyet ve iglemlerinin ilgili kanun,
yonetme

lik ve di [er

mev zuata uygunlu[unun ince I enme

si

tiizi.ik,

dir'

b) Mali Denetim: Gelir, gider, varhk ve yiikiimli.iliiklere iligkin hesap ve iglemlerin
do[rulufunun; mali sistem ve tablolann gi.ivenilirliginin deferlendirilmesidir.
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Denetlenen birimin faaliyetlerinin ve ig kontrol sisteminin;
organizasyon yaplsrna katkr sa[layrcr bir yaklagrmla analiz edilmesi, eksikliklerinin tespit
edilmesi, kalite ve uygunlufunun aragtrnlmasr, kaynaklann ve uygulanan ycintemlerin
yeterlili[inin 6lgtilmesi suretiyle de[erlendirilmesidir.

c) Sistem Denetimi:

d) Performans Denetimi: Ycinetimin bi.itiin kademelerinde gergeklegtirilen faaliyet ve
iglemlerin planlanmasr, uygulanmasr ve kontrolti agamalanndaki etkililifin, ekonomikli[in ve
verimliliIin de[erlendirilmesidir.

e) Bilgi Teknolojisi Denetimi: Denetlenen birimin elektronik bilgi sistemlerinin
siireklili[inin ve giivenilirli[inin delerlendirilmesidir.
denetim, yukanda belirtilen denetim uygulamalanndan bir veya birkagrnr
kapsayacak gekilde risk odakh olarak yaprlrr. Aynca, bir faaliyet veya konu ttim birimlerde

ig

denetim kapsamrna ahnabilir.

Kamu ig Denetim Standartlan ve Meslek Ahlak Kurallarr
Madde 7 - Ig denetim faaliyetleri, ig denetimin tammrna, ilgili mevzuat ve Kurul
tarafindan belirlenen kamu ig denetim standartlan ve meslek ahlak kurallarrna uygun olarak
yiirtitiiltir, agrkhk bulunmayan hallerde ise uluslararasr denetim standartlarr ile etik kurallar
dikkate almr.

UqUNCU BOLUM
ig Denetim Birimi ile iq Denetim
Birimi Bagkanrnrn Giirev, Yetki ve Sorumluluklarr
ig Denetim Biriminin Yaprsr ve Yiinetimi
Madde 8 - Kurumun yaplsl ve personel sayrsr dikkate ahnmak suretiyle ig Denetim
Koordinasyon Kurulunun uygun goriigii iizerine, dolrudan iist y<ineticiye bagh i9 denetim
birimi bagkanh[r kurulabilir. ig denetim birimi bagkanhfr kurulmast halinde ig denetgilerden
birisi iist yonetici tarafindan ig denetim birimi bagkanr olarak gorevlendirilir ve ig denetim
faaliyetinin ydnetiminden ig denetim birimi bagkanr sorumlu olur. Bu g<irevlendirme en geg
l0 ig giinii iginde Kurula bildirilir. ig denetim birimi bagkanrrun gegici olarak g<irevinin
bagrnda olmadrlr durumlarda bagkanhk gorevini bagkanrn vekdlet verdili i9 denetgi yiiriittir.
ig denetim birimi, idari yonden do[rudan iist ydneticiye bagh olarak faaliyetlerini ytirtitiir. ig
denetim birimi, iist yonetici drgrnda bagka birim veya ycineticilerle iligkilendirtlemez ve tist
yonetici, ig denetim faaliyetlerine iligkin rol ve sorumluluklannt astlanna devredemez. Ig
denetgi kadrolanna yaprlan atamalar ile bu kadrolarrn herhangi bir nedenle bogalmasr halleri,
en geg l0 i9 gtinii iginde Kurula bildirilir. Kurum, sertifika sahibi ig denetgi adaylan ile belli
bir si.ire ig denetgilik yaptrktan sonra bagka gcirevlere atananlar arasrndan ig denetgi
kadrolarrna atama yapmadan <ince, ilgililerin sertifrkalanrun kullanrlabilir durumda olup
olmadr[rnr Kuruldan teyit ettirir. ig denetgiler gorevlerini iist ydneticiye kargr sorumlu olarak
yiirtitiir.

ig denetim birimi, birim faaliyetleri hakkrnda tist yoneticiye diizenli olarak bilgi verir
ve denetlenen birimlerle uzlagrlamayan hususlar ile izleme sonuglanm i.ist yoneticiye aynca
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raporlar. ig denetim faaliyetinin denetim standartlarr ve etik kurallara uygun ve etkili bir
gekilde yiirtiti.ilmesi igin tist ycinetici ve ig denetim birimi tarafindan gerekli onlemler almtr.

ig denetim biriminde, Kurul tarafindan belirlenen usul ve esaslar uyarrnca, ozellikli
alanlarda yaprlacak denetim faaliyetleri kapsamrnda idare iginden ya da diler idarelerden
teknik veya uzman personel gegici si.ireli gorevlendirilebilir. ig denetim birimlerinde bliro
hizmetlerini yiiriitmek izere yeterli sayrda personel g<irevlendirilir.
ig denetim birimi, denetim ve danrgmanhk faaliyetleri drgrnda bagka adlarla faaliyet
yi.irtitemez; sadece yolsuzluk ve usulsiizliiklerin tist ytineticiye bildirilmesi amactyla inceleme
faaliyeti ytiri.itebilir ve inceleme raporu dtizenleyebilir.

ig Denetim Biriminin Giirevleri
Madde 9- ig Denetim Birimi aga[rdaki gorevleri ytirtittir:
a) Kurum kaynaklarrnrn ekonomiklik, etkililik ve verimlilik esaslanna g<ire ydnetilip

ycinetilmedigini, nesnel

risk

analizlerine dayah olarak de[erlendirmek, rehberlik ve

danrgmanhk yapmak,

b) Kurumun risk yonetimi, ig kontrol ve ydnetigim si.ireglerinin etkinlik ve yeterliligini
de!erlendirmek,
c) Risk analizlerine dayah ig denetim plan ve programlannt hazrlamak ve geligtirmek,

g) Denetim ve danrgmanhk faaliyetlerini yiirtitmek, Ust Yonetici tarafindan talep
edilen ve gorev alaruna giren program drgr gcirevleri gergeklegtirmek,

d) i9 Denetim Biriminin igleyigi ve ydnetimi ile ig denetim faaliyetlerinin
ytiri.ittilmesine iligkin diler usul ve esaslannrn belirlendifi ig denetim ydnergesini Kurul
di.izenlemelerine uygun olarak hazrlamak ve donemsel olarak gozden gegirmek,
e) ig denetim biriminin faaliyetleri hakkrnda iist yoneticiye di.izenli bilgi vermek ve
denetlenen birimlerle uzlagrlamayan hususlar ile izleme sonuglannt tist ycineticiye
raporlamak,

f)Denetim raporlanrun bir drnegini ig Denetim Biriminde muhafaza etmek,
g) i9 denetim faaliyeti ve ig denetgilerle ilgili diger iglemleri yiiri.itmek.

ig Denetim Birimi Bagkanrnrn Giirev, Yetki ve Sorumluluklan
Madde 10 - Ig denetim birimi bagkanrnrn gcirev, yetki ve sorumluluklan gunlardrr:
a) ig denetim birimini, mevzuata, denetim ve raporlama standartlanna ve Kurulun
diger diizenlemelerine uygun olarak yonetmek,
b) ig denetgilerin de katrhmryla i9 denetim yonergesi, ig denetim plam ve ig denetim
programlnl hazrrlamak ve iist ydneticinin onayma sunmak,
c) Ig denetgilerin program kapsamrnda ve program drgr gorevlendirmelerini yapmak,
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d) ig

denetgilerin,

i9

denetim plan

ve

programlartna uygun olarak faaliyet

ytirtitmelerini sallamak ve bu yonde gerekli tedbirleri almak,

e) ig denetim raporlannm, Kurul tarafindan belirlenen raporlama

standartlanna

uygunlufunu kontrol etmek,

f)

Denetim sonuglannr izlemek, denetlenen birim yoneticisi
hususlann yerine getirilip getirilmedigini takip etmek,

g) Yrlhk ig

denetim faaliyet raporunu,

ig kontrol

ile

mutabrk kahnan

sistemine

iligkin genel

deferlendirmeyi de kapsayacak gekilde haztrlamak,

h) Kurulun diizenlemeleriyle uyumlu olarak, i9

denetim faaliyetinin kalitesini
giizetmek ve bu amagla kalite giivence ve geligtirme programlm olugturmak, ig denetgilerin
performansrnr takip etmek,

i) Drg delerlendirme sonuglanna iliqkin dtizeltici ve iyilegtirici onlemleri almak,

j) i9 denetgilerin, meslek igi efitim programrna uygun bir gekilde, bilgi

ve becerilerini

di.izenli olarak artrrmalannr saflamak,

k) Gerekli gori.ilmesi durumunda, ig denetim faaliyetlerine yonelik olarak bagka bir ig
denetgiden veya konunun uzmanlndan gori.ig veya yardrm altnmastnt saflamak,

l) ig denetgilerin

girdifii veya ihlal

gcirevlerini yaparken ba[rmsrzhk veya tarafsrzltftntn tehlikeye
edildifi durumlarda gerekli tedbirleri almak ve i.ist ycineticiyi

bilgilendirmek,

m) idari velveya cezai yonden sug tegkil eden, sorugturma veya on inceleme
yaprlmasrnr gerektiren durumlara iligkin ig denetgilerin tespitlerini iist ydneticiye bildirmek,
n) Ig denetime iligkin mevzuatrn ve Kurul kararlannrn uygulanmastnda ortaya grkan
tereddiitleri ve sorunlan Kurulun bilgisine sunmak,
o) Mevzuatla verilen di[er gorevler ile ig denetim faaliyetleriyle
ydnetici tarafindan verilen difier gdrevleri yapmak.

ilgili

olarak tist

DORDUNCU BOLUM
ig Denetginin Giirev, Yetki ve Sorumluluklan

i9 Denetginin Giirevleri
Madde 11 - Ig denetgi, agalrdaki gcirevleri ytiriitiir:

a) Nesnel risk analizlerine dayanarak kurumun ydnetim ve kontrol

yaprlannr

delerlendirmek,

b) Kaynaklann etkili, ekonomik ve verimli kullanrlmast baktmtndan incelemeler
yapmak ve onerilerde bulunmak,
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c) Harcama sonrasrnda yasal uygunluk denetimi yapmak,

d) Kurumun harcamalannrn, mali iglemlere iligkin karar ve tasarruflannln, amag ve
politikalara, kalkrnma planrna, programlara, stratejik planlara ve performans programlanna
uygunlugunu denetlemek ve deferlendirmek,

e) Kurumun mali y<inetim ve kontrol si.ireglerinin sistem denetimini yapmak ve bu
konularda cinerilerde bulunmak,

f)

Denetim sonuglan gergevesinde iyilegtirmelere yonelik dnerilerde bulunmak ve
bunlarr takip etmek,

g) Denetim srrasmda veya denetim sonuglanna gore sorugturma agtlmasmt
gerektiricek bir duruma rastlanrldrlrnda, bu durumu (gorevlendirilmesi halinde ig Denetim
Birimi Bagkanr aracrhlryla) iist ycineticiye bildirmek,
h) Sug tegkil eden durumlara iligkin tespitlerini (gorevlendirilmesi halinde ig Denetim
Birimi Bagkanr aracrhlryla) i.ist yoneticiye bildirmek,

i) Ust yonetici tarafindan

gerekli gdriilen hallerde performans gdstergelerini

belirlemede yardrmcr olmak, belirlenen performans gostergelerinin uygulanabilirli[ini
deIerlendirmek,

j) Birimlerce iiretilen bilgilerin dofrulufunu denetlemek.
ig Denetginin Yetkileri
Madde 12 - 19 denetgi, giirevlerinin yerine getirilmesi
yetkilere sahiptir:

ile ilgili olarak

aga[rdaki

a) Denetim konusu ile ilgili elektronik ortamdakiler ddhil her tiirli.i bilgi, belge ve
dokiimanlarla nakit, krymetli evrak ve difer varhklann lbrazrnt ve gdsterilmesini talep etmek,
Denetlenen birim gahganlarrndan veya yiirtittilen gdrevin ilgili oldugu birim
galrganlarrndan, ig denetim faaliyetlerinin geregi olarak yardrm almak, yazir ve sdzlti bilgi

b)

istemek,

c) Denetim faaliyetinin gerektirdigr arag, gereg ve diger imkdnlardan yararlanmak,

d) ig denetim faaliyetlerinin gerektirdi[i konularda \zman yardtmt almak veya uzman
goriigtnden yararlanmak,

e) Denetimi engelleyici tutum, davranrg ve hareketleri (gorevlendirilmesi halinde I9
Denetim Birimi Bagkam aracrhlryla) iist yoneticiye bildirmek.

ig Denetginin Sorumluluklan
Madde 13 - ig denetgi, gdrevlerini yerine getirirken agafrdaki hususlara riayet eder:
a) Mevzuata, ig denetim yonergesine, denetim ve raporlama standartlarma ve etik
kurallara uygun hareket etmek,
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b) Mesleki bilgi ve becerilerini si.irekli olarak geligtirmek,

c) ig denetim faaliyetlerinde yetki ve ehliyetini agan durumlarda gdrevlendirilmigse i9
denetim birimi bagkarunr, ig denetim birimi bagkanr gdrevlendirilmemigse iist yoneticiyi
haberdar etmek,

d) Verilen gorevin tarafsrz ve ba[rmsv olarak yaptlmasrna engel olan durumlarm
bulunmasr halinde, durumu gorevlendirilmigse ig denetim birimi bagkaruna, ig denetim birimi
bagkanr gdrevlendirilmemigse tist ydneticiye bildirmek,
e) Denetim raporlannda kamtlara dayanmak ve de[erlendirmelerinde objektif olmak,

f) Denetim esnasrnda elde ettigi bilgilerin gizlili[ini korumak.

BE$INCI BOLUM
Ust Yiineticinin Giirev. Yetki ve Sorumluluklan

Ust Yiineticinin Giirev ve Yetkileri
Madde 14 - Ust yonetici, ig denetim faaliyeti
yetkilere sahiptir:

ile ilgili olarak

agagrdaki gdrev ve

a) ig denetim plan ve programrna ahnmasrnr gerekli gordtigii birim veya konularr ig
denetim birimine bildirmek, ig denetim plan ve programlnl onaylamak ve program drgr
konulara iligkin gorev vermek,
b) ig denetim y6nergesini Kurulun uygun gdriigti ahndrktan soffa onaylamak, yonerge
ve degigikliklerinin bir drnegini Kurula gcindermek,

c) Denetim raporlannr delerlendirerek ilgili birimlere gondermek, denetim raporlart
ile bunlar tizerine yaprlan iglemleri izleme sonuglannrn kesinlegtifi tarihten itibaren iki ay
igerisinde Kurula gdndermek,
g) ig denetim faaliyet raporunu Kurula gondermek,

d) ig

denetim birimi

ile

denetlenen

birim ydnetimi arasrndaki uyugmazhklarr

gcizi.imlemek,

e) Denetimin ytirttiilmesini engelleyici tutum ve davranrgta bulunanlar hakkrnda
gereken iglemleri yapmak,

f) ig denetgilerin mesleki yeterliliginin geligtirilmesi igin gerekli tedbirleri almak,

g) Sertifika derecelendirmesine iligkin puanlamayr gorevlendirilmesi

halinde ig
Ydnetmelik
ve
Denetim Birimi Bagkanrmn teklifi tizerine gorevlendirilmemigse do[rudan
Kurul tarafindan belirlenen dtizenlemelere gdre yapmak,
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h) ig denetgi atamasr yapmak, Ydnetmeligin 24'iincii maddesinin birinci fikrasrnrn (c)
bendinde belirtilen durum gergeklegti[inde ig denetgiyi gtirevden almak ve kariyerine veya
meslegine uygun baqka bir kadroya atamak,

denetim birimi bagkanhlr kurulmasr halinde ig denetim birimi baqkanrnr
gcirevlendirmek, ig denetgilerin izin formlannl onaylamak, i9 denetim biriminde gdrev
yapacak difer personeli gdrevlendirmek,

i) ig

j) ig denetim faaliyeti ile ilgili olarak mevzuatla verilen diler gorevleri yapmak ve
yetkileri kullanmak,
Ust Yiineticinin Sorumluluklan
Madde 15 - Ust ydnetici, ig denetim faaliyeti ile ilgili olarak agagrdaki sorumluluklan
haizdir:
a) i9 denetgilerin gdrevlerini ba[rmsrz bir gekilde yerine getirmeleri igin gereken ti.im
cinlemleri almak.

b) ig denetgilere, kurumun faaliyetlerini olumsuz etkileyebilecek risklerin belirlenmesi
gahgmalarrnda gerekli olanaklan sallamak.

c) ig denetim kapsamma giren konularda, ig denetgilere gerekli bilgi ve belgelerin
saflanmasr amacryla, birimler arasrnda etkili iletigim kurulmasrnr sallamak.
d) ig denetim raporlannda diizeltilmesi, iyilegtirilmesi onerilen konulan delerlendirip
gereken onlemleri almak.
e) ig kontrol sisteminin de[erlendirilmesi si.irecine ydnelik gergeklegtirilen i9 denetim
faaliyetleri sonrasr elde edilen bilgiler ve oneriler do[rultusunda, sistemin aksayan ydnlerinin
giderilmesine ve kaynaklarrn etkili, ekonomik ve verimli kullanrlmasrna yonelik onlemleri
almak.

f)

ig denetim faaliyetinin kalitesini gozetmek ve drg delerlendirme sonuglanna iligkin

dtzeltici cinlemlerin ahnmastnt sa[lamak.

g) ig denetim kaynaklannrn etkili, ekonomik ve verimli

gekilde kullanrlmasrm

sallamak.

h) ig denetim biriminin biitgesine iligkin iglemlerin yerine getirilmesi ve personelinin
ihtiyacr olan mesleki arag, gereg ve malzemenin teminine iligkin onlemleri almak.

i) ig denetim faaliyetlerinden beklenen faydanrn en ytiksek dtizeyde elde edilmesi igin
ilgili mevzuatta belirlenen her ttirlii katkryr saflamak.

ALTINCI BOLUM
ig Denetginin Bafrmsrzltfr, Tarafsrzhfr ve Giivencesi
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Ig Denetim Faaliyetinin Balrmsrzhlr

Madde 16

- ig denetim faaliyeti

denetgiler gdrevlerini

ilgili mevzuat

kurumun gtinliik igleyiginden ba[rmsrzdrr. Ig

kapsamrnda tam bir bagrmsrzhk iginde gergeklegtirir.

ig denetim faaliyetinin kapsamrna, denetim uygulamalarrna mi.idahale edilemez ve rg
denetgilerin gdriiglerini degigtirmeleri istenemez. Ig denetgilerin gorevlerini balrmsrz ve
higbir etki altrnda kalmadan yapmalarr ig denetim birimi bagkanrnrn ve iist ydneticinin
sorumlulu[undadrr.

ig denetimin balrmsrzh[r kalite gi.ivence ve geligtirme programt kapsamtnda Kurul
tarafindan diizenli olarak delerlendirilir.

iq Denetginin Tarafsrzhfr
Madde 17 - Ig denetgiler gdrevlerini yerine getirirken tarafstz davrarur. Ig denetgiler
gahgmalannda ihtiyag duyacaklan tiim bilgi ve belgeleri temin eder, tarafstz ve yeterli bilgi ve
tecri.ibeye sahip her ig denetginin aynr sonuglara ulagmastnt sallayacak gekilde, bu bilgi ve
belgeleri delerlendirir ve denetim kalitesinden odiin vermeden, bagkalanrun dtigiince ve
telkinlerinden etkilenmeden kanaat olugturur.
ig denetgilerin gdrevlendirilmesinde, tarafsrzhklarrm zedeleyebilecek hususlar dikkate
altnrr.

ig denetgi, faaliyetini si.irdiirtirken ba[rmsrzhk ve tarafsrzhlrnr zedeleyebilecek bir
durumla kargrlagmasr halinde, bu durumu derhal ig denetim bagkantna, ig denetim birimi
bagkanr gorevlendirilmemigse iist yoneticiye

yanh olarak bildirir.

gcirev yaptrgr idari birimde bir yrl gegmeden ig denetim
yapamaz. Yi.iriitiilen danrgmanhk ve benzeri faaliyetlerle ilgili olarak da bir yrl gegmeden
denetim yapiamaz.

ig denetgi, daha <jnceden

iq Denetginin Giivencesi
Madde 18 - Ig denetgilere Kanun, Yonetmelik ve bu ycinergede belirtilen gdrevler
drgrnda higbir gorev verilemez ve yaptrnlamaz.

ig denetgiler, Ydnetmeligin 24';jnc;j maddesinin ikinci fikrasr htikmti sakh kalmak
kaydryla, higbir gekilde istekleri drgrnda bagka bir gcireve atanamazlar.

YEDiNCi gOLUvI
ig Denetim Faaliyetlerinin Planlanmasl
ig Denetim Stratejisi
Madde 19 - Ig denetim birimi, Kurulun lig yrlhk doneme iligkin olarak ig denetimin
genel stratejisini belirleyen kamu i9 denetim strateji belgesini, ig denetim plan ve
programlannrn hazrrlanmastnda dikkate alrr.

ig Denetim Planr
Madde 20 - Ig denetim planr, Yonetmelipin 39'uncu maddesine uygun olarak
haznlann. ig denetim planr; i9 denetim faaliyetinin etkili, ekonomik ve verimli bir gekilde
ytiri.iti.ilmesini sa[lamak amacryla denetimin kapsamrnr, denetlenecek alan ve konularr, ihtiyag
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duyulan iggiicti ve diger kaynaklan igerecek gekilde, birim yoneticileriyle gtiriigtilerek ve
Kurulca haztlanan kamu ig denetim strateji belgesi de dikkate altnarak, iig yrlhk ddnemler
igin hazrrlarur. Hazrrlanan i9 denetim planr i.ist yonetici tarafindan onaylantr. Bu plan, her yrl
risk de[erlendirmesi sonuglanna gdre gozden gegirilerek, gerektifinde defigtirilir.
ig denetim planr cincesinde, kurumun denetlenebilecek alanlanrun tamamrnr ifade eden
bir denetim evreni oluqturulur. Denetim evreni kapsamtna, kurumun ttim birimlerinin iglem,
faaliyet ve siiregleri dahil edilir. Denetim evreninin haztrlanmastnda siireg bazh yaklagtm esas
ahnrr ve yaprlan risk analizi sonucunda yi.iksek ve orta riskli olarak belirlenen denetim
alanlanrun tamamr bir plan donemine dahil edilir.

ig Denetim Programt
Madde 2l - Ig denetim programl, Yonetmelifin 40'rnct maddesine uygun olarak
hazrlanr. En riskli alan ve konulara oncelik verilmek ve denetim maliyeti de dikkate ahnmak
suretiyle, birim yoneticileri ve gerektifinde gahganlarla gdrtigiilerek ig denetim planryla
uyumlu bir i9 denetim programr hazrrlarur. Bir yrlhk stireyi gegmemek izere hazrlanacak rg
denetim programlarrnda; denetlenecek alanlar ve konular, ig denetgilerin isimleri belirtilerek,
zaman gizelgesine ballanrr. Hazrlanan ig denetim programl tist yonetici tarafindan onaylarur.
ig denetim plan ve programlrun hazrrlanmasrnda ve uygulanmastnda Kurul dtizenlemeleri
esas ahnrr.

ig Denetimde Risk Odakhh
Madde 22 - Ig denetim, kurumun kargr karqrya oldu[u riskler esas altnarak haztrlanan
risk odakh i9 denetim plan ve programr gergevesinde yaprlrr. Risk de[erlendirmesi ile ilgili
olarak Kurulca belirlenen esas ve usullere uyulur.
Birimler tarafindan tarumlanan riskler, ig denetim birimince kapsamh bir risk analizine
tabi tutulur. Bu analiz sonucunda riskler, oran ve onem dereceleri belirlenerek srralantr. Ig
denetim birimince; kurumun hedefleri, faaliyetleri ve varltklannr etkileyebilecek dnemli
risklere iligkin olarak yaprlan analiz sonucunda, en yiiksek risk igeren alan ve konulardan
baglanarak ig denetim planr ve uygulamaya iligkin programlar haz:rlant. Yeni birim ve
faaliyetler, yeniden yaprlandrrma projeleri, cirgiit yaplsl ve insan kaynaklarrndaki onemli
degigiklikler, yiiksek risk igerebilecefinden, denetim programrna cincelikle altrur.
Programlann hazrrlanmasrnda, iist yoneticinin riskli gordiigii ve dncelik verilmesini istedifi
hususlar da dikkate ahnrr. Program onaylandrktan sonra <inemli risk alanlannrn tespit edilmesi
veya Kurulca onerilmesi halinde program drgr ig denetim yaprlabilir. Denetim sonuglanna
gore mevcut riskler yrl sonlannda yeniden gozden gegirilir.

SEKiZiNCi gOTUVI
Denetim Faaliyetleri

Giirevlendirme
Madde 23 - Ig denetim programl iist yonetici tarafindan onaylandrktan soffa, yaprlan
gorevlendirmeler programdaki zamanlama da dikkate altnarak ig denetim birimi
(gcirevlendirilmesi halinde ig denetim birimi bagkam) tarafindan ig denetgilere bildirilir. I9
denetim programrnda onemli defigikliklere gidilmemesi temel prensip olmakla birlikte; ig
denetim programlrun hazrrlanmasr agamastnda ongcirtilemeyen ig denetgi de[igiklikleri,
plansrz izinler, program drgr gcirevlendirmeler gibi zorunlu hususlann ortaya grkmasr halinde
ig denetim birimi bagkanr tarafindan, denetim g<irevlerinin etkin bir gekilde ytiriitiilmesini
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sallamak amacryla ig denetim programr eki gizelgede, i9 denetim programryla iist yoneticiden
bu ydnde bir yetki ahnmasr garttyla, gerekli degigiklikler yaprlrr.

ig denetim faaliyetlerinin bir denetim ekibi tarafindan yiiriitiilmesi esasttr. Denetim
ekibi; ig denetgiler ile denetim gozetim sorumlusundan olugur. Denetlenen alantn karmagrkhfr
ve biiyi.ikliigii ile paralel olarak denetim ekibinin biiyiikliigti de degigiklik gcisterir. i9 denetgi
ve denetim gozetim sorumlusu gdrevlendirmelerinde, Kurulca belirlenen usul ve esaslara
uyulur.
Denetimin Birimlere Bildirilmesi
Madde 24 - 19 denetim birimi (gdrevlendirilmesi halinde i9 denetim birimi baqkanr)
tarafindan, denetlenecek birime denetim hakkrnda temel bilgileri igeren denetim bildirim
ya s gdnderilir. Bu bildirimle, denetlenecek birimin yoneticileri ve gahganlannm genel
olarak denetimin amag ve kapsamr ile denetime baglama tarihi hakkrnda bilgi sahibi olmalarr
saglanrr; ayrrca, denetlenen birime, denetim konusuyla ilgili personelin haztr bulundurulmasr
ve ihtiyag duyulacak bilgi ve belgelerin hanrlanabilmesi igin zaman tarumak suretiyle
denetim stresinin etkin kullanrlmasrna yardrmcr olunur. Bununla birlikte, nakit ve di[er
krymetli evrakrn saylmr gereken hallerde bildirimde bulunulmayabilir.
Denetime Hazrrhk ve Baglama
Madde 25 - Denetim faaliyetlerinin hazrrhk a$amasl 6n gahgma olarak adlandrrrlrr.
gahgmada
ig denetgi gorevlendirildikleri konu ile ilgili gerekli inceleme ve aragtumalart
On
yaparak denetimin amag ve kapsamrnr, saha gahgmasrnda uygulanacak denetim testlerini
tespit eder. Denetim konusuna gcire belirleyecekleri toplantr, miilakat, anket, yerinde gozlem
gibi ydntemler ile denetlenecek birim veya si.ireg hakkrnda bilgi edinerek mevcut risk ve
kontrolleri tespit eder ve bunlann bir de[erlendirmesini yapar.
Agrhg Toplantrsr
Madde 26 - Denetim ekibi, dn aragflrmalar sonrasrnda denetlenen alan ile ilgili yeterli
di.izeyde bilgiye sahip olduktan sonra denetlenecek birimin ycineticisi/yoneticileriyle bir
toplantr yapar. Bu toplantrya ihtiyag duyulmasr halinde denetlenen birimdeki diler personel
de katrlabilir.

Agrhg toplantrsrnda denetim ekibi, ilgili birimin yoneticisi/ycineticileri ve gerekirse
personelle
denetimin amacl, kapsamr, denetim ytintemi, denetimin tahmini siiresi,
difier
denetime yardrmcr olacak personel ve gahganlardan beklentiler, birimin denetimden
beklentileri, denetim sonuglannrn ne gekilde paylagrlaca[r, denetimin sallayaca[r faydalar ve
denetim ekibi ile birim arasrndaki iletigimin nasrl gergeklegtirilecegi hususlarrnr gdrtigiir.
Toplantrda denetim stireci hakkrnda genel bilgi de verilir. Toplantrda ele altnan konular, bir
gahgma kalrdryla kayrt altrna almr.
Qahgma Planr

- Tijm denetim adrmlannr ve izlenecek ycintemleri gosteren gahgma
planrnrn hazrrlanmasryla cin gahgma tamamlarur. Denetlenen birimin ydneticisi ve di[er
personelle yaprlan gdriigmelerin sonuglanna gdre hazrlanan gahgma planrnda; denetimin
amag ve hedefleri, kapsamr, denetimin icrasmda bilgilerin elde edilmesi, anahzi ve
delerlendirilmesine iligkin ydntemler, tahmini denetim stiresi yer alrr. ig denetim birimi
bagkanr kendisine sunulan gahgma planr ve eklerini (gorev ig programr ve risk kontrol matrisi)
en geg iki ig gi.ini.i igerisinde de[erlendirir ve onaylar. Onaylanmasrm uygun bulmadrfr
gahgma planrnr dtizeltilmesi igin gerekgeli bir gekilde ilgili denetim ekibine iletir. Qahgma
Madde 27
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planr onaylanmadan test gahgmalanna baglanamaz. Qahgma planr onaylandlktan sonra
denetimin saha gahgmast a$amasrna gegilir ve denetimler bu gahgma planrna gcire yiirtitiili.ir.

Denetim Faaliyetinin Yiiriitiilmesi
Madde 23 - ig denetgi, Kurul tarafindan yayrmlanmrg denetim rehberlerinden de
yararlanarak denetim faaliyetini yiiriittir. ig denetgi, yrlhk denetim programmda ve gahqma
planrnda belirlenen denetim hedeflerine ulagmak igin, risk ve kontrol delerlendirmelerinde
tespit edilen hususlarla ilgili olarak yeterli ve giivenilir bilgi ve belgeleri elde etmek,
incelemek ve de[erlendirmekle yiiktimliidtir. Denetimin yiirtitiilmesi strastnda uygulanacak
testler, ig kontrol uygulamalanrun yeterlilifine dair deferlendirme yaprlabilmesine de olanak
verecek gekilde tasarlanmah, en riskli alanlara oncelik verilmelidir. Gergekleqtirilen testlerin
tamamr; izlenen yontem, yaprlan gozlem, incelenen belge, goriigme ve di[er adrmlar da
belirtilmek suretiyle gahgma ka[rtlarr ile belgelendirilmelidir.

Denetim Giizetim Faaliyeti
Madde 29 - Denetimin gcizetimi sorumlulu[u; gahgma plarurun yeterli risk analizine
dayandrnhp dayandrrrlmadr[r, gdrev ig programrnda belirlenen denetim testlerinin denetim
amaglannrn gergeklegtirilmesi igin yeterli olup olmadrfr, bu testlerin uygulanrp
uygulanmadrgr ve denetim sonuglanna dayanak tegkil eden bilgilerin kayrth hale getirilip
getirilmedifi, denetim sonucunda vanlan kanaatleri destekleyecek kanrtlarrn yeterli olup
olmadrgr ve ilave inceleme yaprlmasrna gerek olup olmadt[r, raporda uygulanabilir onerilere
ve eylem planlanna yer verilip verilmedifi hususlannda delerlendirmede bulunmak ve ilgili
ig denetgiden gerekli diizeltmeleri istemek gdrev ve yetkilerini kapsar.
Denetim Gtizetim Sorumlusu
Madde 30 - ig Denetim Birimi Bagkanr her bir denetim gorevinin Kamu ig Denetim
standarllan ile Kamu ig Denetim Rehberine uygun olarak yi.iri.ittilmesini sa[lamak amacryla
A-3 ve A-4 sertihka di.izeyindeki krdemli bir ig denetgiyi, i9 denetim programr ile denetim
gcizetim sorumlusu olarak gdrevlendirir. ig Denetim Biriminde yeterli sayl ve sertifika
dtizeyine sahip ig denetgi bulunmamasr halinde, denetimin gcizetimi faaliyeti, bizzat Ig
Denetim Birimi Bagkanr tarafindan veya Y<inetmeli[in 30. Maddesine gdre A-2 sertifika
dtizeyine ytikselmig ig denetgiler tarafindan da yiiriitiilebilir. Denetim gozetim sorumlusu
olarak gdrevlendirilen ig denetgi, aynr anda bagka bir ig denetim faaliyetinde de
gorevlendirilebilir. Denetim ekibinin bir pargasr olarak denetim gozetim sotumlusu, denetim
gahgmalannr yakrndan takip etmeli, yonlendirmeli ve ig denetgiye yardtmcr olmahdrr.
Denetim gozetim sorumlusu, gorev ve fonksiyonu paralelinde, ig denetgi ile birlikte denetimin
ttim asamalanndan sorumludur.

Denetim Bulgulannrn Paylagrlmasr
Madde 31 - Denetim gozetim sorumlusu tarafindan nihai hali verilen bulgular
denetlenen birime/birimlere gonderilmeden once ig denetim birimi bagkanr tarafindan;
bulgularrn cinem diizeylerinin, daha rince ytriiti.ilen benzer denetimlerdeki bulgu onem
dtizeyleriyle uyumu, bulgulardaki maddi hatalar ile mevzuata iligkin hatalar agtstndan gdzden
gegirilir. ig denetim birimi bagkanr, bu konularda bir sorun gormesi halinde ilgili denetim
ekibinden gerekli di.izeltmelerin yaprlmasrnt talep eder. Bu gekilde nihai hali verilen denetim
bulgularr, belirli bir stirede cevaplandrnlmak tizere, bulgu paylagrm formlarr aracrhgryla
denetim gozetim sorumlusu tarafindan denetlenen birime/birimlere gonderilir. Bulgu paylaqrm
formundaki tespit ve rjneri drgrnda kalan difer alanlarrn birimlerle paylagrhp paylagrlmayaca$t
Sayfa 15 I 27

karan denetim gozetim sorumlusu tarafindan verilir. Bildirimde, kapantg toplantrsrnrn tarihi,
yeri, kimlerin katrlmasrnrn faydah olacafr hususu ile toplantrnrn gtindemi belirtilir. Aynca bu
bildirimde bulgu paylagrm formlanrun, ne kadar stire igerisinde cevaplanarak ig denetim
birimine iletilmesi gerekti[i de belirtilir. Denetlenen birimin y<ineticisi, gerekti[inde
gahganlardan ve ilgililerden gdriig almak suretiyle bulgularda belirtilen hususlart
cevaplandrrarak ig denetim birimine gonderir.
Kapanrq Toplantrsr
Madde 32 - Kapamg toplantrsrnda; denetim tespitleri, <ineriler, bulgularrn cinem
dtizeyi ile gergeklegtirilecek eylemler ve uygulama takvimi tartrgrlarak toplantr sonrasmda
tutanak dtizenlenir. ig denetim birimi bagkam, gerekli gdrmesi halinde kapanrg toplanttlarrna
katrlabilir. Bulgularrn saylsr ve igeri[ine gcire, aynr birimle birden fazlaveya farkh birimlerle
bir arada kapanrg toplantrlarr yaprlmasr miimki.indtir. Aynr birimle birden fazla toplantr
yaprlmasr halinde son toplantl sonucuna gdre kapamg toplantrsr tutana[r dtizenlenebilir.
Denetlenen birim, bulgulara (mevcut durum, riskler ve etkileri ile <inem diizeyleri)
katrlmasr halinde, kapanrg toplantrsr sonuglanm da dikkate alarak makul bir si.irede ahnacak
onlemleri igeren bir eylem plam sunmak zorundadrr. Bu eylem planrnda; her bir bulguda
belirtilen hususlann diizeltilmesiyle ilgili olarak; yaprlmasr planlanan somut faaliyetlere, bu
faaliyetlerin tamamlanaca[r tarihlere ve bu faaliyetlerin gergeklegtirilmesinden sorumlu
kigilerin unvanlanna yer verilmelidir. Denetim gdzetim sorumlusu tarafindan, eylem
planlarrnda yer alan bu i.ig hususta eksiklik olup olmadr[r kontrol edilmeli, eksiklik olmast
halinde rapor 6ncesinde bu eksikliklerin giderilmesi sallanmahdrr. Denetim gozetim
sorumlusu tarafindan bulgu ve 6neri iizerinde uzlagrhp uzlagtlamadr[r bilgisi kaydedilir.
Uzlagrlamamasr halinde, verilen cevaplar incelenerek denetlenen birimin bulguda yer alan
hangi hususlara katrlmadrlr belirlenir ve buna iligkin denetim ekibinin gdri.igii belirtilir.

Denetim Sonuglannrn Raporlanmasr
Madde 33 - Paylagrlan bulgulara, denetlenen birimin cevabr ve kapanrg toplantrsrnda
alman gciriigler dogrultusunda son hali verilir. Denetlenen birimin denetim ekibi ile aynr
gortigte oldugu bulgu ve eylem planlarrna denetim raporunda yer verilir. Denetlenen birimin
denetim ekibi ile aynr gdriigte olmadr[r bulgularda, dnemli bir eksiklik ya da hata sdz
konusuysa ve denetim gdzetim sorumlusu bu konuda denetlenen birimin gdriigiine katrhyorsa
bu bulgulara denetim raporunda yer verilmez. Denetlenen birimin denetim ekibi ile aynr
gcirtigte olmadrfr bulgularla ilgili olarak, i9 denetim birimi bagkanr denetlenen birimin
gori.igtine katrhyorsa, bulgularda ig denetim birimi bagkantnrn gdriigii do!rultusunda
de[igiklikler yaprlarak denetim raporunda yer verilir. Denetlenen birimin, ig denetim birimi
ile aynr gdriigte olmadr[r bulgu ve eylem planlan, ig denetim birimi (gdrevlendirilmesi
halinde ig denetim birimi bagkanr) tarafindan uzlagtlamayan husus olarak. tist ycineticiye
sunulur. Ust ydneticinin talimatr dofrultusunda iglem tesis edilir. Ust ycineticinin
uzlagrlamayan hususlara iligkin olarak i9 denetim biriminin de[erlendirmesine katrlmasr
halinde, denetlenen birimden uzlagmazhk konusu hususlarla ilgili eylem planr ahnarak
bulguya son hali verilir. Ust yoneticinin uzlagrlamayan hususlara iligkin olarak tespite
katrlmakla birlikte farkh bir oneri getirmesi halinde, bu cineri do[rultusunda bulguda gerekli
deligiklikler yaprlrr ve denetlenen birimden bu dolrultuda eylem planr ahnrr. Bu eylem
planlan bulgu delerlendirme formuna iglenir. Bu agamalardan sonra denetim raporu ig
denetim birimi bagkanr tarafindan kontrol listesi aracrh[ryla gdzden gegirilir. Bu gekilde nihai
hale gelen denetim rapom, ig denetim birimi (gcirevlendirilmesi halinde ig denetim birimi
bagkanr) tarafindan iist y<ineticiye sunulur. Raporda yer alan yi.iksek riskli bulgular ve kritik
diger konular raporun y<inetici rizetinde ele alrrur ve raponm da[rtrm listesi belirlenir.
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Denetim raporu, dafrtrm listesi dogrultusunda, ig denetim birimi tarafindan haztrlanan ve iist
ycinetici tarafrndan imzalanan bir ya ekinde gere[i ve/veya bilgi igin denetlenen
birime/birimlere ve Strateii Geliqtirme Daire Bagkanhlrna gcinderilir.

Denetim Giiriigii
Madde 34 - Denetim gori.igt, denetim gorevi srrasrnda toplanan bilgi ve kanrtlar
do$rultusunda, gorevin amag ve kapsamtna uygun bir gekilde denetim konusu hususlarla ilgili
genel bir kanaate ulagrlmasrdrr. Bu gortigle tist ytinetici ve denetlenen birim yoneticisine,
denetim alanrnrn genel durumu hakkrnda bilgi sunulur. Kurumda denetlenen siireg veya
faaliyetler igin verilecek denetim gortgi.i; I -5 kodlan ile aga[rda belirtilen gekilde
srnrflandrnlacaktrr.

ig kontrol

ihtiyactnrn farkrna vanlmtgttr. Risk ve
kontrollerin belirlenmesine yonelik geligi giizel ve
kigilere baflr bir yaklagrm sciz konusudur. Kontrol
zayrflrklarr belirlenmemektedir. Kontrollere iligkin

sorumluluklartn belirlenmesinde

yetersizlikler

bulunmaktadrr.

Kontroller

uygulaumakla

Denetlenen faaliyetle ilgi li
olarak "1 - Baglangtg"
degerlendirmesi yaprlabilmesi
igin, iki veya daha fazla kritik
cinem diizeyine sahip bulgunun
olmasr gerekir.

birlikte,

dokiimantasyonunda eksiklikler bulunmaktadrr. Denetlenen faaliyetle i lgili
Kontrollerin galtgmast, ilgili kigilerin bilgi ve olarak "2 - Srntrlt/Sistematik
motivasyonlanna baglr olarak degigmektedir. Olmayan" degerlend irmesi
Kontrollerirr etkililigi de$erlendirihnemekted ir. yaprlabilmesi igin, bir kritik
Kontrol zayrflrklarr tam olarak oftaya konamamakta veya iki ve daha fazla ytiksek

ve

oncelik srrastna gcire goziime
Kontrollere iligkin

kovugturulmamaktadtr.

onern dlizeyine sahip bulgunun

olmasr gerekir.

sorumluluklar krsmen belirlenmistir.

Kontrol uygulanmakta ve yeterli diizeyde doktimante
edilmektedir. Diizenli olarak kontrollerin galrgrp
galrgmadrgr kontrol edilmektedir. Ancak bu
delerlendirme siireci yazrlr olarak belirlenmemigtir.
Yonetim, btiyi.ik olgiide kontrol leri takip edebi lmekte,

Denetlenen faaliyetle ilgili
Geligime agtk"
olarak "3

ancak gozden kagan hususlar olabilmektedir.
Qalrganlar, kontrollerle ilgili sorumluluklanntn

bulunmamasr

farkrndadrr.

de[erlendirmesinin

yaprlabilmesi iEin, kritik onem

diizeyine sahip

bulgu

ve en fazla bir

yiiksek dnem diizeyine

sahip

bulgunun olmast gerekir.

Etkili bir risk yonetimi ve i9 kontrol oftarnl Denetlenen faaliyetle ilgili
bulunmaktadrr. Yazrlr olarak tanrmlanmtg ve diizenli

olarak "4

olarak yi.iriitiilen bir kontrol de[erlendirme

bulunmaktadrr. Yonetim kontrollerle ilgili
hrzla tespit ederek orrcelik srrasrna uygull ve tutarlr bir

deferlendirmesinin
yaprlabilmesi igin kritik, yiiksek
veya orla di.izeyde bir bulgunun

geki lde goziime kovuqturabi lrnekted i r.

bulunmamast eerekir.

slireci
sorunlarr
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Yeterli"

Risk ve kontrol deferlendirme faaliyetleri, kurum
di.izeyinde birbirine entegre olarak yi.iriiti.ilmektedir.

Denetlenen faaliyetle ilgili
Kontroller siirekli olarak takip edilmekte ve BT olarak "5
Geligmig"
destekli olarak yi.iriiti.ilmektedir. Sorun tespit edilen delerlendirmesinin
alanlarda kcjk neden analizleri yaprlarak gergekgi yaprlabilmesi igin, her hangi bir
goziimler iiretilebilmektedir. Qahqanlar kontrollerin
bulgunun bul unmamasr gerekir.
geligtirilmesi ve iyilegtirilmesi stirecine aktif olarak
katrlmaktadrr.

Yukandaki tabloda yer alan ve denetim goriiqtintin olugturulmastnda dikkate altnan
bulgulann onem di.izeyi agalrdaki esaslara gore belirlenir:
Faaliyetin ytiriitiilmesini veya istenilen grktr,
iiriin ya da hizmetin sunulmasmr engelleyecek ttim bulgular bu grupta degerlendirilir. Risk ve
etkileri deferlendirildiginde, can kayrplanna veya bedensel bi.iti.inliige zarat vermesi ya da
kurumun faaliyetlerini durdurmasl veya biiytik mali kayrplara neden olacak bulgulardrr.

a)

Kritik iinem diizeyine sahip bulgu:

b) Yiiksek iinem diizeyine sahip bulgu: Faaliyetin yiirtttilmesinde uzun

siireli
gecikmelere ve ciddi sorunlara neden olabilecek bulgular bu grupta de[erlendirilir. Risk ve
etkileri defierlendirildifinde, kurum faaliyetlerini sekteye ugratacak veya kurumun onemli
mali kayrplarla kargrla$maslna neden olacak bulgulardrr.

c) Orta iinem diizeyine sahip bulgu: Faaliyetin grkttlarrnrn kalitesini

etkileyen,
grupta
de[erlendirilir.
bu
yi.iri.ittilmesinde gecikmelere ve sorunlara neden olabilecek bulgular

d) Diigiik iinem diizeyine sahip bulgu: Faaliyetin genel igleyigini etkilemeyen ancak
daha iyi bir hizmet sunulmasrnr saflamaya yonelik bulgular bu grupta de[erlendirilir.
Denetim Sonuglartnrn izlenmesi
Madde 35 - Denetim raporunda belirtilen dnlemlerin ahnrp ahnmadrfir ig denetim
birimi (gorevlendirilmesi halinde ig denetim birimi bagkanr) tarafindan izlenir. ig denetim
biriminde, denetim raporlanrun uygulanmasrnr izlemek tizere bir takip sistemi olugturulur ve
bu kapsamda raporlarda yer alan onerilerin uygulanmasl saflanrr. izleme siireci, denetim
raporunun denetlenen birimlere gonderilmesiyle baglar ve gorevlendirilen ig denetgi ya da i9
denetim birimi baqkant tarafindan bulgunun kapatrlmastyla sona erer.

ig denetim faaliyeti sonucu denetim raporunda onerilen dtizeltici iglem ve tavsiyeler
ilgili raporda belirtilen siire igerisinde yerine getirilir. Dtizeltici iqlemin gergeklegtirilmesinin
belli bir siire gerektirmesi durumunda bu husus denetim raporuna verilen cevapta belirtilir ve
periyodik geligmeler ilgili birimce en az all:r ayhk donemler halinde ig denetim birimine
bildirilir.
Bulgulann izlenmesi; eylem planlannrn tamamlanma tarihleri baztnda yaprlrr. Izleme
kapsamrnda; denetim raporunda belirtilen oneriler, bu tineriler do[rultusunda sorumlu
birimlerce gergeklegtirilmesi taahhtit edilen ve bir takvime ba$anan eylemlerin gergekleqme
di.izeyi, takvim gergevesinde gergeklegtirilen eylemlerin ilgili riski azallrp azaltmadr|t
hususlan dikkate ahnrr. Raporlann ilgili birimlere gdnderildi[i iist yaztda, belirlenen takvim
gergevesinde rapordaki eylemlerin yerine getirilmesine iligkin izleme stirecinin baglayaca[l ve
bulgunun kapatrlabilmesi igin denetlenen birimin soz konusu eylemlere iligkin
gergeklegmeleri ig denetim birimine bildirmesi gerekti$i belirtilir.
Sayfa 18 I 27

Denetlenen birim yoneticileri, denetim raporlarrnda yer alan <inerilere iliqkin gerekli
dtizeltici tedbirleri alrr. Raporlarda yer alan tavsiyelerin gergeklegtirilmemesi ve gerekli
onlemlerin ahnmamasr halinde ig denetim birimi (gorevlendirilmesi halinde ig denetim birimi
bagkanr), yaprlmasr gerekenler ve sorumlular hakkrnda Ust Ydneticiyi bilgilendirir.

Kfffrtlan
Madde 36 - Denetime hazthk, risk ve kontrol de[erlendirmeleri, yaprlan
Qahgma

testler,

bunlarrn sonucunda elde edilen bilgi ve karutlar, raporlama ve izleme faaliyetleri gibi denetim
stiresince yaprlan ti.im iglemler gahgma ka[rtlarryla belgelendirilir. Qahgma kafrtlan; elde
edilen bilgilerin, yaprlan analizlerin, ulagrlan sonuglartn ve bunlann dayanaklannrn
kaydedilmesi igin denetimler srasrnda di.izenlenen belgelerdir. Denetim srastnda farkh bir ad
ile anrlsa da diizenlenen her tiirlii belge bir gahgma ka[rdrdrr. Risk kontrol matrisi, kapamq
toplantrsr tutanalr, ig akrg gemasl, bulgu formu gibi belgeler de birer gahgma ka[rdrdrr.
Denetim sonuglanrun takibi ile kalite giivence ve geligtirme faaliyetleri gergevesinde yaprlan
deferlendirmelerde bu gahgma kalrtlarrndan yararlantltr.

DOKUZUNCU BOLUM
Danrsmanhk Faalivetleri
Danrgmanhk Faaliyetinin Nitelifi
Madde 37 - Danrgmanhk faaliyetleri, kurum hedeflerini gergeklegtirmeye yonelik
faaliyetlerin ve iglem siireglerinin deferlendirilmesi ve geligtirilmesi amacryla tjnerilerde
bulunulmasrdrr. Danrqmanhk faaliyetleri, bir idari sorumluluk iistlenmeksizin yi.iri.itiilen; icrai
konularla ilgili ve kapsamh mevzuat de[igikliklerine/tasanlarrna gortig verilmesi, elitim,
analiz, de[erlendirme, performans gostergelerinin tespiti, kontrol oz-de[erlendirme, siireg
tasanmr ve proje gdrevleri gibi idari faaliyetlere defer katmak, bunlan kolaylagtrrmak ve
geligtirmek, yol gdstermek amaglarryla gergeklegtirilen hizmetlerdir.
Danrgmanhk faaliyetleri; acil ve ozel durumlan da kapsayan yazir ve yazth olmayan
faaliyetler olarak gergeklegtirilir. Yazrh danrgmanhk faaliyetleri; resmi nitelikte ve yazit
olarak bir stireg ve sonug igeren, tarumlanmrg bir ig programlna dayanan faaliyetlerdir. Yazrh
olmayan danrgmanhk faaliyetleri ise; sozlti gciriig, tavsiye ve benzeri nitelikte olup, yazrh bir
stireg ve sonug igermeyen faaliyetlerdir.
Danrgmanhk faaliyetinin birimlerden gelen talepler iizerine gergeklegtirilmesi esasttr.
Bununla birlikte, ig denetim planrrun hazrlanmasr si.irecinde gerek kurumsal di.izeyde gerekse
birim/stireg diizeyinde danrgmanhk faaliyetlerinin katma defer yaratabilece[i alanlarrn olup
olmadrlr aragtrnlrr. Program drgr danrgmanhk hizmeti talep edilmesi durumunda ig denetim
birimi (gorevlendirilmesi halinde ig denetim birimi bagkam) tarafindan Kamu ig Denetim
Rehberinde belirtilen hususlar gdz oniinde bulundurularak delerlendirme yaprlrr ve uygun
gori.ilmesi halinde ihtiyati denetim kaynafrndan kargrlanmak iizere danrgmanhk hizmeti
verilmesine karar verilir. Bu siireler denetginin program kapsamrndaki denetim gorevlerini
aksatmayacak gekilde ig denetim birimince belirlenir. Kurum birimlerinden danrgmanhk
faaliyetlerine iligkin talepler, i9 denetim birimine i.ist ytinetici aracrh[ryla iletilir.

Danrgmanhk Faaliyetinin Yiiriitiilmesi
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Danrgmanhk faaliyetleri, ilgili birim ile birlikte haztrlanacak olan
mutabakat metni esas ahnarak Kamu Ig Denetim Standartlamna uygun bir gekilde ytiriiti.iltir.
Mutabakat metninde asgari olarak danrgmanhk faaliyetinin; amaglan, kapsamt, siiresi, I9
Denetim Biriminin ve ilgili birimin kargrhkh rol ve sorumluluklan, raporlama bigimi ve gtirev
sonuglanrun nasrl izlenece[i, belirlenir. Raporlama yaprlmayan danrgmanhk faaliyetlerinde
(e[itim, proje, toplantrlarrna gcizlemci olarak katrhm vb.) mutabakat metni diizenlenmez.

Madde 38

ig

-

denetgiler tarafindan ytirlitiilecek danrgmanhk faaliyetlerinde agafrdaki hususlar

dikkate ahnrr:
a) Faaliyetin kapsamr, agrk olarak tanrmlanmrg bir ig programlna dayanmahdrr.

b) Faaliyet ig denetginin ba[rmsrzhk ve tarafsrzh[rnr etkilememelidir.
c) Faaliyetin siiresi, ig denetginin sertifika puanlamasrnr engellemeyecek, mevcut ve
gelecekteki denetim gorevlerinin si.irekli aksamastna neden olmayacak gekilde ig denetim
birimi (gorevlendirilmesi halinde ig denetim birimi bagkanr) tarafindan belirlenmelidir.

ilgili olarak bir yrl gegmeden aynr
ig denetgi tarafindan denetim yapiamayaca$r konusunda hem ig denetim birimi
(gorevlendirilmesi halinde ig denetim birimi bagkanr) hem de i9 denetgi gerekli cizeni
d) Daha once yiiri.ittilen danrgmanhk faaliyetleri ile

gdstermelidir.

e) ig denetgiler daha cince sorumlusu olduklarr idari faaliyetlere iligkin damgmanhk
hizmeti verebilir.

f) Ytiriitiilen bu faaliyetlerin sonuglan ig denetim birimi (gorevlendirilmesi halinde ig
denetim birimi bagkanr) tarafindan ilgili tarafl ara bildirilmelidir.
Danrgmanhk faaliyetleri ile ilgili olarak ig denetginin herhangi bir icrai sorumlulu[u
yoktur. Danrgmanhk faaliyetleri sonucunda birimlerce yaprlacak uygulamalann sorumlulufu
ilgili birim yoneticilerine aittir.
Danrgmanhk faaliyetlerinin yi.irtiti.ilmesinde ve raporlann di.izenlenmesinde Kamu i9
Denetim Rehberinde belirtilen esaslara uyulur. Damgmanhk gorevlerinden elde edilen risk
bilgileri, ig denetim plant ve programl gahgmalannda dikkate altrur.

Danrgmanhk raporunda somut ve belli bir takvime ballanan <jnerilerin olmast
durumunda ve danrgmanhk hizmeti talep eden birimle mutabrk kahndrpr dlgtide gorev
sonuglan izlemeye alrrur. Danrgmanhk faaliyetlerine iligkin izleme sonuglan da ig denetim
birimi (grirevlendirilmesi halinde ig denetim birimi bagkanr) tarafindan Ust Ytjneticiye ayrrca
raporlarur.

ONUNCU BOLUM
Difer Faaliyetler

Yolsuzluk ve Usulsiizliik Halleri
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Madde 39 - i9 denetgi, yolsuzluga iligkin delilleri tespit edebilecek bilgi, beceri ve
donanrm ile denetim faaliyetlerini siirdiiri.ir. Ig denetgi, denetim gorevi strastnda bir yolsuzluk
ve usulsi.izliik bulgusuna ulagtr[rnda, tespitlerini ve elde ettigi delilleri ivedilikle
(gcirevlendirilmesi halinde ig denetim birimi bagkanr aracrhlryla) iist yoneticiye intikal ettirir.
Yolsuzluk ve usulsiizltiklere iliqkin incelemeler Kamu ig Denetim Rehberi gergevesinde Ust
Yoneticiye raporlarur.

Ust Ydnetici veya i9 Denetim Birimine gelen ihbar ve gikdyetlerden, gikdyetgisi belli
gikdyet konusu agrk olan ve ig denetgilerin gdrev alaruna girenler ig Denetim Birimi
tarafindan de[erlendirilerek konunun cinemi ve aciliyeti dikkate ahnarak Ust Y<jneticiden
a|nacak onay iizerine denetim programr kapsamrnda veya program drqr incelenir. I9
denetgilerin gorev alanma girmeyen ihbar ve gikdyetler ise incelenmek iizere Kurumun ilgili
birimlerine i.ist yonetici aracrhfryla gonderilir. ig denetgiler, ihbar ve gik6yetler i.izerine
program kapsamrndaveya program drgr yaprlan incelemelerde mevcut ig kontrol sisteminin
yolsuzluk ve usulsiizli.ikleri <jnleme kabiliyetini de deferlendirir.
gikdyetlerde iddia edilen konular, risk
analizlerinde dikkate ahnarak denetim planlamasrnda ve denetimde 96z 6ni.inde bulundurulur.
Sug tegkil eden fiillere iligkin raporlann yetkili mercilere sunulmastyla ilgili olarak mevzuatta
ongcirtilen ozel htikiimler sakhdrr.

ig denetim birimine intikal eden ihbar ve

ONBIRINCI BOLUM
Raporlama

Raporlama ilkeleri
Madde 40 - Denetim faaliyetinin sonuglan, diizenlenecek raporla kayrt altrna ahnrr. ig
denetgi, ulagtr[r gortigii, gortige ulagamamrgsa bunun nedenlerini raporunda agrkga belirtir. I9
denetim raporlannrn, kamu ig denetim standartlarrna uygun bir gekilde, do[ru, tarafsrz, agrk,
kolay anlagrlrr, ozlii, yaprcr ve tam olmasma ve dngortilen zamanda sunulmasrna dikkat edilir.
Raporlar, Kurulun belirledifi raporlama standartlarrna uygun, yeterli kanrtlara dayah ve tutarlt
olarak dtizenlenir.

Raporlann diizenlenmesi, ilgili mercilere sunulmast, sonuglann takibi ve di[er
hususlar Kurulun diizenlemeleri gergevesinde yiiriiti.iltir. Raporlar onemli bir hata veya
eksiklik igerdi[i sonradan anlagrlrrsa ig denetim birimi (gcirevlendirilmesi halinde ig denetim
birimi bagkanr) ilgili ig denetgi tarafindan yazian di.izeltme notunu rapor dalrttmr yaptlan
taraflara bildirir.

ig denetim raporlan tist ydneticinin izni olmaksrzm, Kurul harig, kurum drgrna
verilemez. Diizenlenen raporlann birer cirne[i ig denetim biriminde saklanmak tizere, i9
denetim birimine sunulur. Raporlar, yetkisiz kigilerin erigimini engellemek igin gizlilik iginde
muhafaza edilir.
Rapor Tiirleri
Madde 4l -Ig denetim faaliyetleri sonucunda, agafrda belirtilen raporlar hazrlann:
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a) Denetim Raporu: Denetim gorevleri sonucunda hazrlanan ve ig denetim birimi
(gcirevlendirilmesi halinde ig denetim birimi bagkanr) tarafindan iist ydneticiye sunulan
rapordur. Sistem denetimi, uygunluk denetimi, performans denetimi, bilgi teknolojileri
denetimi ve mali denetim adr altrnda beg ayrr denetim uygulamasrnr kapsayan ig denetimin
denetim faaliyetleri sonucunda denetim raporu diizenlenir. Denetim raporunda; denetimin
amacl, denetimin kapsamr, denetim ycintemi, tespitler (mevcut durum), uygulanabilir dneriler,
eylem planr, bulgunun cinem diizeyi ve iyi uygulamalar ve baganh performans unsurlart
bulunur.

b)

Danrgmanhk Raporu: Raporlama yaprlmasr ongciriilen danrgmanhk gdrevleri
sonucunda hazrlanan ve ig denetim birimi (gdrevlendirilmesi halinde ig denetim birimi
bagkanr) tarafindan tist yoneticiye sunulan rapordur. Raporlama yaprlmayan danrgmanhk
faaliyetlerinde (e[itim, proje toplantrlarrna gcizlemci olarak katrhm vb.) mutabakat metni
dtizenlenmez.

c) inceleme Raporu: Usulstizltik ve yolsuzluk iddia ve tespitlerine iligkin olarak
yaprlan incelemeler sonucunda diizenlenen rapordur.

d) Ddnemsel Rapor: Ig denetim faaliyetinin amacr, gcirev, yetki ve sorumluluklan ile
ig denetim planrrun uygulama sonuglannr kapsayan, ig denetim birimi (g<irevlendirilmesi
halinde ig denetim birimi bagkanr) tarafindan iist ydneticiye ddnemsel olarak sunulan
rapordur. Ddnemsel rapor, yrlda bir defa olmak izere, Temmuz ayl sonuna kadar ig denetim
birimince hazrrlanrr ve iist yoneticiye sunulur.
e) ig Denetim Faaliyet Raporu: Program drgr yaprlanlar da dAhil ig denetim faaliyetleri,
performansr, tespit ve onerileri, tinerilerden onaylanmayan ve

ig denetim biriminin

uygulanmayanlar varsa onaylanmama ve uygulanmama nedenleri, ig denetgilerin e[itimi,
ydnetime verilen danrgmanhk hizmetleri ve di[er faaliyet sonuglan ile ilgili bilgilerin yer
aldr[r yrlhk rapordur. Kurumun ydnetim ve kontrol sisteminin genel deferlendirmesi, cinemli
riskler, yonetim ve kontrol sorunlan ile bunlara iligkin tjnerilere de faaliyet raporunda yer
verilir. ig denetim faaliyet raporu, $ubat ayl sonuna kadar iist yonetici tarafindan Kurula
gonderilir.

ONIKINCI BOLUM
Kaynaklannrn
Yiinetimi ve Geligtirilmesi
ig Denetim
ig Denetim Kaynaklannrn Yiinetimi
Madde 42 - Ig denetim igin gerekli kaynaklarrn y6netiminden i9 denetim birimi
(gorevlendirilmesi halinde ig denetim birimi bagkam) sorumludur. Gorevlendirilmesi halinde
i9 denetim birimi bagkanr, ig denetim biriminin btitgesini yonetir ve denetimin ihtiyacr olan
uygun niteliklere sahip personel de d6hil ttim kaynaklan temin eder.
ig Denetgilikte Derecelendirme
Madde 43 Ig denetgilikte derecelendirme, Ydnetmelilin 22'nci maddesinde
belirlenen hususlara uygun olarak yaprlrr. Bu derecelendirme yaprlrrken kalite giivence ve
geligtirme programl kapsamrnda yaprlan deferlendirme sonuglan da dikkate almr. Kamu ig
denetgi sertifikasr; krdem slrasl ve kadro gartlarr yanrnda ig denetginin yeterlilifi, mesleki
bilgi birikimi ve temsil yetenefi dikkate ahnarak tist ytineticinin teklifi i.izerine Kurul
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tarafindan derecelendirilir. Sertifika derecelendirilmesine iligkin puanlama gcirevlendirilmesi
halinde ig Denetim Birimi Bagkarunrn teklifi iizerine gorevlendirilmemigse dolrudan Ust
Ydnetici tarafindan yaprlrr. Ust y<inetici puanlamaya iligkin delerlendirmelerini; i9
denetgilerin gahgmalarr, hizmet igi egitim etkinliklerine katrltmt ve bagartsrnr dikkate alarak
Kurulun di.izenlemelerine uygun olarak yapar. Kamu ig denetgi sertifika dereceleri, i9
denetgilerin ozliik haklarrrun tespitinde ve kariyerlerinin planlanmasrnda dikkate altnr.
Krdem slrasl ve kadro gartlannrn olugmasrna ralmen derecelendirme yaprlmamasr
durumunda, buna iliqkin gerekgeler ilgili ig denetgiye ve Kurula yazir olarak bildirilir. I9
denetim birimi, her ig denetgi igin sertifika derecelendirmesine iligkin bilgi ve belgeleri
dosyasrnda muhafaza eder. Bagka bir kurumun ig denetgi kadrosuna naklen atanan i9
denetginin sertifika derecelendirmesine iligkin dosyasr atandr[r kuruma gonderilir.

Sertifika Derecesine Uygun Giirevlendirme
Madde 44 - Ig denetim birimi (gorevlendirilmesi halinde ig denetim birimi bagkanr),
kurumun ig denetim faaliyetlerini, birim, konu ve siiregleri itibarryla smtflandtnr. I9
denetgilerin denetim alanlanntn iig yrlda bir defigtirilmesi esasttr.

ig denetgiler,

gahgma stiresince edindikleri tecrtibe

ile sertifika derecelerine uygun

olarak gdrevlendirilir.

A-1 ve A-2 sertifika di.izeyindeki ig denetgiler; uygunluk denetimi, mali denetim ve
sistem denetimi y aparlar.

A-3 ve A-4 sertifika diizeyindeki ig denetgiler ilave olarak, performans denetimi
yaparlar ve denetimin gdzetimi faaliyetini ytrtittirler.

de

Bilgi teknolojileri denetimi, bu konuda ozel uzmanhfr olan veya bu alanda yeterli
stirede efitim alan ig denetgiler tarafindan yiiri.ittili.ir.
Denetimin sonuglanna iligkin olarak yiirtittilecek izleme denetimleri, siiz konusu
denetim ttiri.intin tabi oldu[u sertifika diizeylerine sahip ig denetgiler tarafindan yiirtitiiliir.

Ekip halindeki giirevlendirmelerde, sertifrka derecesi yiiksek olan ig denetgi

esas

alrrur.

Danrqmanhk faaliyeti, Ydnetmelifin 3O'uncu maddesine g<ire A-2 sertifrka dtizeyine
yiikselmig ig denetgiler ile A-3 ve A-4 sertifika di.izeyindeki i9 denetgiler tarafindan ytiriitiili.ir.

Yeterli sertifika diizeyine sahip ig denetgi bulunmamasr halinde, denetimin gozetimi
faaliyeti, ig denetim birimi baqkanr veya Ydnetmeligin 30 uncu maddesine gore A-2 sertifika
diizeyine yiikselmig ig denetgiler tarafindan da yiirtttilebilir.
Denetim faaliyetinin birden fazla alam kapsamast veya alarun birden fazla ig
denetginin gahgmasrnr gerektirecek olgtide genig olmasr halinde denetim, farkh sertifika
derecesine sahip ig denetgilerden olugan bir grup tarafindan yaprlabilir.

Birden fazla kurumu ilgilendiren konularda

ig

denetgilerin yapacaklan ortak

gahgmalarda Kurulun di.izenlemelerine uyulur.

Mesleki Yeterlifin Geliqtirilmesi ve Meslek igi Efitim
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- Ust yonetici ve ig denetim birimi (gdrevlendirilmesi halinde ig denetim
i9
denetgilerin Ycinetmeligin 31 ve 32'nci maddelerinde belirtilen mesleki
birimi baqkam)
niteliklerini geligtirmeleri igin uygun ortamr haznlar. Bu amagla Yonetmelikte belirlenen
bilgi, yetenek ve niteliklerin olugturulmasr yarunda, ig denetimle ilgili her ttirlii efitim,
konferans, seminer gibi faaliyetlere katrlma konusunda ig denetgilere gerekli olanak saflanrr.
Ust yonetici ve ig denetim birimi (gorevlendirilmesi halinde ig denetim birimi baqkanr), i9
denetgilerin uluslararasr ig denetgi sertifikalanna sahip olmalarr igin gerekli imkdn ve
kurumsal altyapryr olugturur; ig denetgilerin gorevlerini ifa ederken ihtiyag duyacaklan ozel
ihtisas alanlanna iligkin gerekli bilgi, beceri ve deneyim sahibi uzmanlardan yardtm
Madde 45

almmasrnr sa$ar.

yrlhk siiregte asgari yi.iz saat meslek igi e[itim sa[lanrr. Uq yrlhk
si1regte saflanacak meslek igi e[itim mtimkiin oldu[unca her yrla da[rtrlrr. Meslek igi egitim
konulannda, Kurumdaki geligme ve degigmelere yonelik hususlara da yer verilmelidir.
Meslek iqi efitimin Kurul koordinat<jrli.i[iinde Maliye Bakanhgrnca verilen otuz saati drqrnda
kalan stiresi Kurulun egitim konusundaki di.izenlemelerine riayet edilerek, Kurumun
ig denetgilere,

i.ig

ihtiyaglarrna gore ig Denetim Birimince programlarur.

ig Denetim Birimi gerektifinde mesleki kuruluglar, iiniversiteler ve bilimsel alanda
etkinlikte bulunan difer kurum ve kuruluqlarla igbirlipi yapmak suretiyle kurs, seminer ve
benzeri etkinliklerde bulunur. Meslek igi efitim etkinliklerine ig denetim plan ve programtnda
yer verilir. Meslek igi egitim programlarl en az bir ay dnce ig denetgilere duyurulur.

Kalite Giivence ve Geliqtirme Programr
Madde 46 - Ig denetim faaliyetlerinin ttim yonleriyle de[erlendirilmesi ile ig denetim
tarumrna, kamu ig denetim standartlarr ve meslek ahlak kurallanna uygun olarak
yi.iri.iti.ilmesinin sa[lanmasr igin kalite gtivence ve geligtirme programl olugturulur. Bu
programln olugturulmasrnda ve uygulanmasmda ig Denetim Kalite Giivence ve Geligtirme
Programr ile Kamu ig Denetim Kalite Giivence ve Geligtirme Rehberi esas altntr.

Kalite gi.ivence ve degerlendirme stireci ig ve drg deferlendirmelerden olugur. ig
deferlendirmeler, ig denetimin tarumrna, kamu i9 denetim standartlanna, meslek ahlak
kurallanna ve ig denetim y<inergesine uyumu sallama ve kurum faaliyetlerine deger
katmadaki etkinligi ve verimliligi ortaya koyma amagh ytirtitiilen de[erlendirmelerdir. I9
defierlendirmeler, ig denetim faaliyetinin performansmm si.irekli izlenmesi ve dcinemsel
gdzden gegirme olmak ;J'zerc iki krsrmdan olugur. Dr$ degerlendirmeler, i9 denetim
faaliyetlerinin; ig denetimin tanrmrna, kamu ig denetim standartlanna, meslek ahlak
kurallarrna uygunlufunun iyi uygulama orneklerini kullanma dizeyi ile etkinliginin ve
verimlilifinin belirlenmesi amacryla Kurul tarafindan 5 yrlda bir yiirtiti.ilen
de!erlendirmelerdir.

Kalite gi.ivence ve geligtirme programrnln ig deferlendirmelere iliqkin btiliimi.inde
stirekli izleme ve donemsel gdzden gegirme gahgmalarrrun kapsamtna, de[erlendirmeyi
yapacak kigilere iligkin niteliklere, yiirtitiilecek iglemlere, sonuglann raporlanmast ve
izlenmesine iligkin slireglere yer verilir. Aynca, programda ig degerlendirmeye esas olacak
performans gostergeleri ve hedefleri de yer altr. ig denetim birimi (gorevlendirilmesi halinde
ig denetim birimi bagkanr) ig deferlendirme gahgmalarrrun sonuglarr iist yoneticiye ve Kurula
yrlda en az btr defa yazit olarak raporlar. ig denetim birimi (gorevlendirilmesi halinde ig
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denetim birimi bagkanr) tarafindan, yrlhk faaliyet raporunda kalite giivence ve geligtirme
programl sonuglanna yer verilir.

ig

denetimin etkinlifinin artrnlmasr amacryla, denetim faaliyetleri, denetlenen
birimlerde yaptrnlacak anketlerle delerlendirilir.

oNUcUNcU

noltiu

uiger Hususlar

Yiinetimin ve Personelin Sorumlululu
Madde 47 - Faahyet ve iglemlere iligkin her tiirlti kayrt, bilgi ve belgeler ilgili
birimlerce dtizenli olarak muhafaza edilir. ig denetim faaliyetlerinin yiiriiti.ilmesi srastnda, i9
denetgiler tarafindan talep edilen her tiirlii belge, bilgi ve denetimin gerektirdifi diger
kaynaklar dolrudan ig denetginin incelemesine sunulur. Denetlenen birim personeli, i9
denetim faaliyetinin sa[hkh yaprlmasrnr sa[layacak cjnlemleri alrr ve her ttirlii yardtm ve
kolayh[r gdsterir. Denetlenen birim ydneticileri, zorunlu haller dtgtnda, personelin izin
kullanrmrnda, birimde yiiriittilen denetim faaliyetini dikkate alrr. ig denetim faaliyetleri,
yonetimin kendi gdrev alanrndaki risk ydnetimi, kontrol ve yonetim siireglerinin kurulmast,
uy gulanmas r ve ge I i gtirilme s i konularrndaki sorumluluklarrnr kaldtmaz.
ig Denetim Koordinasyon Kurulu ile iligkiler
Madde 48 - Kanun uyannca ig denetim alanrnda merkezi uyumlaqtrrma fonksiyonu,
Kurul tarafindan yerine getirilmektedir. Bu ba$amda, ig denetim faaliyetlerinde, Kurul
tarafindan belirlenen standart, rehber, esas ve usuller ile di[er dtizenlemelere uyulur. i9
denetim sisteminin fonksiyonel bagrmsrzh[rnrn stirdtiri.ilmesi, bilgi paylagtmt, gcirtig
aynhklarrnrn gozi.imlenmesi, iyi uygulama orneklerinin yaygrnlagtrrrlmasr, Kurul kararlannm
uygulanmasmrn izlenmesi gibi konularda Kurulla igbirli[i sa[lanrr.
Drg Denetim ve

Difer Denetim Birimleri ile itigkiler

Madde 49 - Denetimin planlanmasl ve koordinasyonu, miikerrer denetimin onlenmesi,
denetimde verimlili[in artrnlmasr, orlak e[itim olanaklarr gibi hususlarla kargrhkh olarak
denetim faaliyetine iligkin gahgma bilgilerine ulagrlmasr konulannda, ig denetim birimince
(gorevlendirilmesi halinde ig denetim birimi bagkanrnca), Kurulun belirledifi politikalar
gergevesinde drg denetimle gerekli igbirlili sa[lanrr.
ig denetim birimi ile Sayrgtay arasrndaki iligkiler a9a[rdaki gergevede yi.irtitiiltir:

birimi ile Sayrgtay arasrndaki iletigim ve koordinasyon ig denetim birimi
(gcirevlendirilmesi halinde ig denetim birimi bagkaru) tarafindan saflanrr.
a) Ig denetim

b) igeriklerinin hassas olma ihtimali nedeniyle, ig denetim biriminin gahgma ka[rtlan
ancak ozel olarak Sayrgtay Bagkanr tarafindan talep edildigi takdirde (Ust Yoneticinin bilgisi
ddhilinde) Sayrgtay' a verilir.
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iq

denetim birimi tarafindan hazrlanarak iist ydneticiye sunulan raporlann
sorumlulu[u iist ycineticiye aittir. Sayrgtay tarafindan bu tiir raporlara erigim talep edildiginde
bu talep do[rudan tist yoneticiye yonlendirilir.

.)

denetim birimi (gdrevlendirilmesi halinde ig denetim birimi bagkam), Kurul
tarafindan belirlenen ilkeler gergevesinde, teftig, sorugturma ve benzer faaliyetleri ytiriiten
difer denetim birimleri ile gereken igbirligini sallar.

ig

Bagka Giirev Yasa[r ve ig Denetgitile Diinme
Madde 50 - ig denetgilere asli gdrevi drgrnda higbir gorev verilemez ve yaptmlamaz.
ig denetgiler vekAleten istekleri drgrnda bagka bir gdreve atanamaz. Kanun ve Ycjnetmelik
htiki.imlerine grire ig denetgilerin gdrevleri arasrnda, 4483 sayrh Memurlar ve Diler Kamu
Gorevlilerinin Yargrlanmasl Hakkrnda Kanun kapsamrnda <in inceleme ve personel mevzuatr
uyannca disiplin sorugturmasr yapma gdrevi sayrlmadrltndan; ig denetgilere, personel
mevzuai uyannca disiplin sorugturmasr ile 4483 sayrh Memurlar ve Diger Kamu
Gcirevlilerinin Yargrlanmasr Hakkrnda Kanun uyannca <in inceleme gdrevi verilemez. i9
denetgi sertifikasr olanlann ig denetgili[e ddntiglerinde ig denetim biriminin
(gdrevlendirilmesi halinde ig denetim birimi bagkanrnrn) gdrtigti aranrr.

Yurtdrgr Egitimi ve Akademik Qahgma
Madde 5f - ig denetgilere, mesleki ve bilimsel geligmeleri takip etmek ve kendilerini
geligtirmek amacryla, yurtigi ve yurtdrgrnda lisansi.istti e[itim, inceleme ve staj yaptrrrlabilir.
Yurtigi lisansiistti egitimde i.ist yoneticinin onayr arann. ig denetgiler, yurtdtgr lisansiistti
efitim harig, di[er g<irevlendirmelerde yurtigine ddntiglerinde inceleme ve staja iligkin I ay
igerisinde bir rapor hazrlarlar ve ig Denetim Birimi aracrhlryla iist ycineticiye sunarlar.

Kimlik Belgesi
Madde 52 - Ig denetgilere, iist yonetici tarafindan imzalanan, unvan ve yetkilerini

belirten bir kimlik belsesi verilir.

Haberlegme, Yaztgma ve Dosya Diizeni

Madde 53

-

Denetim grirevinin yi.iriittilmesi si.irecindeki

6n galtgma,

testlerin

uygulanmasr (saha gahgmasr) ve bulgularrn paylagrlmasr harig olmak izere, tiim yazrgmalann
ig denetim birimi (gorevlendirilmesi halinde ig denetim birimi bagkanr) aracrhlryla yaprlmasr
esastrr. ig denetgiler, yazlgma evrakrnr 6zel dosyalarrnda saklar. Gelen ve giden yaziarrn
kaydr ile evrak takibi, Kurumun Elektronik Belge Ycinetim Sistemi tizerinden yaprlrr.

Yiinergenin Giizden Gegirilmesi
Madde 54 - Bu Y<inerge, Ig Denetim Birimi tarafindan her yrl gdzden gegirilir.
ihtiyaglar dofirultusunda yaprlan deligiklikler Kurulun uygun gori.igii altnarak yiiri.irltife
konulmasr igin i.ist yclneticiye sunulur.

Hiikiim Bulunmayan Haller
Madde 55 - Bu Yonergede htiktim bulunmayan hallerde ilgili mevzuatta yer alan
diizenlemelere uyulur.

Yiiriirliik
Madde 56 - Bu Ycinerge, Kurulun uygun gdriigii ahnarak Ust Ycinetici tarafindan
onaylandr[rnda ytirtirlti[e girer.
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Yiiriitme
Madde 57
yi.iriittir.
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