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SUNUfi

Bir mesle¤in evrensel kabul görmüfl standartlar›n›n olmas›, mesle¤in
icras›ndan umulan her seviyedeki faydalar›n da bir nevi teminat›d›r.
‹ç denetim de dünyadaki meslekdafllar›m›z›n ortak mücadeleleriyle
standartlar›n› oluflturma aflamas›n› yakalam›fl, geçmifl ve ifl
dünyas›ndaki yeni flartlar karfl›s›nda kendisini yenileyerek varl›¤›n›
devam ettirme çabas›n› sürdüren bir meslek konumuna gelmifltir.

IIA’nın Uluslararas› ‹ç Denetim Standartlar›, 2004 y›l›ndan beri bütün
IIA üyeleri ve Uluslararas› ‹ç Denetçiler (CIA) için zorunlu k›lavuz
hâline gelmifltir. Standartlar, zorunlu olmayan Uygulama Önerileri
ile birlikte, mesle¤in etkin ve verimli icras›na sa¤lam zemin haz›rlayan
bir meslekî uygulama çerçevesi sunmaktad›r.

Elinizdeki bu bask›, T‹DE taraf›ndan meslekdafllar›m›z›n istifadesine
1996 ve 2004 y›llar›nda sunulan ve 'K›rm›z› Kitap' olarak da bilinen
eserin 2007'de yap›lan de¤iflikliklikleri de ihtiva eden güncel
versiyonudur. Geçen zaman diliminde, özel ve kamu sektöründeki
flirket ve kurumlar›n iç denetim mesle¤ini uluslararas› standartlarda
uygulamak için gittikçe artan bir çaba sergilemeleri ve bu çaba içinde
K›rm›z› Kitab› rehber olarak de¤erlendirmeleri, 1995'ten beri artarak
süren faaliyetlerimizin meyvelerini verdi¤i anlam›na geliyor ve bizi
mutlu ediyor.

Bu çal›flman›n yap›lmas›nda eme¤i geçen, ‹stanbul Menkul K›ymetler
Borsas› Teftifl Kurulu baflmüfettiflleri Ali fiîr Yard›m (CIA, CFE),
Serhan Göktürk (CIA, CFE), As›m Erdener Ayhan (CIA, CFE, CISA)
ve UBS Menkul De¤erler A.fi. ‹ç Denetim Müdürü Uzay fiener (CIA,
SMMM) baflta olmak üzere T‹DE Standartlar Komitesi üyelerimize
ve önceki bask›da oldu¤u gibi projenin maddî aç›dan desteklenmesinde
büyük pay sahibi olan Deloitte & Touche Türkiye yetkililerine gönülden
teflekkürlerimizi sunar›z.

Türkiye ‹ç Denetim Enstitüsü

Yönetim Kurulu
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ÖNSÖZ

Haziran 1999'da, Uluslararas› ‹ç Denetçiler Enstitüsü (IIA) yönetim
kurulunda yap›lan oylama ile yeni bir iç denetim tan›m› ve yeni bir
Meslekî Uygulama Çerçevesi kabul edildi. Genel anlamda Çerçeve,
bilgi ile rehberli¤in birbirine nas›l uyaca¤›na dair yap›sal bir plan
sunmaktad›r. Çerçeve, uyumlu bir sistem olarak, mesle¤e yararl›
teknik, yöntem ve kavramlar›n gelifltirilmesi, yorumlanmas› ve
uygulanmas›na imkân sa¤lamaktad›r. Özellikle belirtmek gerekir ki
Meslekî Uygulama Çerçevesi'nin amac›, zaman darl›¤› olan durumlarda
da arzu edilen bilgilere kolay ulafl›labilmeyi sa¤layan bir düzen
oluflturmakt›r. Mevcut iç denetim uygulamas›n› da içine alarak,
Meslekî Uygulama Çerçevesi tüm dünyadaki iç denetçilere, yüksek
kalitede iç denetim hizmetleri gerektiren ve giderek büyüyen piyasan›n
ihtiyaçlar›na cevap vermede yard›m› hedeflemektedir.

Meslekî Uygulama Çerçevesi, '‹ç Denetimin Tan›m›', 'Etik Kurallar',
'Uluslararas› ‹ç Denetim Meslekî Uygulama Standartlar› (k›saca
Uluslararas› ‹ç Denetim Standartlar› veya Standartlar)' ve 'Uygulama
Önerileri'ni kapsamaktad›r. ‹lk üç madde (‹ç Denetimin Tan›m›, Etik
Kurallar, Uluslararas› ‹ç Denetim Standartlar›), zorunlu rehberlik
olarak kabul edilmektedir. Tüm zorunlu rehberlik maddeleri, yine
zorunlu bir süreç vas›tas›yla, meslekî aç›dan gözden geçirilmesi için
kamuoyuna sunulmufltur ve iç denetim uygulamalar›nda gerekli
olduklar› düflünülmektedir. Meslekî Uygulama Çerçevesi'nin di¤er
unsurlar› Standartlar ile ba¤lant›l›d›r.

Tan›m itibariyle iç denetim, bir kuruluflun faaliyetlerine de¤er katmak
ve bunlar› gelifltirmek için tasarlanan ba¤›ms›z bir nesnel güvence
ve dan›flmanl›k faaliyetidir. Risk yönetimi, kontrol ve yönetiflim
süreçlerini de¤erlendirmek ve gelifltirmek için sistematik ve kurall›
yaklafl›mlar getirerek kuruluflun hedeflerine ulaflmas›nda yard›mc›
olur.
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Tüm dünyada iç denetim, de¤iflik ortamlarda ve farkl› büyüklük,
amaç ve yap›ya sahip kurulufllarda yap›l›r. Ayr›ca, farkl› ülkelerdeki
kanunlar ve gelenekler birbirinden farkl›d›r. Bu farkl›l›klar, her bir
ortamdaki iç denetim uygulamas›n› etkileyebilir. Bu yüzden, Meslekî
Uygulama Çerçevesinin hayata geçirilmesi üzerinde, iç denetim
faaliyetlerinin yerine getirildi¤i ortam›n da etkisi olacakt›r. Meslekî
Uygulama Çerçevesi'nde bulunmayan bilgiler, yürürlükteki mevzuat
dikkate al›narak yorumlanmal›d›r. Meslekî Uygulama Çerçevesi'nde
olan bir bilgi hakk›nda ortaya ç›kan bir durum, mevzuat ile çeliflki
arz ederse, iç denetçilerin, IIA'ye veya hukuk müflavirlerine
baflvurmalar› tavsiye edilir.

IIA Etik Kurallar›'n›n amac›, iç denetim mesle¤inde etik bir kültür
oluflturmakt›r. Etik Kurallar›, iç denetim mesle¤i için gerekli ve
uygundur; ki bu meslek risk yönetimi, kontrol ve yönetiflimle ilgili
objektif güvence çal›flmas›nda güven üzerine kuruludur.

Meslekî Uygulama Çerçevesi'nde belirtildi¤i gibi, Standartlar, iç
denetim biriminin faaliyetlerinin de¤erlendirilmesi ve ölçülmesinde
kullan›lan k›staslard›r. Standartlar, iç denetim uygulamas›n›n nas›l
olmas› gerekti¤ini gösterir. Standartlar,  iç denetçilerin bulundu¤u
her türlü kurum ve flirkette, iç denetim mesle¤inin tamam›na hizmet
etmek için oluflturulmufltur.

Meslekî Uygulama Çerçevesi'nde, üç tak›m standart vard›r: Nitelik,
performans ve uygulama standartlar›. Nitelik Standartlar›, iç denetim
faaliyetlerini yürüten kurum ve fertlerin özelliklerine yöneliktir.
Performans Standartlar›, iç denetim faaliyetlerinin tabiat›n› aç›klar
ve bu hizmetlerin performans›n› de¤erlendirmekte kullan›lan kalite
ks›taslar›n› sa¤lar. Nitelik ve Performans Standartlar›, tüm iç denetim
hizmetlerine uygulan›rken, Uygulama Standartlar›, belirli görev
türlerine tatbik edilir.
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Zorunlu rehberlikte telâffuz edilen kavramlarla uyum, iç denetçilerin
sorumluluklar›n›n yerine getirilmesi aç›s›ndan gereklidir. Etik
Kurallar›'nda belirtildi¤i gibi, iç denetçiler, iç denetim hizmetlerini
Standartlar'a uygun flekilde yerine getirmelidirler. IIA'n›n tüm üyeleri
ve tüm uluslararas› denetçiler, Etik Kurallar›'na ve Standartlar'a
tâbidir ve bu rehberlik, IIA üyesi olsun ya da olmas›n, tüm iç denetim
mesle¤i mensuplar›n› ba¤lar.

Daha uygulanabilir olmas› amac›yla, zorunlu rehberli¤in, bir nevi,
iflin tabiat›n›n bir parças› olmas› gerekir. Uygulama Önerileri, IIA
taraf›ndan ›srarla tavsiye edilmektedir. Zorunlu olmasa da, Uygulama
Önerileri, Standartlar'›n uygulanmas› aç›s›ndan IIA'n›n kabul etti¤i
uygulamalar› ortaya koymaktad›r. Uygulama Önerileri k›smen,
Standartlar'›n yorumlanmas›na veya özel iç denetim ortamlar›nda
uygulanmas›na yard›mc› olur. Uygulama Önerileri'nin bir ço¤u, tüm
iç denetçiler taraf›ndan uygulanabilirken, di¤erleri, baz› sektörlerde
özel denetim yapan veya farkl› co¤rafî alanlarda hizmet veren iç
denetçilerin ihtiyaçlar›n› gidermek için gelifltirilmifl olabilir. Uygulama
Önerilerinin hepsi, IIA Meslekî Yay›n Komitesi taraf›ndan resmî bir
gözden geçirme sürecine tâbi tutulur.

"K›rm›z› Kitap" ad›yla da bilinen Meslekî Uygulama Çerçevesi'nin
bu bask›s›nda, ‹ç Denetimin Tan›m›, Etik Kurallar›, Standartlar ve
Uygulama Önerileri bulunmaktad›r. Güncel geliflmeler ve de¤ifliklikler
için http://www.theiia.org/guidance adresine baflvurabilirsiniz.

Önümüzdeki y›llarda, iç denetçiler, rehberlik gelifltirme konusundaki
faal kat›l›mlar› sayesinde Meslekî Uygulama Çerçevesi'nin daha da
geliflece¤inden emin olabilirler. Konuyla ilgili tüm çevreleri, Meslekî
Uygulama Çerçevesi hakk›nda yorum ve öneri yapmaya davet ediyoruz.
Meslekî rehberlik, yorum ve önerilerinizi guidance@theiia.org
adresine e-posta ile gönderebilirsiniz.
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‹Ç DENET‹M‹N TANIMI

‹ç denetim, bir kurumun faaliyetlerini gelifltirmek ve onlara de¤er
katmak amac›n› güden ba¤›ms›z ve objektif bir güvence ve dan›flmanl›k
faaliyetidir. ‹ç denetim, kurumun risk yönetim, kontrol ve yönetiflim
süreçlerinin etkinli¤ini de¤erlendirmek ve gelifltirmek amac›na yönelik
sistemli ve disiplinli bir yaklafl›m getirerek kurumun amaçlar›na
ulaflmas›na yard›mc› olur.
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ET‹K KURALLARI

Girifl

IIA’nın Etik Kurallar›n›n amac›, iç denetim mesle¤inin etik kültürünü
gelifltirmektir.

‹ç denetim, bir kurumun faaliyetlerini gelifltirmek ve onlara
de¤er katmak amac›n› güden ba¤›ms›z ve objektif bir güvence

 ve dan›flmanl›k faaliyetidir. ‹ç denetim, kurumun risk yönetim,
 kontrol ve yönetiflim süreçlerinin etkinli¤ini de¤erlendirmek

ve gelifltirmek amac›na yönelik sistemli ve disiplinli bir yaklafl›m
getirerek kurumun amaçlar›na ulaflmas›na yard›mc› olur.

Bir etik kurallar› manzumesi gelifltirilmesi, iç denetim mesle¤i için
gerekli ve uygundur; ki bu meslek risk yönetimi, kontrol ve yönetiflimle
ilgili objektif güvence çal›flmas›nda güven üzerine kuruludur. IIA’nın
Etik Kurallar› iki önemli hususu içine almak için yukar›daki iç denetim
tan›m›n›n ötesine uzan›r:

1. ‹ç denetim mesle¤i ve uygulamas›yla ilgili '‹lkeler',

2. ‹ç denetçilerden beklenen davran›fl tarz›n› tan›mlayan Davran›fl
 Kurallar›. Bu kurallar›n amac›, ‹lkelerin uygulamaya dökülmesi

amac›yla yorumlanmas›na yard›mc› olmak ve iç denetçilerin etik
davran›fllar› konusunda rehberlik etmektir.

Etik Kurallar›, IIA’nın Meslekî Uygulama Çerçevesi ve ilgili di¤er
IIA duyurular›yla birlikte, baflkalar›na hizmet veren iç denetçilere bir
k›lavuzluk sa¤lar. "‹ç denetçiler", IIA üyelerini, IIA’nın meslekî
sertifikalar›na sahip olanlar› (veya adaylar›) ve yukar›daki iç denetim
tan›m› çerçevesinde iç denetim hizmeti verenleri ifade etmektedir.

Uygulanabilirlik ve Yürütme

Etik Kurallar›, iç denetim hizmeti veren kurum ve kiflileri ba¤lar. IIA
üyeleri ve IIA'n›n sertifikalar›na sahip olanlar (ve adaylar) için bu
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kurallar›n ihlâli, IIA'n›n yönetmelikleri ve idarî düzenlemelerine göre
de¤erlendirilir ve ele al›n›r. Belirli bir davran›fla Davran›fl Kurallar›nda
at›fta bulunulmamas›, o davran›fl›n kabul edilemez veya yanl›fl olarak
de¤erlendirilmesini engellemez ve bu sebeple de söz konusu kifliler
disiplin cezas› aç›s›ndan sorumludur.

‹lkeler

‹ç denetçilerin afla¤›daki ilkeleri uygulamalar› ve desteklemeleri
beklenir:

1. Dürüstlük

‹ç denetçilerin dürüstlü¤ü, güven oluflturur ve böylece verdikleri
hükümlere itimat edilmesine yönelik bir zemin sa¤lar.

2. Objektiflik (Nesnellik)

‹ç denetçiler, inceledikleri süreç veya faaliyet ile ilgili bilgiyi
toplarken, de¤erlendirirken ve raporlarken en üst seviyede meslekî
objektiflik sergiler. ‹ç denetçiler ilgili tüm flartlar›n de¤erlendirmesini
dengeli bir flekilde yapar ve kendilerinin veya di¤erlerinin
menfaatlerinden çok etkilenmez.

3. Gizlilik

‹ç denetçiler, elde ettikleri bilginin sahipli¤ine ve de¤erine sayg›
gösterir; hukukî ve meslekî bir mecburiyet olmad›¤› sürece de

 gerekli yetkilendirmeyi almaks›z›n bilgiyi aç›klamaz.

4. Yetkinlik (Ehil Olma)

‹ç denetçiler, iç denetim hizmetlerinin gerçeklefltirilmesinde
gereken bilgi, beceri ve tecrübeyi ortaya koyar.

Davran›fl Kurallar›

1. Dürüstlük

‹ç denetçiler,

1.1.Çal›flmalar›n› do¤ruluk, dikkat ve sorumluluk duygusuyla yaparlar,
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1.2. Hukuku gözetir ve hukukun ve mesle¤in gerektirdi¤i özel
durum aç›klamalar›n› yaparlar,

1.3. Kanun d›fl› bir faaliyete bilerek ve isteyerek taraf olmaz veya
iç denetim mesle¤i ve kurum aç›s›ndan yüz k›zart›c› eylemlere
giriflmezler,

1.4. Kurumun meflru ve etik amaçlar›na sayg› duyar, katk›da
 bulunurlar.

2. Objektiflik (Nesnellik)

‹ç denetçiler,

2.1. De¤erlendirmelerinin tarafs›zl›¤›na zarar verebilecek veya
 zarar verece¤i varsay›labilecek herhangi bir iliflkiye ve
 faaliyete kat›lmazlar; bu kat›l›m, kurumun ç›karlar›yla çat›flan

iliflki ve faaliyetleri de içerir,

2.2. Meslekî muhakemelerini zay›flatabilecek veya zay›flataca¤›
varsay›labilecek herhangi bir fleyi kabul etmezler,

2.3. Tespit ettikleri ve aç›klanmad›¤› takdirde faaliyetlerinin
 raporlanmas›n› bozacak tüm önemli bulgular› aç›klarlar.

3. Gizlilik

‹ç denetçiler,

3.1. Görevleri s›ras›nda elde ettikleri bilgilerin korunmas› ve
kullan›m› konusunda ihtiyatl› olurlar,

3.2. Sahip olduklar› bilgileri kiflisel menfaatleri için veya hukuka
ayk›r› olarak veya kurumun meflru ve etik amaçlar›na zarar
verebilecek tarzda kullanmazlar.

4. Yetkinlik (Ehil Olma)

4.1. Sadece görevin gerektirdi¤i bilgi, beceri ve tecrübeye sahip
olduklar› iflleri üstlenmelidirler,
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4.2. ‹ç denetim hizmetlerini, Uluslararas› ‹ç Denetim Standartlar›na
uygun bir flekilde yerine getirirler,

4.3. Kendi yeterliliklerini ve hizmetlerinin etkinlik ve kalitesini
devaml› gelifltirirler.
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G‹R‹fi

‹ç denetim faaliyetleri, çok çeflitli hukukî ve kültürel ortamlarda;
amac›, boyutu, karmafl›kl›¤› ve yap›s› çok farkl› kurumlarda, kurum
içinden ve d›fl›ndan kifliler taraf›ndan gerçeklefltirilmektedir. Söz
konusu farkl›l›klar›n, her ortamdaki iç denetim uygulamas›n›
etkilemesine ra¤men, iç denetçilerin sorumluluklar›n›n yerine
getirilmesi söz konusu oldu¤unda Uluslararas› ‹ç Denetim Meslekî
Uygulama Standartlar›'na (k›saca 'Standartlar' veya 'Uluslararas› ‹ç
Denetim Standartlar›') uyum, hayatî önem arz eder. ‹ç denetçilerin
Standartlara uyumunun hukuken k›smen engellenmesi durumunda,
iç denetçiler Standartlar›n di¤er k›s›mlar›na uymal› ve uyamad›klar›
k›s›mla ilgili olarak özel durum aç›klamas› yapmal›d›r.

Güvence hizmetleri, iç denetçinin, bir süreç, sistem veya bir baflka
konu hakk›nda ba¤›ms›z görüfl veya kanaat sunabilmek için, eldeki
bulgular› objektif bir flekilde de¤erlendirmesini içerir. Güvence
görevlerinin nitelik ve kapsam› iç denetçi taraf›ndan belirlenir.
Güvence hizmetlerinin, genellikle, üç taraf› vard›r: (1) Süreç, sistem
veya ele al›nan di¤er bir konunun do¤rudan içinde olan kifli veya
grup (süreç sahibi), (2) De¤erlendirmeyi yapan kifli veya grup (iç
denetçi), (3) De¤erlendirmeyi kullanan kifli veya grup (kullan›c›).

Dan›flmanl›k hizmetleri, tabiat› gere¤i tavsiye niteli¤inde olup genellikle
görevlendirmeyi talep eden müflterinin özel talebi üzerine gerçeklefltirilir.
Dan›flmanl›k hizmetlerinin nitelik ve kapsam›, de¤erlendirmeyi talep
eden müflteriyle iç denetçi aras›ndaki sözleflmeye tabidir. Dan›flmanl›k
hizmetlerinin genellikle iki taraf› vard›r: (1) Tavsiye veren kifli veya
grup (iç denetçi), (2) Tavsiye talep eden ve alan kifli veya grup (görevin
müflterisi). ‹ç denetçi dan›flmanl›k hizmeti verirken, objektifli¤ini
muhafaza etmeli ve idarî sorumluluk almamal›d›r.
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Standartlar›n amaçlar› flunlard›r:
1. ‹ç denetim uygulamas›n› olmas› gerekti¤i gibi temsil eden temel

ilkeleri tan›mlamak.
2. Katma de¤erli iç denetim faaliyetlerini teflvik etmeye ve hayata
 geçirmeye yönelik bir çerçeve oluflturmak.

3. ‹ç denetim performans›n›n de¤erlendirilmesine uygun bir zemin
oluflturmak.

4. Geliflmifl kurumsal süreç ve faaliyetleri canland›rmak.

Standartlar, Nitelik Standartlar›, Performans Standartlar› ve Uygulama
Standartlar›ndan müteflekkildir. Nitelik Standartlar›, iç denetim
faaliyetlerini yürüten taraf ve kurumlar›n özelliklerine yöneliktir.
Performans Standartlar› iç denetim faaliyetlerinin tabiat›n› aç›klar
ve bu hizmetlerin performans›n› de¤erlendirmekte kullan›lan kalite
k›staslar›n› sa¤lar. Nitelik ve Performans Standartlar› tüm iç denetim
hizmetlerine uygulan›rken, Uygulama Standartlar› belirli görev
türlerine tatbik edilir.

Sadece bir küme Nitelik ve Performans Standart› varken, Uygulama
Standartlar› bir çok kümeden oluflur; iç denetim faaliyetinin her ana
türü için bir küme Uygulama Standart› söz konusudur. Uygulama
Standartlar› güvence ve dan›flmanl›k faaliyetleri için tesis edilmifltir.

Standartlar, Meslekî Uygulama Çerçevesinin bir parças›d›r. Meslekî
Uygulama Çerçevesi, iç denetimin 'tan›m›n›', Etik Kurallar›'n›,
Standartlar› ve di¤er k›lavuzluk bilgilerini içerir. Standartlar›n nas›l
uygulanaca¤›na iliflkin k›lavuzluk, IIA Meslekî Konular Komitesi
taraf›ndan yay›nlanan Uygulama Önerilerinde ifadesini bulur.

Standartlarda, özel anlamlar› Terimler Sözlü¤ünde verilen terimler
kullan›lm›flt›r.

Standartlar›n gelifltirilmesi ve yay›nlanmas› devaml› bir süreçtir. IIA
‹ç Denetim Standartlar› Kurulu, Standartlar› yay›nlamadan önce çok
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genifl kat›l›ml› bir istiflare ve tart›flma faaliyetine giriflmektedir. Bu
çal›flma, metin tasla¤› sürecinde, dünya çap›nda bir yorum talep etme
faaliyetini de içermektedir.

Bütün metin taslaklar›, hem IIA’nın tüm üye kurulufllar›na
gönderilmekte hem de IIA’nın internet sitesinde yay›nlanmaktad›r.
Standartlara iliflkin tavsiye ve yorumlar, afla¤›daki adreslere
gönderilebilir:

The Institute of Internal Auditors
Global Practices Center,
Professional Practices Group

247 Maitland Avenue
Altamonte Springs, FL 32701-4201, USA
E-posta: standards@theiia.org
‹nternet sitesi: http://www.theiia.org
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N‹TEL‹K STANDARTLARI

1000 Amaç, Yetki ve Sorumluluklar

‹ç denetim faaliyetinin amaç, yetki ve sorumluluklar›, Standartlarla
uyumlu olan ve denetim komitesi ve yönetim kurulunca da onaylanan
bir yönetmelikte aç›kça tan›mlanmal›d›r.

1000.A1 Kuruma sa¤lanan güvence hizmetlerinin niteli¤i iç
denetim yönetmeli¤inde tan›mlanmal›d›r. E¤er kurum d›fl›ndan
taraflara güvence hizmeti temin edilecekse, bunlar›n niteli¤i
de yönetmelikte tan›mlanmal›d›r.

1000.C1 Dan›flmanl›k hizmetlerinin niteli¤i, iç denetim
yönetmeli¤inde tan›mlanmal›d›r.

1100 Ba¤›ms›zl›k ve Objektiflik

‹ç denetim faaliyeti ba¤›ms›z olmal› ve iç denetçiler görevlerini
yaparken objektif davranmal›d›r.

1110 Kurum ‹çi Ba¤›ms›zl›k

‹ç Denetim Yöneticisinin, kurum içinde, iç denetim faaliyetinin
sorumluluklar›n› yerine getirmesine imkân sa¤layan bir

 yönetim kademesine ba¤l› olmas› gerekir.

1110.A1 ‹ç denetim faaliyeti, iç denetimin kapsam›n›n
tayin edilmesi, iç denetim ifllerinin yap›lmas› ve  sonuçlar›n
raporlanmas› konular›nda her türlü müdahaleden uzak

 ve serbest olmal›d›r.

1120 Bireysel Objektiflik

‹ç denetçilerin tarafs›z ve önyarg›s›z bir flekilde davranmas›
ve her türlü ç›kar çat›flmas›ndan kaç›nmas› gerekir.

1130 Ba¤›ms›zl›k veya Objektifli¤i Bozan Etkenler

Denetçilerin ba¤›ms›zl›¤› veya objektifli¤i fiilen bozuldu¤u
veya bozuldu¤u izlenimi do¤du¤u takdirde, bozulman›n

 ayr›nt›lar› ilgili taraflara aç›klanmal›d›r. Bu aç›klaman›n
 kapsam›, bozucu etkenin niteli¤ine ba¤l›d›r.
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1130.A1 ‹ç denetçiler, daha önceden kendilerinin sorumlu
oldu¤u faaliyetlere iliflkin de¤erlendirme yapmaktan

 kaç›nmal›d›r. Bir iç denetçinin son bir y›l içinde
 kendisinin sorumlu oldu¤u bir faaliyet hakk›nda güvence

hizmeti vermesinin, objektifli¤ini bozaca¤› varsay›l›r.

1130.A2 ‹ç Denetim Yöneticisinin sorumlulu¤undaki
 ifllevlere yönelik güvence görevleri, iç denetim faaliyeti

d›fl›ndan biri taraf›ndan gözetlenmeli ve kontrol edilmelidir.

1130.C1 ‹ç denetçiler, daha önce sorumlusu olduklar›
 faaliyetlere iliflkin dan›flmanl›k hizmeti verebilir.

1130.C2 ‹ç denetçiler, önerilen dan›flmanl›k hizmetleriyle
ilgili ba¤›ms›zl›klar›na ve objektifliklerine zarar verecek
hususlar söz konusu ise, görevi kabul etmeden önce
denetlenene özel durum aç›klamas› yapmal›d›r.

1200 Yeterlilik ve Azamî Meslekî Özen ve Dikkat

Görevlendirmeler, yeterlilik ve azamî meslekî özen ve dikkat ile
yerine getirilmelidir.

1210 Yeterlilik

‹ç denetçiler, kiflisel olarak, sorumluluklar›n› yerine getirmek
için gereken bilgi, beceri ve di¤er vas›flara sahip olmal›d›r. ‹ç
denetim faaliyeti de, toplu olarak, kendi sorumluluklar›n› yerine
getirmek için gereken bilgi, beceri ve di¤er vas›flara sahip
olmal› veya bunlar› edinmelidir.

1210.A1 ‹ç denetim personeli, görevin tamam›n› veya
 bir k›sm›n› yapmak için gereken bilgi ve becerilerin

 veya di¤er vas›flar›n hepsine sahip de¤ilse, ‹ç Denetim
Yöneticisi kurum d›fl›ndaki uzmanlardan nitelikli tavsiye
ve yard›m temin etmelidir.

1210.A2 ‹ç denetçi, suiistimal belirtilerini tesbit
edebilecek yeterli bilgiye sahip olmal›d›r; fakat esas
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 görevi ve sorumlulu¤u suiistimalleri tespit etmek ve
 soruflturmak olan bir kiflinin uzmanl›¤›na sahip olmas›

beklenemez.

1210.A3 ‹ç denetçiler, verilen görevi yerine getirebilmek
için bilgi teknolojileri ve kontrolleriyle ilgili kilit bilgilere
ve mevcut teknoloji tabanl› denetim tekniklerine sahip
olmal›d›r. Ancak, bütün iç denetçilerin, as›l sorumlulu¤u
bilgi teknolojileri denetimi olan denetçiler kadar

 uzmanl›¤a sahip olmas› beklenmez.

1210.C1 ‹ç Denetim Yöneticisi, iç denetim personelinin
görevin k›smen veya tamamen gerçeklefltirilmesi için

 gereken bilgiye, beceriye ve di¤er vas›flara sahip olmad›¤›
durumlarda, dan›flmal›k görevini reddetmeli veya yeterli
tavsiye ve yard›m› temin etmelidir.

1220 Azamî Meslekî Özen ve Dikkat

‹ç denetçiler, makul s›n›rlar içinde tedbirli ve ehil bir iç
 denetçiden beklenen beceriye sahip olmal›, azamî özen ve
 dikkati göstermelidir. Azamî meslekî özen ve dikkat, hiç hatâ

yap›lmayaca¤› anlam›na gelmez.

1220.A1 ‹ç denetçi, flunlar› göz önüne alarak azamî
meslekî özen ve dikkat göstermelidir:

• Görevin amaçlar›na ulaflmak için gereken çal›flman›n
kapsam›,

• Güvence prosedürlerinin tatbik edildi¤i konular›n
 nisbî karmafl›kl›¤›, lüzumu veya önemi

• Risk yönetim, kontrol ve yönetiflim süreçlerinin
 etkinli¤i ve yeterlili¤i,

• Önemli hatâ, düzensizlik veya ayk›r›l›klar›n olma
 ihtimali,

• Güvence görevinin potansiyel faydalar›n›n maliyeti,
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1220.A2 Azamî meslekî özen ve dikkati gösterirken, iç
denetçi, bilgisayar destekli denetim tekniklerini ve di¤er
veri analiz tekniklerini kullanmay› düflünmelidir.

1220.A3 ‹ç denetçi, amaçlar›, faaliyetleri veya kaynaklar›
etkileyebilecek önemli risklere karfl› uyan›k olmal›d›r.
Ancak, güvence prosedürleri, azamî meslekî özen ve
dikkatle uygulansa bile, bütün önemli risklerin teflhis

 edilebilmesini garantilemez.

1220.C1 ‹ç denetçi bir dan›flmanl›k görevi s›ras›nda,
afla¤›dakileri göz önüne alarak azamî meslekî özen ve
dikkat göstermelidir:

• Görev sonuçlar›n›n niteli¤i, zamanlamas› ve
 raporlanmas› da dahil denetlenenlerin/müflterilerin

 ihtiyaç ve beklentileri,

• Görev amaçlar›na ulaflabilmek için gerekli çal›flman›n
boyutu ve nisbî karmafl›kl›¤›,

• Dan›flmanl›k görevinin potansiyel faydalar›n›n
 maliyeti.

1230 Sürekli Meslekî Geliflim

‹ç denetçiler, mevcut bilgi, beceri ve di¤er vas›flar›n› sürekli
meslekî geliflimle art›rmal› ve güçlendirmelidir.

1300 Kalite Güvence ve Gelifltirme Program›

‹ç denetim yöneticisi, iç denetim faaliyetinin tüm yönlerini kapsayan
ve etkinli¤ini sürekli gözleyen bir kalite güvencesi ve gelifltirme
program› haz›rlamal› ve bunu sürdürmelidir. Bu program, dönemsel
iç ve d›fl kalite de¤erlendirmelerini ve devaml› iç gözlem faaliyetini
içermelidir. Program›n her parças›, iç denetim faaliyetinin katma
de¤er yaratmas›na, kurumun faaliyetlerinin gelifltirilmesine yard›mc›
olmal› ve iç denetim faaliyetinin Etik Kurallar›na ve Standartlara
uymas› konusunda güvence sa¤lamal›d›r.
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1310 Kalite Program› De¤erlendirmeleri

‹ç denetim bölümü, kalite program›n›n genel etkinli¤ini
 gözlemek ve de¤erlendirmek amac›na yönelik bir süreç
 uygulamal›d›r. Bu süreç, hem iç hem de d›fl de¤erlendirmeleri

içermelidir.

1311 ‹ç De¤erlendirmeler

‹ç de¤erlendirmeler:

• iç denetim faaliyetinin performans›n›n devaml›
 gözden geçirilmesini,

• özde¤erlendirme (kendi kendini de¤erlendirme)
 yoluyla veya kurum içinde, iç denetim uygulamalar›

ve standartlar›n› bilen kiflilerce yap›lan dönemsel
 gözden geçirmeleri kapsamal›d›r.

1312 D›fl De¤erlendirmeler

D›fl de¤erlendirmeler, kurum d›fl›ndan vas›fl› ve ba¤›ms›z
bir gözden geçirme uzman› veya ekibi taraf›ndan en

 az›ndan befl y›lda bir yap›lmal›d›r. D›fl de¤erlendirme
 s›kl›¤›n›n artt›r›lmas›na yönelik potansiyel ihtiyaç, d›fl
 gözden geçirme uzman› veya ekibinin sahip olmas›

 gereken vas›flar ve bunlar›n ba¤›ms›zl›¤› meseleleri,
 menfaat çat›flmas› ihtimali de dikkate al›narak, ‹ç Denetim

Yöneticisi ile Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu
 aras›nda tart›fl›lmal›d›r. Bu tart›flmalarda, gözden geçirme

görevlisi veya ekibinin tecrübesi de¤erlendirilirken,
 kurumun büyüklü¤ü, karmafl›kl›¤› ve sektörü dikkate
 al›nmal›d›r.

1320 Kalite Program› Hakk›nda Raporlama

‹ç Denetim Yöneticisi, d›fl de¤erlendirme sonuçlar›n› denetim
komitesi ve yönetim kuruluna raporlamal›d›r.

1330 "Standartlara Uygun Yap›lm›flt›r" ‹baresinin 

Kullan›lmas›
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‹ç denetçilerin, faaliyetlerinin "Uluslararas› ‹ç Denetim Meslekî
Uygulama Standartlar›na uygun yap›ld›¤›n›" belirtmeleri teflvik
edilir. Ancak iç denetçilerin bu ibareyi kullanabilmesi için,
kurumun kalite gelifltirme program› hakk›ndaki de¤erlendirmelerin,
iç denetim faaliyetinin Standartlara uydu¤unu göstermesi gerekir.

1340 Ayk›r›l›klar›n Aç›klanmas›

‹ç denetim faaliyetinin Standartlara, iç denetçilerin Etik
 Kurallar›na tam uyumu gerçeklefltirmesi gerekmekle birlikte,

tam uyumun sa¤lanamad›¤› durumlar da olabilir. Ayk›r›l›klar,
iç denetim faaliyetinin genel kapsam›n› veya faaliyetlerini

 etkiler hâle geldi¤inde, üst yönetime, denetim komitesine ve
 yönetim kuruluna özel durum aç›klamas› yap›lmal›d›r.
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PERFORMANS STANDARTLARI

2000 ‹ç Denetim Faaliyetinin Yönetimi

‹ç Denetim Yöneticisi, iç denetim faaliyetini, faaliyetin kuruma de¤er
katmas›n› sa¤layacak etkili bir tarzda yönetmelidir.

2010 Planlama

‹ç Denetim Yöneticisi, kurumun hedeflerine uygun olarak, iç
denetim faaliyetinin önceliklerini belirleyen risk esasl› planlar
yapmal›d›r.

2010.A1 ‹ç denetim faaliyetinin görev plan›, en az y›lda
bir kez yap›lan bir risk de¤erlendirmesine dayanmal›d›r.
Üst yönetim, denetim komitesi ve yönetim kurulunun

 fikri, bu sürece dahil edilerek göz önüne al›nmal›d›r.

2010.C1 ‹ç denetim yöneticisi, görevin risk yönetimini
gelifltirme, katma de¤er yaratma ve faaliyetleri gelifltirme
potansiyelini de¤erlendirerek, öne sürülen dan›flmanl›k
görevlerini kabul etmeyi düflünmelidir. Kabul edilen bu
görevler, plana dahil edilmelidir.

2020 Bildirim ve Onay

‹ç Denetim Yöneticisi, önemli ara de¤ifliklikler de dahil, iç
denetim faaliyetinin planlar›n› ve kaynak ihtiyaçlar›n›, gözden
geçirme ve onay için üst yönetime, denetim komitesine ve

 yönetim kuruluna bildirmelidir. ‹ç Denetim Yöneticisi, kaynak
s›n›rlamalar›n›n etkilerini de bildirmelidir.

2030 Kaynak Yönetimi

‹ç Denetim Yöneticisi, onayl› plan›n uygulanabilmesi için, iç
denetim kaynaklar›n›n uygun ve yeterli olmas›n› ve etkin bir
flekilde kullan›lmas›n› sa¤lamal›d›r.

2040 Politika ve Prosedürler

‹ç Denetim Yöneticisi, iç denetim faaliyetini yönlendirmek
 amac›na yönelik politika ve prosedürleri belirlemelidir.
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2050 Eflgüdüm

‹ç Denetim Yöneticisi; ayn› çal›flmalar›n gereksiz yere
 tekrarlanmas›n› asgarîye indirmek ve iflin kapsam›n› en uygun

flekilde belirlemek amac›yla, ilgili güvence ve dan›flmanl›k
 hizmetlerini yerine getiren di¤er iç ve d›fl sa¤lay›c›larla, mevcut

bilgileri paylaflmal› ve faaliyetleri bunlarla eflgüdüm içinde
 sürdürmelidir.

2060 Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu ve Üst Yönetime

Raporlamalar

‹ç Denetim Yöneticisi, iç denetim faaliyetinin amac›, yetkileri,
görev ve sorumluluklar› ve plana k›yasla performans›

 konular›nda, denetim komitesi ve yönetim kuruluna ve üst
 yönetime dönemsel raporlar sunmal›d›r. Bu raporlar, önemli
 riskleri, kontrol sorunlar›n›, kurumsal yönetiflim sorunlar›n› ve

denetim komitesinin, yönetim kurulunun ve üst yönetimin
 ihtiyaç duyabilece¤i veya talep edebilece¤i baflka konular› da

içermelidir.

2100 ‹flin Niteli¤i

‹ç denetim faaliyeti, sistematik ve disiplinli bir yaklafl›mla, risk
yönetimi, kontrol ve yönetiflim sistemlerini de¤erlendirmeli ve bu
sistemlerin iyilefltirilmesine katk›da bulunmal›d›r.

2110 Risk Yönetimi

‹ç denetim faaliyeti; önemli risk maruziyetlerini tespit edip
 de¤erlendirerek ve risk yönetimi ve kontrol sistemlerinin
 iyilefltirilmesine katk›da bulunarak kuruma yard›mc› olmal›d›r.

2110.A1 ‹ç denetim faaliyeti kurumun risk yönetim
 sisteminin etkinli¤ini gözlemeli ve de¤erlendirmelidir.

2110.A2 ‹ç denetim faaliyeti, afla¤›dakileri dikkate alarak,
kurumun yönetiflim, kontrol, faaliyet ve bilgi sistemlerinin
maruz oldu¤u riskleri de¤erlendirmelidir:
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• Mali ve operasyonel bilgilerin güvenilirli¤i ve bütünlü¤ü,

• Faaliyetlerin etkinlik ve verimlili¤i,

• Varl›klar›n korunmas›,

• Kanun, düzenleme ve sözleflmelere uyum.

2110.C1 ‹ç denetçiler, dan›flmanl›k görevleri s›ras›nda,
görevin amaçlar›yla uyumlu flekilde riski ele almal› ve
di¤er önemli risklere karfl› uyan›k olmal›d›r.

2110.C2 ‹ç denetçiler, dan›flmanl›k görevlerinden elde
ettikleri risk bilgilerini, kurumun maruz kald›¤› önemli
riskleri belirleme ve de¤erlendirme sürecinde kullanmal›d›r.

2120 Kontrol

‹ç denetim faaliyeti, kontrollerin etkinlik ve verimlili¤ini
 de¤erlendirmek ve sürekli geliflimi teflvik etmek suretiyle,
 kurumun etkin kontrollere sahip olmas›na yard›mc› olmal›d›r.

2120.A1 Risk de¤erlendirmesinin sonuçlar›na ba¤l› olarak,
iç denetim faaliyeti, kurumun yönetimini, faaliyetlerini

 ve bilgi sistemlerini kapsayan kontrollerin yeterlili¤ini ve
etkinli¤ini de¤erlendirmelidir. Bu de¤erlendirme:

• mali ve operasyonel bilgilerin güvenilirli¤ini,

• faaliyetlerin etkinlik ve verimlilili¤ini,

• varl›klar›n korunmas›n›,

• kanunlara, düzenlemelere ve sözleflmelere uyum
konular›n› kapsamal›d›r.

2120.A2 ‹ç denetçiler, faaliyet ve programlar›n hedef
ve amaçlar›n›n kapsam›n› ve bunlar›n kurumun hedef ve
amaçlar›na uyumunun derecesini anlay›p de¤erlendirmelidir.

2120.A3 ‹ç denetçiler, faaliyet ve programlar›n niyetlenildi¤i
gibi uyguland›¤›n› veya gerçeklefltirildi¤ini belirlemek
için, faaliyet ve programlar›n tesbit edilen hedef ve amaçlarla
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ne kadar uyumlu oldu¤unu anlay›p de¤erlendirebilmek
için, faaliyet ve programlar› gözden geçirmelidir.

2120.A4 Kontrollerin de¤erlendirilmesi için uygun ve
yeterli k›staslara ihtiyaç vard›r. ‹ç denetçiler, yönetimin
hedef ve amaçlara ulafl›l›p ulafl›lmad›¤›n› belirlemek

 için oluflturdu¤u k›staslar›n yeterlilik derecesini tespit
 etmelidir. Bu k›staslar yeterliyse, iç denetçiler de kendi

de¤erlendirmelerinde bunlar› kullanabilir. K›staslar
yeterli de¤ilse, iç denetçiler uygun de¤erlendirme

 k›staslar› gelifltirmek için yönetimle birlikte çal›flmal›d›r.

2120.C1 Dan›flmanl›k görevleri s›ras›nda, iç denetçiler,
görevin amaçlar›yla uyumlu bir flekilde kontrolleri ele

 almal› ve herhangi bir kontrol zaafiyetine karfl› uyan›k
olmal›d›r.

2120.C2 ‹ç denetçiler, dan›flmanl›k görevlerinden elde
ettikleri kontrol bilgilerini, kurumun maruz kald›¤› önemli
riskleri belirleme ve de¤erlendirme sürecinde kullanmal›d›r.

2130 Yönetiflim

‹ç denetim faaliyeti, afla¤›daki amaçlar›n gerçeklefltirilmesi
amac›yla yönetiflim sürecinin iyilefltirilmesi için gerekli
tavsiyelerde bulunmal› ve tavsiyeleri de¤erlendirmelidir:

• Kurum içinde gerekli etik ve di¤er de¤erlerin gelifltirilmesi,

• Etkili bir kurumsal performans yönetimi ve hesap verebilirlik,

• Risk ve kontrol bilgilerinin kurumun gerekli alanlar›na etkili
bir flekilde iletilmesi,

• Yönetim kurulunun, denetim kurulunun, iç ve d›fl denetçilerin
ve üst yönetimin faaliyetleri aras›nda eflgüdüm sa¤lamak ve
bunlar aras›nda gerekli bilgilerin etkili bir flekilde iletimini
sa¤lamak.
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2130.A1 ‹ç denetim faaliyeti, kurumun etikle ilgili amaç,
program ve faaliyetlerinin tasar›m›n›, uygulanmas›n› ve
etkinli¤ini de¤erlendirmelidir.

2130.C1 Dan›flmanl›k görevinin amaçlar›, kurumun
genel de¤erleri ve hedefleriyle uyumlu olmal›d›r.

2200 Görev Planlamas›

‹ç denetçiler, her görev için, kapsam, amaçlar, zamanlama ve kaynak
da¤›l›m› hususlar›n› da dikkate alan ayr› bir plan haz›rlamal› ve
kaydetmelidir.

2201 Planlamada Dikkate Al›nmas› Gerekenler

Bir görevi planlarken, iç denetçiler flu noktalar› dikkate almal›d›r:

• Denetlenecek olan faaliyetin hedefleri ve faaliyetin kendi
performans›n› kontrol etmesinin araçlar›,

• Faaliyet ve hedeflerine, kaynaklar›na ve operasyonlar›na
yönelik önemli riskler ve bu potansiyel risklerin etki veya

 ihtimallerini kabul edilebilir bir seviyede tutman›n yol ve
 araçlar›,

• Faaliyetin risk yönetimi ve kontrol sistemlerinde önemli
geliflme sa¤lama imkânlar›.

2201.A1 Kurum d›fl›ndaki taraflar için bir görevlendirme
planlarken, iç denetçiler, görevlendirmenin amaçlar›,

 kapsam›, her iki taraf›n sorumluluklar› ve -görev
 kay›tlar›na eriflime ve sonuçlar›n da¤›t›m›na getirilecek

k›s›tlamalar dahil- di¤er karfl›l›kl› beklentiler konusunda
söz konusu taraflarla yaz›l› bir anlaflma yapmal›d›r.

2201.C1 ‹ç denetçiler, görevlendirmenin amaçlar›,
 kapsam›, yerine getirilecek sorumluluklar ve di¤er müflteri

beklentileri hakk›nda, dan›flmanl›k hizmeti verecekleri
müflterileriyle anlaflmal›d›r. Çok önemli görevlendirmelerde
bu anlaflma yaz›l› hâle getirilmelidir.
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2210 Görev Amaçlar›

Görev amaçlar›, denetlenen faaliyetle ilgili riskleri, kontrolleri
ve yönetiflim süreçlerini kapsamal›d›r.

2210.A1 ‹ç denetçi, denetlenen faaliyetle ilgili risklerin
ön de¤erlendirmesini yapmal›d›r. Görevin amaçlar›, bu
risk de¤erlendirmesinin sonuçlar›n› yans›tmal›d›r.

2210.A2 ‹ç denetçiler, görevin amaçlar›n› belirlerken,
 önemli hatâlar›n, düzensizliklerin, ayk›r›l›klar›n ve di¤er

risklerin meydana gelme ihtimalini göz önüne almal›d›r.

2210.C1 Dan›flmanl›k görevlerinin amaçlar›nda,
 müflteriyle mutab›k kal›nd›¤› ölçüde, risk, kontrol ve

 yönetiflim süreçlerine de temas edilmelidir.

2220 Görev Kapsam›

Görevin kapsam›, görevin amaçlar›na ulafl›lmas›na yetecek
 seviyede olmal›d›r.

2220.A1 Görevin kapsam›, üçüncü taraflar›n sahip
olduklar› dahil, ilgili sistemlerin, kay›tlar›n, personel ve
maddî varl›klar›n de¤erlendirilmesini de içermelidir.

2220.A2 Bir güvence görevi s›ras›nda önemli dan›flmanl›k
f›rsatlar› ç›karsa, görevin amaçlar›, kapsam›, karfl›l›kl›
sorumluluklar ve di¤er beklentilerle ilgili yaz›l› bir

 anlaflma haz›rlanmal› ve dan›flmanl›k görevinin sonuçlar›,
dan›flmanl›k standartlar›na uygun olarak raporlanmal›d›r.

2220.C1 ‹ç denetçiler, dan›flmanl›k görevlerini yaparken,
görevin kapsam›n›n, üzerinde mutab›k kal›nan amaçlara
yeterince temas etti¤inden emin olmal›d›r. E¤er görev

 s›ras›nda kapsamla ilgili ihtirazî kay›tlar› olursa, göreve
devam edip etmeyece¤ini belirlemek üzere, bunlar›

 müflteri ile tart›flmal›d›r.
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2230 Görev Kaynaklar›n›n Tahsisi

‹ç denetçiler, görevin amaçlar›na ulaflmak için gereken kaynaklar›
tespit etmelidir. Görev kadrosu, görevin niteli¤i, karmafl›kl›¤›,
zaman k›s›tlamalar› ve mevcut kaynaklar dikkate al›narak teflkil
edilmelidir.

2240 Görev ‹fl Program›

‹ç denetçiler, görev amaçlar›na yönelik ifl programlar›
haz›rlamal›d›r. Bu ifl programlar›, kay›tl› hâle getirilmelidir.

2240.A1 ‹fl programlar›, görev s›ras›nda uygulanacak
bilgi toplama, analiz, de¤erlendirme ve kay›t prosedürlerini
içermeli ve göstermelidir. ‹fl program›, ifle bafllanmadan
önce onaylanmal›d›r; programda yap›lan de¤ifliklikler
için de derhal onay al›nmal›d›r.

2240.C1 Dan›flmanl›k görevleri için haz›rlanan ifl
programlar›n›n flekli ve içeri¤i, görevin niteli¤ine ba¤l›
olarak de¤iflir.

2300 Görevin Yap›lmas›

‹ç denetçiler, üstlendikleri görevin hedeflerine ulaflmak için yeterli
bilgileri belirlemeli, analiz etmeli, de¤erlendirmeli ve kaydetmelidir.

2310 Bilgilerin Tespiti ve Tan›mlanmas›

‹ç denetçiler, görev amaçlar›na ulaflmak için yeterli, güvenilir,
ilgili ve faydal› olan bilgileri tespit etmeli ve tan›mlamal›d›r.

2320 Analiz ve De¤erlendirme

‹ç denetçiler, vard›klar› sonuçlar› ve görev sonuçlar›n› uygun
analiz ve de¤erlendirmelere dayand›rmal›d›r.

2330 Bilgilerin Kaydedilmesi

‹ç denetçiler, vard›klar› kanaatlere ve görev sonuçlar›na dayanak
teflkil eden bütün bilgileri kaydetmelidir.

2330.A1 ‹ç Denetim Yöneticisi, görev kay›tlar›na eriflimi
kontrol etmelidir. ‹ç Denetim Yöneticisi, gerekti¤inde,
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bu kay›tlar› kurum d›fl› taraflara vermeden önce, üst
 yönetimin ve/veya hukuk dan›flman›n›n onay›n› almal›d›r.

2330.A2 ‹ç Denetim Yöneticisi, görev kay›tlar›n›n
 saklanmas›na iliflkin esaslar› belirlemelidir. Bu esaslar,

kurumun temel ilkelerine ve ilgili mevzuata uygun olmal›d›r.

2330.C1 ‹ç denetim yöneticileri, görev kay›tlar›n›n
 tutulmas›, saklanmas› ve kurum içi ve d›fl› taraflara
 sunulmas›n› düzenleyen politikalar belirlemelidir. Bu
 politikalar, kurumun düzenlemelerine, ilgili mevzuata
 ve di¤er gereklere uygun olmal›d›r.

2340 Görevin Gözetim ve Kontrolü

Görevler; görev amaçlar›na ulafl›lmas›n›, kalitenin güvence
 alt›na al›nmas›n› ve personelin gelifltirilmesini sa¤layacak bir

tarzda gözetlenmeli ve kontrol edilmelidir.

2400 Sonuçlar›n Raporlanmas›

‹ç denetçilerin, görev sonuçlar›n› raporlamas› gerekir.

2410 Raporlama K›staslar›

Raporlamalar, var›lan sonuçlar, yap›lan tavsiyeler ve önerilen
eylem planlar›n›n yan›nda görevin hedeflerini ve kapsam›n›

 da içermelidir.

2410.A1 Sonuçlar› gösteren nihaî rapor, gerekti¤inde,
iç denetçinin görüfl ve kanaatlerini de içermelidir.

2410.A2 ‹ç denetçiler, görev raporlamalar›nda tatminkâr
bir performans göstermeye teflvik edilmelidir.

2410.A3 Görev sonuçlar› kurum d›fl›ndaki taraflara
bildirilirken, söz konusu bildirim, sonuçlar›n da¤›t›m›
ve kullan›m› konusundaki s›n›rlamalar› da içermelidir.

2410.C1 ‹lerlemenin raporlanmas›n›n ve dan›flmanl›k
 görevlerinin sonuçlar›, görevlendirmenin niteli¤ine ve
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 müflterinin ihtiyaçlar›na ba¤l› olarak, flekil ve içerik
 de¤ifltirir.

2420 Raporlamalar›n Kalitesi

Raporlamalar, do¤ru, objektif, aç›k, özlü, yap›c›, tam
 olmal› ve zaman›nda sunulmal›d›r.

2421 Hatâ ve Eksiklikler

E¤er nihaî raporlama önemli bir hatâ veya eksiklik
 içeriyorsa,  ‹ç Denetim Yöneticisi, hatâl› ve eksik raporu

alan bütün taraflara düzeltilmifl bilgileri iletmelidir.

2430 Görevlendirmelerde Standartlara Ayk›r›l›klar›n 

Aç›klanmas›

Standartlara ayk›r›l›klar belli bir görevi etkiledi¤inde, sonuçlar
raporlan›rken flu hususlar özel durum olarak aç›klanmal›d›r:

• Tam olarak uyulamayan Standart(lar)

• Ayk›r›l›k sebepleri

• Ayk›r›l›¤›n göreve etkisi

2440 Sonuçlar›n Raporlanmas›

‹ç Denetim Yöneticisi, görev sonuçlar›n› uygun taraflara
 raporlamal›d›r.

2440.A1 Görev sonuçlar›n›n öngördü¤ü tedbirlerin
al›nmas›n› sa¤layabilecek taraflara, nihaî görev

 sonuçlar›n›n raporlanmas›ndan ‹ç Denetim Yöneticisi
 sorumludur.

2440.A2 ‹ç Denetim Yöneticisi, aksi kanunî, hukukî
 düzenlemelerle emredilmedi¤i takdirde, görev sonuçlar›n›

kurum d›fl›ndaki taraflara iletmeden önce, kuruma
 do¤abilecek muhtemel riskleri de¤erlendirmeli, üst

 yönetim ve/veya hukuk dan›flman› ile istiflare etmeli ve
sonuçlar›n raporlanmas›n›, kullan›m›n› k›s›tlayarak,
kontrol etmelidir.
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2440.C1 ‹ç Denetim Yöneticisi, dan›flmanl›k görevlerinin
nihaî sonuçlar›n›n müflterilere raporlanmas›ndan

 sorumludur.

2440.C2 Dan›flmanl›k görevleri s›ras›nda, risk yönetimi,
kontrol ve yönetiflim sorunlar› tesbit edilebilir. Bu

 sorunlar, kurum için önemli hâle gelir gelmez üst
yönetime, denetim komitesine ve yönetim kuruluna

 bildirilmelidir.

2500 ‹lerlemenin Gözlenmesi

‹ç Denetim Yöneticisi, yönetime rapor edilen sonuçlar›n ak›betinin
gözlenmesi için bir sistem kurmal› ve uygulamal›d›r.

2500.A1 ‹ç Denetim Yöneticisi, yönetimin ald›¤› tedbirlerin
etkili bir flekilde uygulanmas›n› veya üst yönetimin, gerekli
tedbiri almamas›n›n riskini üstlenmeyi kabul etmesini sa¤lamak
ve geliflmeleri gözlemek amac›na yönelik bir takip süreci
kurmal›d›r.

2500.C1 ‹ç denetim faaliyeti, müflterileriyle mutab›k kal›nd›¤›
ölçüde, dan›flmanl›k görevlerinin sonuçlar›n›n ak›betini
gözlemelidir.

2600 Yönetimin Art›k (Bakiye) Riskleri Üstlenmesi

‹ç Denetim Yöneticisi, üst yönetimin kurum için kabul edilemeyebilecek
bir art›k (bakiye) risk düzeyini üstlenmeyi kabul etti¤ine inand›¤›
takdirde, konuyu üst yönetimle tart›flmal›d›r. Art›k riskle ilgili bir
karara var›lamazsa, ‹ç Denetim Yöneticisi ve üst yönetim, konuyu
çözümlenmesi için denetim komitesi ve yönetim kuruluna rapor
etmelidir.
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TER‹MLER SÖZLÜ⁄Ü

Standartlar ve Uygulama Önerilerinde yer alan baz› terimler afla¤›da
aç›kland›¤› anlamlar›yla kullan›lm›flt›r.

Art›k/Bakiye Riskler (Residual Risks)

Yönetimin, olumsuz bir olay›n etki ve ihtimalini azaltmak amac›yla,
riski karfl›lamaya yönelik kontrol faaliyetleri de dahil, ald›¤›
tedbirlerden sonra kalan risktir.

Ba¤›ms›zl›k (Independence)

Objektifli¤i veya objektiflik görüntüsünü bozabilecek flartlar›n d›fl›nda
olmakt›r. Objektifli¤e yönelik bu tür tehditlerle, kiflisel olarak denetçi,
görev, ifllev ve kurum seviyesinde mücadele edilmelidir.

Dan›flmanl›k Hizmetleri (Consulting Services)

Her hangi bir idarî sorumluluk üstlenmeden, bir kurumun faaliyetlerini
gelifltirmek ve onlara de¤er katmak amac›n› güden, niteli¤i ve kapsam›
müflteri/denetlenen ile birlikte kararlaflt›r›lan istiflarî faaliyetler ve
bunlarla ba¤lant›l› di¤er hizmetlerdir. Usul ve yol göstermek, tavsiyede
bulunmak, iflleri kolaylaflt›rmak ve e¤itim vermek, bu kapsamdaki
faaliyet örnekleridir.

De¤er Katmak (Add Value)

De¤er, güvence ve dan›flmanl›k hizmetleri yoluyla, kurumun amaçlar›n›
gerçeklefltirme f›rsatlar›n› gelifltirerek, faaliyetleri gelifltirme imkânlar›n›
belirleyerek ve/veya riske maruz kalmas›n› azaltarak sa¤lan›r.

Denetim Komitesi (Audit Committee)

Denetim Komitesi, Türk Ticaret Kanunu'ndaki 'Denetim Kurulu'ndan
farkl› olup yönetim kurulunun komitelerinden biridir. Aslî ifllevi,
muhasebe, denetim, iç kontrol sistemi ve mali raporlama uygulamalar›
ile ilgili olarak yönetim kuruluna gözetim görevinde yard›mc› olmakt›r.
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Yönetim kurulunun onay›na ba¤l› olarak, denetim komitesi denetim
kurulunun mali konularda bilgili ba¤›ms›z üyelerinden oluflur. (Ç.N.)

D›fl Hizmet Sa¤lay›c›s›/Tafleron (External Service Provider)

Belli bir alanda uzmanl›k seviyesinde bilgi, beceri ve tecrübe sahibi
olan kurum d›fl›ndan kifli veya flirketlerdir.

Etik Kurallar› (Code of Ethics)

Uluslararas› ‹ç Denetçiler Enstitüsü (IIA)'nün Etik Kurallar›, iç denetim
mesle¤i ve uygulamas›yla ilgili ‹lkeler ve iç denetçilerden beklenen
davran›fl tarz›n› tan›mlayan Davran›fl Kurallar›d›r. Etik Kurallar› iç
denetim hizmeti veren tüm kurum ve kiflileri ba¤lar. Bu kurallar›n amac›,
evrensel anlamda iç denetim mesle¤inin etik kültürünü gelifltirmektir.

Görev (Engagement)

‹ç denetim, kontrol özde¤erlendirme incelemesi, suiistimal incelemesi
veya dan›flmanl›k gibi belirli iç denetim ifli, vazifesi veya gözden
geçirme faaliyetidir. Bir görev, çok say›da iflten veya belirli amaçlara
ulaflmay› amaçlayan faaliyetlerden oluflabilir.

Görev Amaçlar› (Engagement Objectives)

‹ç denetçi taraf›ndan gelifltirilen, niyetlenilen görev amaçlar›n›
tan›mlayan genifl ifadelerdir.

Görev ‹fl Program› (Engagement Work Program)

Görev plan›n› gerçeklefltirmeye yönelik haz›rlanan ve bir görev
s›ras›nda takip edilmesi gereken prosedürleri s›ralayan bir belgedir.

Güvence Hizmetleri (Assurance Services)

Kurumun risk yönetimi, kontrol ve yönetiflim süreçlerine dair ba¤›ms›z
bir de¤erlendirme sa¤lamak amac›yla bulgular›n objektif bir flekilde
incelenmesidir. Mali yap›ya, performansa, mevzuat ve düzenlemelere
uyuma, bilgi sistemleri güvenli¤ine ve ihtimam denetimine (due
diligence; ayr›nt›l› durum tespit çal›flmas›) yönelik görevler bu
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kapsamdaki örneklerdir.

‹ç Denetim Faaliyeti/Birimi (Internal Audit Activity)

Kurumun faaliyetlerini gelifltirmek ve bunlara de¤er katmak için
tasarlanan ba¤›ms›z, objektif güvence ve dan›flmanl›k hizmeti sa¤layan
birim, bölüm, dan›flman ekibi veya di¤er uygulamac›lard›r. ‹ç denetim
faaliyeti, kurumun risk yönetim, kontrol ve yönetiflim süreçlerinin
etkinli¤ini de¤erlendirmek ve gelifltirmek amac›na yönelik sistemli
ve disiplinli bir yaklafl›m getirerek kurumun amaçlar›na ulaflmas›na
yard›mc› olur.

‹ç Denetim Yöneticisi (Chief Audit Executive)

‹ç denetim faaliyetlerinden en üst seviyede sorumlu olan kiflidir.
Normal flartlar alt›nda, bu iç denetim müdürüdür. ‹ç denetim
faaliyetlerinin kurum d›fl›ndaki hizmet sa¤lay›c›lardan temin edildi¤i
durumda, hizmet sözleflmesini ve söz konusu faaliyetlerin tüm kalite
güvence çal›flmalar›n› gözeten, iç denetim faaliyetleriyle ilgili üst
yönetime, denetim komitesine ve yönetim kuruluna raporlama yapan
ve görev sonuçlar›n›n takibini yürüten kiflidir. Terim, ayr›ca, genel
denetçi, bafl iç denetçi ve genel müfettifl gibi unvanlar› da içine al›r.

‹hlâller/Sakatlamalar (Impairments)

Bireysel objektifli¤i ve kurum içi ba¤›ms›zl›¤› bozabilecek ihlâller,
flahsî menfaat çat›flmalar›n›, kapsam s›n›rlamalar›n›, kay›tlara, personele
ve eflyalara eriflim k›s›tlamalar›n› ve kaynak (fonlama) k›s›tlamalar›n›
içerir.

Kontrol (Control)

Kontrol, yönetimin, denetim kurulunun, yönetim kurulunun ve di¤er
uygun birimlerin riski yönetmek ve belirlenen amaç ve hedeflere
ulaflma ihtimalini art›rmak amac›yla ald›¤› tedbirlerdir. Yönetim,
hedef ve amaçlar›n gerçeklefltirilmesine yönelik makul bir güvence
sa¤lamak için yeterli tedbirin al›nmas›n› planlar, tertipler ve yönlendirir.

Terimler Sözlü¤ü          37



Kontrol Ortam› (Control Environment)

Yönetim, yönetim kurulu ve denetim kurulunun, kurum içi kontrolün
önemine iliflkin tutum ve davran›fllar›d›r. Kontrol ortam›, iç kontrol
sisteminin ana amaçlar›n›n gerçeklefltirilmesi için gerekli olan yap›
ve disiplini sa¤lar. Kontrol ortam› afla¤›daki unsurlar› içerir:

• Dürüstlük ve etik de¤erler

• Yönetimin felsefesi ve çal›flma tarz›

• Teflkilât yap›s›

• Yetki ve sorumluluk da¤›t›m›

• ‹nsan kaynaklar› politikas› ve uygulamas›

• Çal›flanlar›n yetkinli¤i

Kontrol Süreçleri (Control Processes)

Riskin, risk yönetim süreçleriyle belirlenen risk toleranslar› içinde
kalmas›n› temin gayesiyle tasarlanan kontrol çerçevesinin bir parças›
olan faaliyet, politika ve prosedürlerdir.

Kurul (Board)

Kurul; yönetim kurulu, denetim kurulu, hukuk bölümünün bafl›, kâr
amaçl› olmayan kurumlar›n mütevelli heyeti veya ‹ç Denetim
Yöneticisinin ifllevsel olarak ba¤l› bulundu¤u denetim komitesi de
dahil kurumun atanan di¤er birimleri gibi kurumun yönetim mercilerini
ifade eder.

Menfaat/Ç›kar Çat›flmas› (Conflict of Interest)

Kurumun ç›kar›na olmayan veya menfaatine görünmeyen herhangi
bir iliflkidir. Menfaat çat›flmas›, kiflinin sorumluluklar›n› ve görevlerini
objektif bir flekilde yerine getirmesini olumsuz etkiler.

Objektiflik/Nesnellik (Objectivity)

Objektiflik, iç denetçilerin görevlerini, ifl sonucunda ç›kan ürüne
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gerçekten ve dürüst bir flekilde inanacaklar› ve bu ürünün kalitesinden
önemli bir taviz vermeyecekleri flekilde yapmalar›n› sa¤layan tarafs›z
bir zihinsel tutumdur. Objektiflik, iç denetçilerin, denetim konular›na
iliflkin karar ve yarg›lar›n›, baflkalar›n›nkilere ba¤lamamalar›n›
gerektirir.

Risk (Risk)

Amaçlara ulafl›lmas› üzerinde etkisi olacak bir olay›n meydana gelme
ihtimalidir. Risk, etki ve olas›l›k cinsinden hesaplan›r.

Risk Yönetimi (Risk Management)

Kurumun amaçlar›n› gerçeklefltirmek üzere makul bir güvence
sa¤lamak amac›yla potansiyel olay ve durumlar› belirlemek,
de¤erlendirmek, yönetmek ve kontrol etme sürecidir.

Standart (Standard)

Genifl bir iç denetim faaliyet sahas›n›n gerçeklefltirilmesiyle ve iç
denetim performans›n›n de¤erlendirilmesiyle ilgili gerekleri tan›mlayan
ve IIA ‹ç Denetim Standartlar› Kurulu taraf›ndan yay›nlanan meslekî
bir beyand›r.

Suiistimal (Fraud)

Hile, sahtekârl›k, emniyeti kötüye kullanma ile nitelendirilebilecek
hukuk d›fl› fiillerdir. Bu fiiller, sadece fliddet tehdidi veya fizikî güç
kullan›m›n›n gerçeklefltirilmesine ba¤l› de¤ildir. Suiistimaller para,
mal veya hizmet sa¤lamak, hizmet kayb›ndan veya ödeme yapmaktan
kaç›nmak veya flahs›yla veya iflle ilgili bir avantaj elde etmek
amaçlar›yla çeflitli taraflar ve kurumlar taraf›ndan gerçeklefltirilebilir.

Uyum/Uygunluk (Compliance)

Plan, prosedür, kanun, düzenleme, sözleflme ve di¤er gereklere riayet
ve ba¤l›l›kt›r.
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Yeterli Kontrol (Adequate Control)

Yeterli kontrol, yönetimin planlama ve organizasyonu, risklerin etkin
bir flekilde yönetilece¤ine ve kurumun hedef ve amaçlar›na verimli
ve ekonomik bir flekilde ulafl›laca¤›na dair makul bir güvence
sa¤layacak tarzda yapmas›yla var olabilir.

Yönetiflim/Kurumsal Yönetim (Governance)

Üst yönetim, yönetim kurulu ve denetim kurulu taraf›ndan, kurumun
amaçlar›na ulaflmaya yönelik olarak, kurumun faaliyetlerinin
yönlendirilmesi, yönetilmesi ve gözlenmesi gayesiyle uygulanan yap›
ve süreçlerin bir birleflimidir.

Yönetmelik (Charter)

‹ç denetim faaliyetinin yönetmeli¤i, faaliyetin amaç, yetki ve
sorumluluklar›n› tan›mlayan resmî nitelikte yaz›l› bir belgedir.
Yönetmelik (a) iç denetim faaliyetinin kurum içindeki konumunu
belirlemeli, (b) denetim görevlerinin yerine getirilmesi için gereken
kay›tlara, personele, demirbafllara ve ilgili mahallere eriflim yetkisini
düzenlemeli ve (c) iç denetim faaliyetlerinin kapsam›n› tan›mlamal›d›r.
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UYGULAMA ÖNER‹LER‹
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Uygulama Önerisi 1000-1:

‹ç Denetim Yönetmeli¤i

Uluslararas› ‹ç Denetim Standartlar›ndan

Standart 1000'in Yorumu

‹lgili Standart

1000 Amaç, Yetki ve Sorumluluklar

‹ç denetim faaliyetinin amaç, yetki ve sorumluluklar›, Standartlarla
uyumlu olan ve denetim komitesi ve yönetim kurulu taraf›ndan
da onaylanan bir yönetmelikte aç›kça tan›mlanmal›d›r.

Bu Uygulama Önerisinin Niteli¤i: ‹ç denetçiler bir iç denetim yönetmeli¤i haz›rlarken
afla¤›daki önerileri dikkate almal›d›r. Bu k›lavuzun, bir yönetmelik haz›rlan›rken
dikkate al›nmas› gereken hususlar›n tümünü kapsamak gibi bir amac› yoktur; k›lavuz,
sadece, dikkate al›nmas› gereken bir tavsiyeler demetinden ibarettir. Uygulama
Önerilerine uymak, iste¤e ba¤l›d›r.

1. ‹ç denetim faaliyetinin amaç, yetki ve sorumluluklar› bir yönetmelikte
tan›mlanmal›d›r. ‹ç Denetim Yöneticisi, yönetmeli¤in üst yönetimin
onay›ndan geçirilmesini ve denetim komitesi ve yönetim kurulu
taraf›ndan benimsenmesini sa¤lamal›d›r. Yönetmeli¤in onayland›¤›,
denetim komitesi ve yönetim kurulunun tutanaklar›na geçirilmelidir.
Yönetmelik (a) iç denetim faaliyetinin kurum içindeki konumunu
belirlemeli; (b) denetim görevlerinin yerine getirilmesi için gereken
kay›tlara, personele, demirbafllara ve ilgili mahallere eriflim yetkisini
düzenlemeli ve (c) iç denetim faaliyetlerinin kapsam›n› tan›mlamal›d›r.

2. ‹ç denetim faaliyetinin yönetmeli¤i yaz›l› olmal›d›r. Yönetmeli¤in
yaz›l› olmas›, yönetimin gözden geçirme ve onay› ve denetim
komitesi ve yönetim kurulunun kabulü için resmî bir zemin

 oluflturur. Yönetmelik, iç denetim faaliyetinin amaç, yetki ve
 sorumluluklar›n›n yeterlili¤inin dönemsel olarak de¤erlendirilmesini



de kolaylaflt›r›r. ‹ç denetim faaliyetinin yönetmeli¤i de içeren
resmî ve yaz›l› bir belgeye sahip olmas›, kurum içinde denetim

 ifllevinin yönetilmesi için hayatî öneme sahiptir. ‹ç denetim
 faaliyetinin rol, ifllev ve görevlerini belirlemek ve üst yönetime,
 denetim komitesine ve yönetim kuruluna bu iç denetim faaliyetinin

çal›flmalar›n› de¤erlendirmek için bir temel oluflturmak amac›yla,
iç denetim faaliyetinin amaç, yetki ve sorumluluklar› tan›mlanmal›
ve aç›klanmal›d›r. Herhangi bir sorunun ortaya ç›kmas› hâlinde,
yönetmelik, iç denetim faaliyetinin kurum içindeki görev ve

 sorumluluklar› hakk›nda üst yönetim, denetim komitesi ve yönetim
kuruluyla yap›lm›fl resmî ve yaz›l› bir anlaflma ifllevini de görür.

3. ‹ç Denetim Yöneticisi, yönetmelikte aç›klanan ve tan›mlanan
 amaç, yetki ve sorumluluklar›n iç denetim faaliyetinin hedeflerine

ulaflmas› için yeterli olmaya devam edip etmedi¤ini dönemsel
 olarak de¤erlendirmeli ve incelemelidir. Bu dönemsel
 de¤erlendirmenin sonuçlar› da üst yönetime, denetim komitesine

ve yönetim kuruluna bildirilmelidir.
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Uygulama Önerisi 1000.C1-1:

‹ç Denetçilerce Dan›flmanl›k

Faaliyetlerinin Yürütülmesine

‹liflkin ‹lkeler

Uluslararas› ‹ç Denetim Standartlar›ndan

Standart 1000.C1'in Yorumu

‹lgili Standart

1000.C1 Dan›flmanl›k hizmetlerinin niteli¤i, iç denetim yönetmeli¤inde
tan›mlanmal›d›r.

Bu Uygulama Önerisinin Niteli¤i: ‹ç denetimin tan›m› flöyledir: "‹ç denetim, bir
kurumun faaliyetlerini gelifltirmek ve onlara de¤er katmak amac›n› güden ba¤›ms›z
ve objektif bir güvence ve dan›flmanl›k faaliyetidir. ‹ç denetim, kurumun risk yönetim,
kontrol ve yönetiflim süreçlerinin etkinli¤ini de¤erlendirmek ve gelifltirmek amac›na
yönelik sistemli ve disiplinli bir yaklafl›m getirerek kurumun amaçlar›na ulaflmas›na
yard›mc› olur." ‹ç denetçiler, iç denetçilerle ilgili 'nitelik ve performans standartlar›'n›n
hem güvence hem de dan›flmanl›k ifllev ve görevlerini kapsad›¤›n› unutmamal›d›r.

Bu Uygulama Önerisi, bütün dan›flmanl›k görevlerinde dikkate al›nmas› gereken
genifl kapsaml› parametreler üzerinde durmakta ve odaklanmaktad›r. Dan›flmanl›k
ifllevi; yaz›l› anlaflmalarla tan›mlanan resmî görevlerden daimî veya geçici yönetim
komitelerinde veya proje ekiplerinde yer almak gibi dan›flmanl›k hizmet ve faaliyetlerine
kadar farkl› ve de¤iflik kapsamlarda olabilir. ‹ç denetçilerden, bu Uygulama
Önerisindeki tavsiyelerin, karfl›laflt›klar› her farkl› durumda, ne ölçüde uygulanabilece¤ini
belirlemek için, meslekî muhakemelerini kullanmalar› beklenir. Zira, bir birleflme veya
devralma projesine veya felâket sonras› toparlanma (disaster recovery activities)
benzeri âcil durum görevlendirmelerine kat›lmak gibi istisnaî dan›flmanl›k görevleri,
normal prosedürlerden ayr›lmay› gerekli k›labilir.

‹ç denetçiler, dan›flmanl›k görevlerini yerine getirirken afla¤›daki yol gösterici
ilkeleri gözönüne almal›d›r. Bu k›lavuzun, bir dan›flmanl›k görevinin yap›lmas›nda
gerekli olabilecek hususlar›n tümünü kapsamak gibi bir amac› yoktur. ‹ç denetçiler,
kurum yönetiminin, denetim komitesinin ve yönetim kurulunun, dan›flmanl›k
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hizmetlerinin yürütülmesi için gereken kavramlar›, iflletme ilkelerini ve raporlamalar›
anlad›¤›ndan ve kabul etti¤inden emin olmak için ek tedbirler almal›d›r. Uygulama
Önerilerine uymak, iste¤e ba¤l›d›r.

1. ‹ç Denetimin Katma De¤eri: ‹ç denetim, kurumun kültürüne ve
kaynaklar›na uygun bir flekilde ve tarzda iç denetçiler çal›flt›ran

 her kurumda, katma de¤er sa¤lar. ‹ç denetim faaliyetinin tan›m›nda
da sakl› olan bu katma de¤er düflüncesi, yönetiflim, risk ve kontrol
alanlar›nda getirdi¤i sistemli ve disiplinli yaklafl›mla kuruma de¤er
katacak biçimde tasarlanm›fl güvence ve dan›flmanl›k faaliyetlerini
de içine al›r.

2. ‹ç Denetimin Tan›m›na Uygunluk: Disiplinli ve sistemli bir
 de¤erlendirme yöntemi, her iç denetim faaliyetinin parças›d›r.
 Hizmetlerin listesi, genel olarak, güvence ve dan›flmanl›¤›n genifl

s›n›fland›rmas›na dahil edilebilir. Ancak bu hizmetler, iç denetimin
genifl tan›m›yla uyumlu olan katma de¤er sa¤lay›c› hizmetlerin

 yeni geliflen biçimlerini de içerebilir.

3. Güvence ve Dan›flmanl›¤›n Ötesindeki Denetim Faaliyetleri:

 Çok say›da iç denetim hizmeti vard›r. Güvence ve dan›flmanl›k
 hizmetleri, birbirlerini tamamlay›c› olduklar› gibi araflt›rma ve

denetim-d›fl› görevler gibi baflka denetim hizmetlerini de
 engellemez. Pek çok denetim hizmetinin hem güvence hem de
 dan›flmanl›k rolü vard›r.

4. Güvence ve Dan›flmanl›k Aras›ndaki ‹liflki: Dan›flmanl›k
 hizmetleri, iç denetimin katma de¤er sa¤lay›c› yönünü zenginlefltirir.

Dan›flmanl›k hizmeti genellikle güvence hizmetlerinin do¤rudan
sonucu olmakla birlikte, güvence ifllevinin dan›flmanl›k

 görevlerinden ç›kabilece¤i de kabul edilmelidir.

5. ‹ç Denetim Yönetmeli¤iyle Dan›flmanl›k Yetkisinin Verilmesi:

‹ç denetçiler, geleneksel olarak, gelifltirilmekte olan sistemlerdeki
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kontrolleri ve güvenlik ürünlerini analiz etmek, faaliyetleri analiz
etmek ve tavsiyelerde bulunmak amac›yla görev gruplar›nda yer
almak ve benzeri görevlere kadar pek çok farkl› türde dan›flmanl›k
hizmeti verir. Yönetim kurulu (veya denetim komitesi), denetim
komitesine karfl› olan yükümlülüklerine ayk›r› olmamas› veya
ç›kar çat›flmas› yaratmamas› kayd›yla, iç denetim faaliyetine, ek
baz› görevler yapma yetkisini de vermelidir. Bu yetkinin de iç

 denetim yönetmeli¤inde aç›kça gösterilmesi gerekir.

6. Objektiflik (Nesnellik): Dan›flmanl›k hizmeti, denetçinin güvence
göreviyle ba¤lant›l› ifl süreçlerini veya sorunlar›n› daha iyi
anlamas›n› sa¤layabilir; bunun, denetçinin veya iç denetim

 faaliyetinin objektifli¤ini mutlaka bozaca¤› iddia edilemez. ‹ç
 denetimin, idarî bir karar alma ifllevi yoktur; iç denetimin,

dan›flmanl›k hizmeti sonucunda önerdi¤i tavsiyeleri uygulama
 karar›, ancak kurumun yöneticileri taraf›ndan al›nabilir. Bu nedenle,

kurum yönetiminin ald›¤› kararlar›n, iç denetimin objektifli¤ini
bozmamas› gerekir.

7. ‹ç Denetimin Dan›flmanl›k Hizmetine Sa¤lad›¤› Zemin: Verilen
dan›flmanl›k hizmetlerinin ço¤u, güvence ve araflt›rma hizmetlerinin
do¤al bir uzant›s›d›r ve gayriresmî veya resmî öneri, analiz veya
de¤erlendirmeleri içerebilir. ‹ç denetim faaliyeti, (a) en yüksek

 objektiflik standartlar› ve ilkelerine ba¤l›l›¤›, (b) kurumun süreçleri,
riskleri ve stratejileri hakk›nda sahip oldu¤u genifl bilgi temeli

 sayesinde, bu tür dan›flmanl›k ifllerini yapmak hususunda istisnaî
bir konuma sahiptir.

8. Temel Bilgilerin ‹letilmesi: ‹ç denetimin kuruma kazand›rd›¤›
 temel de¤erlerden biri de, üst yönetime ve denetim komitesi

üyelerine güvence sa¤lamakt›r. Dan›flmanl›k görevi, ‹ç Denetim
Yöneticisinin (‹DY) kanaatiyle, görüfl ve inanc›na göre kurumun
üst düzey yöneticilerine ve yönetim kurulu üyelerine sunulmas›

 gereken bilgileri gizleyen bir tarzda yürütülmemelidir. Dan›flmanl›k
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hizmet ve görevlerinin hepsi, bu ilkenin ›fl›¤›nda benimsenmeli
 ve uygulanmal›d›r.

9. Dan›flmanl›k ‹lkeleri Kurum Çap›nda Anlafl›lmal›d›r: 
Kurumlar›n dan›flmanl›k ifllevlerinin ve hizmetlerinin yürütülmesine
zemin oluflturan ve kurumun bütün çal›flanlar› taraf›ndan anlafl›lan
temel kurallar› bulunmal›d›r. Bu kurallar, iç denetim yönetmeli¤inde
belirtilmeli ve tüm kuruma ilân edilmelidir.

10. Resmî Dan›flmanl›k Görevleri: Yönetim, önemli ve uzun bir
 süreyle devam eden resmî dan›flmanl›k görevleri için genellikle

d›fl dan›flmanlar tutar. Ancak bir kurum, baz› resmî dan›flmanl›k
iflleri ve görevleri için kendi iç denetim birimini yetkin ve uygun
görebilir. Kurumun kendi iç denetim birimi, resmî bir dan›flmanl›k
görevi üstlendi¤i takdirde, bu görevi, sistemli ve disiplinli bir

 yaklafl›m ile yerine getirmelidir.

11. ‹ç Denetim Yöneticisinin Sorumluluklar›: Dan›flmanl›k
 hizmetleri, ‹ç Denetim Yöneticisinin belirli yönetim sorunlar›n›

ele almak ve çözümlemek amac›yla yönetimle diyaloga girmesine
olanak sa¤lar. Bu diyalogda, görevin kapsam›, zamanlamas› ve

 program›, yönetimin ihtiyaç ve isteklerine uygun hâle getirilir.
 Ancak, elde edilen sonuçlar›n niteli¤i ve ehemmiyeti, kurum
 aç›s›ndan önemli risklere iflaret ediyorsa, denetim tekniklerini
 belirleme imtiyaz› ve kurumun üst düzey yöneticilerine ve denetim

komitesi üyelerine raporlama hakk› ‹ç Denetim Yöneticisine aittir.

12. ‹htilâflar›n veya Sorunlar›n Çözüm K›staslar›: Bir iç denetçi,
her fleyden önce bir iç denetçidir. Dolay›s›yla, bütün hizmet ve

 görevlerinin ifas›nda, iç denetçi, IIA Etik Kurallar›n› ve
 Uluslararas› ‹ç Denetim Standartlar›ndan Nitelik ve Performans

Standartlar›n› kendine rehber edinmelidir. Öngörülemeyen ihtilâf
veya faaliyetler, bu Etik Kurallar›na ve Standartlara uygun bir

 flekilde çözümlenmelidir.

48        Meslekî Uygulama Çerçevesi



Uygulama Önerisi 1000.C1-2:

Resmî Dan›flmanl›k Görevlerine

‹liflkin Ek Hususlar

Uluslararas› ‹ç Denetim Standartlar›ndan Standart 1000.C1'in

(Ve ‹lgili Di¤er Dan›flmanl›k Uygulama Standartlar›n›n) Yorumu

‹lgili Standart

1000.C1 Dan›flmanl›k hizmetlerinin niteli¤i, iç denetim yönetmeli¤inde
tan›mlanmal›d›r.

Bu Uygulama Önerisi ve ilgili Standartlara iliflkin özel not: Bu Uygulama
Önerisi, birden fazla Dan›flmanl›k Uygulama Standard›na iliflkin yol gösterici
ilkeleri içermektedir. Bu ilkeler, Standart 1000.C1'in yan› s›ra, 1130.C1 ve C2; 1210.
C1; 1220.C1; 2010.C1; 2110.C1 ve C2; 2120.C1 ve C2; 2130.C1; 2201.C1; 2210.C1;
2220.C1; 2240.C1; 2330.C1; 2410.C1; 2440.C1 ve C2 ve 2500.C1 standartlar›n› da
kapsamaktad›r. Say›lan bu standartlara yap›lan at›flar, bu Uygulama Önerisinin
bafll›klar›nda parantez içinde gösterilmektedir.

Bu Uygulama Önerisinin Niteli¤i: Bu Uygulama Önerisi, özü itibariyle, Dan›flmanl›k
Hizmetlerinin Yürütülmesine ‹liflkin ‹lkeler'in ele al›nd›¤› ve tart›fl›ld›¤› 1000.C1-1
say›l› uygulama önerisine benzemektedir. Dan›flmanl›k faaliyetlerinin yürütülmesinde
her ikisi de iç denetçiler için faydal›d›r. ‹ç denetimin tan›m› flöyledir: "‹ç denetim,
bir kurumun faaliyetlerini gelifltirmek ve onlara de¤er katmak amac›n› güden ba¤›ms›z
ve objektif bir güvence ve dan›flmanl›k faaliyetidir. ‹ç denetim, kurumun risk yönetim,
kontrol ve yönetiflim süreçlerinin etkinli¤ini de¤erlendirmek ve gelifltirmek amac›na
yönelik sistemli ve disiplinli bir yaklafl›m getirerek kurumun amaçlar›na ulaflmas›na
yard›mc› olur." ‹ç denetçiler, iç denetçilerle ilgili 'Nitelik ve Performans
Standartlar›'n›n hem güvence hem de dan›flmanl›k ifllev ve görevlerini kapsad›¤›n›
unutmamal›d›r.

Bu uygulama önerisi, bütün dan›flmanl›k görevlerinde dikkate al›nmas› gereken
genifl kapsaml› parametreler üzerinde durmakta ve odaklanmaktad›r. Dan›flmanl›k
ifllevi; yaz›l› anlaflmalarla tan›mlanan resmî görevlerden daimî veya geçici yönetim
komiteleri veya proje ekiplerinde yer almak gibi dan›flmanl›k hizmet ve etkinliklerine
kadar farkl› ve de¤iflik kapsamlarda olabilir. ‹ç denetçilerden, bu Uygulama
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Önerisindeki tavsiyelerin, karfl›laflt›klar› her farkl› durumda, ne ölçüde
uygulanabilece¤ini belirlemek için, meslekî muhakemelerini kullanmalar› beklenir.
Zira, bir birleflme veya devralma projesine veya felâket sonras› toparlanma benzeri
(disaster recovery activities) âcil durum görevlendirmelerine kat›lmak gibi istisnaî
dan›flmanl›k görevleri, normal prosedürlerden ayr›lmay› gerekli k›labilir.

‹ç denetçiler, dan›flmanl›k görevlerini yerine getirirken afla¤›daki yol gösterici
ilkeleri göz önüne almal›d›r. Bu k›lavuzun, bir dan›flmanl›k görevinin yap›lmas›nda
gerekli olabilecek hususlar›n tümünü kapsamak gibi bir amac› yoktur. ‹ç denetçiler,
kurum yönetiminin, denetim komitesinin ve yönetim kurulunun dan›flmanl›k
hizmetlerinin yürütülmesi için gereken kavramlar›, iflletme ilkelerini ve raporlamalar›
anlad›¤›ndan ve kabul etti¤inden emin olmak için ek tedbirler almal›d›r. Uygulama
Önerilerine uymak, iste¤e ba¤l›d›r.

Dan›flmanl›k Hizmetlerinin Tan›m›

1. Standartlarda bulunan terimler sözlü¤ünde, "dan›flmanl›k
 hizmetleri" flöyle tan›mlanmaktad›r: "Her hangi bir idarî sorumluluk

üstlenmeden, bir kurumun faaliyetlerini gelifltirmek ve onlara
 de¤er katmak amac›n› güden, niteli¤i ve kapsam› müflteri/denetlenen

ile birlikte kararlaflt›r›lan istiflarî faaliyetler ve bunlarla ba¤lant›l›
 di¤er hizmetlerdir. Usul ve yol göstermek, tavsiyede bulunmak,

iflleri kolaylaflt›rmak ve e¤itim vermek, bu kapsamdaki faaliyet
 örnekleridir."

2. ‹ç Denetim Yöneticisi, kurum içindeki görevlerin s›n›fland›r›lmas›nda
kullan›lacak yöntemi belirlemelidir. Baz› durumlarda, dan›flmanl›k
ve güvence faaliyetlerinin unsurlar›n› birlefltiren bir yaklafl›mla
"karma" bir görevlendirme yapmak da uygun olabilir. Bazen ise,
görevin güvence ve dan›flmanl›k unsurlar›n› birbirinden ay›rmak,
daha uygun olabilir.

3. ‹ç denetçiler, dan›flmanl›k hizmetlerini normal veya rutin
  çal›flmalar›n›n bir parças› olarak ya da kurum yönetiminin talepleri

üzerine yürütebilir. Her kurum, yap›lacak dan›flmanl›k faaliyetlerinin
türünü göz önünde bulundurmal› ve her tür için ayr› bir politika
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 veya prosedür gerekip gerekmedi¤inin karar›n› vermelidir.
Muhtemel görev s›n›flamalar› aras›nda flunlar say›labilir:

• Resmî dan›flmanl›k görevleri: Planlanm›fl ve yaz›l› bir
anlaflmaya tâbi olan görevler.

• Gayriresmî dan›flmanl›k görevleri: Daimî komitelere kat›lmak,
s›n›rl› süreli projeler, belli bir proje veya amaca yönelik (ad-
hoc) toplant›lar ve ola¤an bilgi al›flverifli gibi rutin faaliyetler.

• Özel dan›flmanl›k görevleri: Bir birleflme ve devralma ekibine
ya da sistem dönüfltürme ekibine kat›lmak.

• Âcil durum dan›flmanl›k görevleri: Bir felâket veya ola¤anüstü
nitelikte baflka bir olay sonras›nda, faaliyetlerin sürdürülmesi

 veya toparlanmas› amac›yla kurulan bir ekibe kat›lmak ya da
 özel bir talebi karfl›lamaya veya âcil bir ifli yetifltirmeye
 yard›mc› olmak için, geçici yard›m vermek amac›yla kurulmufl

bir ekibe kat›lmak.

4. Denetçilerin, ilke olarak, bir güvence görevi olarak yürütülmesi
daha uygun olan bir hizmetin, dan›flmanl›k hizmeti olarak ele

 al›nmas›n› temin etmek amac›yla, bu hizmetin güvence hizmeti
 olarak ele al›nmas›n› gerektiren hususlar›n saklanmas›na yard›mc›

olmamalar› gerekir. Ancak bu, güvence görevi olarak yap›la
 gelmekte olan olan hizmetlerin, art›k dan›flmanl›k görevi olarak
 yap›lmas›n›n daha uygun oldu¤una kanaat getirildi¤i bir durumda,

yöntemde gerekli ayarlaman›n yap›lmas›na da mâni de¤ildir.

Dan›flmanl›k Görevlerinde Ba¤›ms›zl›k ve

Objektiflik (Standart 1130.C1)

5. ‹ç denetçilerden, bazen, daha önce sorumlu olduklar› ya da güvence
hizmeti verdikleri faaliyetlerle ilgili dan›flmanl›k hizmeti talep
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 edilir. Bu tür bir dan›flmanl›k hizmeti vermeden önce, ‹ç Denetim
Yöneticisi, denetim komitesinin dan›flmanl›k hizmeti verme

 kavram›n› anlay›p anlamad›¤›n› ve buna onay verip vermedi¤ini
tespit ve teyit etmelidir. Bu onay verildikten sonra, iç denetim

 yönetmeli¤inde de¤ifliklik yap›lmal›, dan›flmanl›k hizmetleri ile
 ilgili yetki ve sorumluluklar da tüzü¤e dahil edilmeli ve iç denetim

faaliyeti sonucunda, bu tür faaliyetlerin yürütülmesi için uygun
 politika ve prosedürler gelifltirilmelidir.

6. ‹ç denetçiler, hüküm verirken ve yönetime tavsiyelerde bulunurken
objektifliklerini korumal›d›r. Dan›flmanl›k görevine bafllamadan
önce, bu ba¤›ms›zl›k veya objektifli¤i bozabilecek flartlar mevcutsa
veya görev s›ras›nda ortaya ç›karsa, bunlar›n yönetime derhal

 bildirilmesi gerekir.

7. Bir resmî dan›flmanl›k görevinden sonra bir y›l içinde güvence
 hizmeti verildi¤i takdirde ba¤›ms›zl›k ve objektiflik bozulabilir.

Hizmetlerin her biri için ayr› denetçiler görevlendirilerek, ba¤›ms›z
gözetim ve kontrol kanallar› kurularak, projelerin sonuçlar› için

 ayr› sorumluluklar tespit edilerek ve varsay›lan bozulma aç›klanarak,
bu bozulman›n etkilerini asgarî düzeye indirmek amac›na yönelik
ad›mlar at›lmal›d›r. ‹lgili tavsiyeleri kabul etmekten ve uygulamaktan,
yönetim sorumlu olmal›d›r.

8. ‹ç denetçilerin, ilgili görevin bafllang›c›nda belirlenen kapsam ve
amaçta yeri olmayan bir yönetim sorumlulu¤unu, uygunsuz veya
kas›ts›z olarak üstlenmelerini engellemek amac›yla, özellikle,
niteli¤i gere¤i devaml› veya kesintisiz olan dan›flmanl›k görevlerinde
çok dikkat edilmelidir.

Dan›flmanl›k Görevlerinde Azamî Meslekî Özen

ve Dikkat (1210.C1, 1220.C1, 2130.C1 ve 2201.C1 Say›l› Standartlar)

9. ‹ç denetçiler, bir resmî dan›flmanl›k görevi yaparken, özellikle
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 afla¤›dakileri anlamal› ve azamî meslekî özen ve dikkati göstermelidir:

• Görev sonuçlar›n›n niteli¤ine, zamanlamas›na ve raporlanmas›na
yönelik yöneticilerin talep ve öncelikleri,

• Hizmeti talep edenlerin, taleplerinin ard›ndaki sebep ve saikler,

• Amaca ulaflmak için gereken ifllerin kapsam ve niteli¤i,

• Görev için gereken beceri ve kaynaklar,

• Denetim komitesinin daha önce onaylad›¤› denetim plan›n›n
 kapsam›na etkisi,

• Gelecekteki denetim görevleri ve taahhütleri üzerindeki
 muhtemel etkileri,

• Kurumun bu görevden elde edebilece¤i yararlar.

10.Yukar›da aç›klanan ba¤›ms›zl›k ve objektiflik de¤erlendirmesine
ve gereken meslekî özen ve dikkate iliflkin düflüncelere ek olarak,
iç denetçi flu hususlar› da dikkate almal›d›r:

• Verilecek hizmetin niteli¤ini ve kapsam›n› tespit etmek ve
 de¤erlendirmek amac›yla uygun toplant›lar düzenlemek ve

 gereken bilgileri toplamak.

• Hizmeti alanlar›n, iç denetim yönetmeli¤inde aç›klanan ilgili
 ilkeleri, iç denetim faaliyetlerinin politika ve prosedürlerini
 ve dan›flmanl›k görevlerinin yerine getirilmesiyle ilgili baflka

yol gösterici ilkeleri anlay›p anlamad›klar›n› ve bunlar› kabul
edip etmediklerini tespit ve teyit etmek. ‹ç denetçi, iç denetim

 yönetmeli¤inin yasaklad›¤›, iç denetim faaliyetlerinin politika
 ve prosedürlerine ayk›r› olan ya da ilgili kurumun ç›karlar›na
 uygun olmayan ve ilgili kuruma de¤er katmayan dan›flmanl›k
 görevlerini üstlenmeyi ve yapmay› reddetmelidir.

• Dan›flmanl›k görevinin iç denetim faaliyetleriyle ilgili genel
 görev plan›na uygunlu¤unu de¤erlendirmek. ‹ç denetim

 faaliyetine iliflkin risk esasl› görev plan›, kurumun ihtiyaç
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duydu¤u denetim kapsam›n› sa¤lamak amac›yla, uygun oldu¤u
ölçüde, dan›flmanl›k görevlerini de içerebilir ve bunlara da

 dayanabilir.

• Resmî dan›flmanl›k görevinin genel unsurlar›n›, yorum
 esaslar›n›, sonuçta elde edilebilecekleri ve di¤er temel etkenleri

yaz›l› bir anlaflma veya plana kaydetmek. Hem iç denetçinin
hem de dan›flmanl›k hizmetini alanlar›n ilgili raporlama ve

 iletiflim gereklerini bilmesi, anlamas› ve kabul etmesi çok
 önemlidir.

Dan›flmanl›k Görevlerinde ‹flin Kapsam›

(2010.C1, 2110.C1 ve C2, 2120.C1 ve C2, 2201.C1, 2210.C1,

2220.C1, 2240.C1 ve 2440.C2 Say›l› Standartlar)

11.Yukar›da belirtildi¤i gibi, iç denetçiler, hizmeti alanlarla,
dan›flmanl›k görevinin hedefleri ve kapsam› hakk›nda bir anlay›fl
birli¤ine varmal›d›r. Dan›flmanl›k görevinin de¤eri, faydalar›
veya muhtemel olumsuz etkilerine iliflkin çekincelerin hizmeti
alanlara bildirilmesi gerekir. ‹ç denetçiler, üstlendikleri iflin
kapsam›n›, iç denetim faaliyetinin profesyonelli¤ini, dürüstlü¤ünü,
itibar›n› ve ismini koruyacak bir flekilde tespit etmeli ve tasarlamal›d›r.

12.Resmî dan›flmanl›k görevlerinin planlanmas› aflamas›nda, iç
denetçiler, hizmetin hedeflerini, bu hizmetleri alan yönetim
yetkililerinin uygun istek ve ihtiyaçlar›na yan›t verecek flekilde
belirlemeli ve tasarlamal›d›r. Yönetimin özel taleplerde bulunmas›
hâlinde, hedeflenmesi gereken amaçlar›n yönetimin özel
taleplerinin ötesinde oldu¤una inand›klar› takdirde, iç denetçilerce,
afla¤›daki eylemler düflünülebilir:

• Yönetimi, dan›flmanl›k görevinin kapsam›na ek hedef ve
 amaçlar ilâve etmek konusunda ikna etmek,

• Hedeflere ulafl›lamamas› hâlinde durumu tespit etmek ve bu
 gözlemini dan›flmanl›k görevi sonuçlar›na iliflkin son raporunda

aç›klamak,

54        Meslekî Uygulama Çerçevesi



• Hedefleri ayr› ve daha sonraki bir güvence görevinin kapsam›na
almak.

13.Resmî dan›flmanl›k görevlerinin ifl programlar›, hem görevin
 kapsam›n› ve hedeflerini hem de bu hedeflere ulaflmak için
 kullan›lacak yöntemi tan›mlamal› ve içermelidir. Program›n flekli ve

içeri¤i, görevin niteli¤ine ba¤l› olarak de¤iflebilir. Görev kapsam›n›n
belirlenmesinde, iç denetçiler, bu görevin kapsam›n›, yönetimin
taleplerine göre geniflletebilir ya da s›n›rland›rabilir. Ancak iç

 denetçi, projelendirilen ifl kapsam›n›n görevin hedeflerine ulaflmak
için yeterli ve uygun oldu¤undan emin olmal›d›r. Görevin hedefleri,
kapsam› ve koflullar› iflin devam› s›ras›nda, dönemsel olarak

 yeniden gözden geçirilmeli ve gerekiyorsa ayarlamaya tâbi tutulmal›d›r.

14.‹ç denetçiler, resmî dan›flmanl›k görevleri s›ras›nda uygulanan
 risk yönetimi ve kontrol süreçlerinin verimlili¤ini izlemeli ve bu

konuda dikkatli olmal›d›r. Tespit edilen büyük risk ve risk
 maruziyetleri veya önemli kontrol zay›fl›klar›, yönetimin dikkatine

sunulmal› ve rapor edilmelidir. Baz› durumlarda, denetçinin
 kayg›lar›n›n da üst yönetime, denetim komitesine ve/veya yönetim

kuruluna bildirilmesi gerekir. ‹ç denetçiler (a) risklerin, zay›fl›klar›n
önem düzeyini ve bunlar› azaltmak veya düzeltmek için al›nan

 veya al›nmas› öngörülen tedbirleri tespit etmek için ve (b) bu
 risklerin veya zay›fl›klar›n rapor edilmesi konusunda, üst yönetim,

denetim komitesi ve yönetim kurulunun beklentilerini araflt›r›p
 bulmak için meslekî muhakemelerini kullanmal›d›r.

Dan›flmanl›k Görevlerinin Sonuçlar›n›n Rapor Edilmesi

(2410.C1 ve 2440.C1 Say›l› Standartlar)

15.Dan›flmanl›k görevlerine iliflkin ilerleme ve sonuç raporlar›n›n
flekli ve içeri¤i, görevin niteli¤ine ve denetlenenin ihtiyaçlar›na

 ba¤l› olarak de¤iflir. Raporlama gerekleri, genellikle, dan›flmanl›k
hizmetini talep eden kifliler taraf›ndan tespit edilir ve bu gereklerin
yönetimle birlikte tesbit edilen ve kararlaflt›r›lan hedeflere uygun
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olmas› gerekir. Bununla birlikte, dan›flmanl›k görevi sonuçlar›n›n
raporlama format›nda, hem görevin niteli¤ini hem de bu bilgileri
kullananlar›n bilmesi gereken s›n›rlamalar, k›s›tlamalar veya

 di¤er etkenler aç›kça gösterilmeli ve tan›mlanmal›d›r.

16.Baz› durumlarda, iç denetçi, görev sonuçlar›n›n sadece hizmeti
 alan veya talep edenlere de¤il baflka kiflilere de rapor edilmesi

gerekti¤ine hükmedebilir. Bu durumlarda iç denetçi görev
 sonuçlar›n›n uygun kifli ve taraflara bildirilmesini sa¤layacak
 flekilde raporlama kapsam›n› geniflletmelidir. Raporlama
 kapsam›n›n baflka taraflar› da kapsayacak flekilde geniflletilmesinde,

denetçi, sonuçtan ve çözümden tatmin olana kadar afla¤›dakileri
yapmal› ve uygulamal›d›r:

• ‹lk olarak, dan›flmanl›k görevine iliflkin anlaflmada ve ilgili
bildirimlerde hangi yönün gösterildi¤ini ve nelerin istendi¤ini
tespit etmek,

• ‹kinci olarak, hizmeti alanlar› veya talep edenleri, raporlama
 kapsam›n› baflka uygun kifli ve taraflar› da kapsayacak flekilde,

gönüllü olarak geniflletmeye ikna etmek,

• Üçüncü olarak, iç denetim yönetmeli¤inde veya denetim
 faaliyeti politika ve prosedürlerinde dan›flmanl›k görevi sonuç

raporlar› hakk›nda öngörülen ilkeleri tespit etmek,

• Dördüncü olarak, ilgili kurumun Davran›fl Kurallar›, Etik
 Kurallar› ve ilgili di¤er politikalar›, idarî yönetmelikleri veya

 prosedürlerinde öngörülen ilke ve kurallar› tespit etmek,

• Beflinci olarak, IIA Standartlar› ve Etik Kurallar›nda,
 denetçiyle ilgili di¤er standartlarda, kurallarda, denetim
 konusuna iliflkin kanunlarda ve mevzuatta öngörülen ilke ve

kurallar› tespit etmek,

17.‹ç denetçiler, iç denetim faaliyetlerine iliflkin di¤er raporlarla
 birlikte, resmî dan›flmanl›k görevlerinin niteli¤i, kapsam› ve genel

sonuçlar›n› da ilgili kurumun yönetimine, denetim komitesine ve
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yönetim kuruluna veya baflka yönetim birimlerine aç›klamal› ve
bildirmelidir. ‹ç denetçiler, üst yönetimi ve denetim kurulunu,

 denetim kaynaklar›n›n nas›l kullan›ld›¤› hakk›nda sürekli
bilgilendirmelidir. Bu dan›flmanl›k görevlerinin ayr›nt›l› raporlar›n›n
ya da özel sonuçlar›n ve tavsiyelerin rapor edilmesine gerek yoktur.
Fakat bu görev türlerinin uygun bir tan›m›n›n ve önemli tavsiyelerin
raporlanmas› gerekir ve iç denetçilerin 2060 say›l› Standarta

 (Denetim Komitesine, Yönetim Kuruluna ve Üst Yönetime
 Raporlama) uyma sorumlulu¤unun yerine getirilmesi için bu
 raporlama flartt›r.

Dan›flmanl›k Görevleri ‹çin Kayda Geçirme

Gerekleri (Standart 2330.C1)

18. ‹ç denetçiler, üstlendikleri resmî dan›flmanl›k görevinin hedeflerine
ulaflmak ve sonuçlar›na destek olmak amac›yla yapt›klar› iflleri

 kaydetmelidir. Ancak, güvence görevleri için geçerli kay›t
 zorunluluklar›n, mutlaka dan›flmanl›k görevlerine de uygulanmas›

gerekmez.

19.Kay›tlara ulaflma talepleri hakk›nda muhtemel yanl›fl anlamalardan
kaç›nmak ve ilgili kurumu yeterince korumak amac›yla, denetçilerin
uygun kay›t tutma politikalar›na uymalar› ve dan›flmanl›k görevi
kay›tlar›n›n sahipli¤i gibi sorunlara dikkat etmeleri teflvik edilir.
Hukukî davalar, mevzuata uyum sorunlar›, vergi sorunlar› ve

 muhasebe sorunlar› gibi durumlarda, belirli dan›flmanl›k görevi
 kay›tlar›na özel dikkat ve özen gösterilmesi gerekebilir.

Dan›flmanl›k Görevlerinin Gözlenmesi

(Standart 2500.C1)

20.‹ç denetim faaliyeti, denetlenenle kararlaflt›r›lan s›n›rlar içinde,
dan›flmanl›k görevlerinin sonuçlar›n› gözlemi de kapsamal›d›r.

 Farkl› türlerde dan›flmanl›k görevleri için farkl› gözlem yöntemleri
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gerekebilir. Bu gözlem çabalar›; yönetimin dan›flmanl›k görevine
aç›k ilgisi ya da iç denetçinin projenin riskleri veya kuruma katt›¤›
de¤erle ilgili de¤erlendirmesi gibi etkenlere ba¤l› olabilir.
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Uygulama Önerisi 1000.C1-3

‹darî Kurumsal Düzenlemelerdeki

Dan›flmanl›k Görevlerine ‹liflkin Ek

Hususlar

Uluslararas› ‹ç Denetim Standartlar›ndan

Standart 1000.C1'in (ve ilgili di¤er Dan›flmanl›k Uygulama Standartlar›n›n) Yorumu

‹lgili Standart

1000.C1 Dan›flmanl›k hizmetlerinin niteli¤i, iç denetim yönetmeli¤inde
tan›mlanmal›d›r.

Bu Uygulama Önerisinin Niteli¤i: Bu Uygulama Önerisi, özü itibariyle, Dan›flmanl›k
Hizmetlerinin Yürütülmesine ‹liflkin ‹lkeler'in ele al›nd›¤› ve tart›fl›ld›¤› 1000.C1-1
ve C1-2 say›l› uygulama önerilerine benzemektedir. Dan›flmanl›k faaliyetlerinin
yürütülmesinde her ikisi de denetçiler için faydal›d›r. ‹ç denetim tan›m› flöyledir:
"‹ç denetim, bir kurumun faaliyetlerini gelifltirmek ve onlara de¤er katmak amac›n›
güden ba¤›ms›z ve objektif bir güvence ve dan›flmanl›k faaliyetidir. ‹ç denetim, kurumun
risk yönetim, kontrol ve yönetiflim süreçlerinin etkinli¤ini de¤erlendirmek ve gelifltirmek
amac›na yönelik sistemli ve disiplinli bir yaklafl›m getirerek kurumun amaçlar›na
ulaflmas›na yard›mc› olur." ‹ç denetçiler, iç denetçilerle ilgili Nitelik ve Performans
Standartlar›'n›n hem güvence hem de dan›flmanl›k ifllev ve görevlerini kapsad›¤›n›
unutmamal›d›r.

Bu Dan›flmanl›k Önerisi, IIA Standartlar›na uygun faaliyet gösteren ancak yerel
yönetiflim kurallar›, denetim standart, politika ve/veya düzenlemelerini güvence
harici (dan›flmanl›k) hizmetleri konusunda daha s›k› bir flekilde s›n›rlayan idari
denetim kurumlar› için k›lavuzluk sa¤lamaktad›r. Güvence harici (dan›flmanl›k)
hizmeti vermeyi planlayan bir kurumun parametreleri, iç denetim yönetmeli¤inde
belirtilmeli ve iç denetim faaliyetlerinin politika ve prosedürlerince de desteklenmelidir.
Bu Uygulama Önerisi'nde gösterilen yöntemler, dan›flmanl›k hizmetlerini yönetmede
ilgili dil ve politikalar üretmede kuruma yard›mc› olabilir.

‹ç denetçilerden, bu uygulama önerisindeki tavsiyelerin, karfl›laflt›klar› her farkl›
durumda, ne ölçüde uygulanabilece¤ini belirlemek için, meslekî muhakemelerini
kullanmalar› beklenir. ‹ç denetçiler, dan›flmanl›k görevlerini yerine getirirken
afla¤›daki yol gösterici ilkeleri göz önüne almal›d›rlar.
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1. Arkaplan: IIA, dan›flmanl›k hizmetlerini flu flekilde
 tan›mlamaktad›r: "‹ç denetçinin her hangi bir idarî sorumluluk
 üstlenmeden, bir kurumun yönetiflim, risk yönetim ve kontrol
 süreçlerini gelifltirmek ve onlara de¤er katmak amac›n› güden,
 niteli¤i ve kapsam› müflteri ile birlikte kararlaflt›r›lan dan›flmanl›k
 ve bununla ba¤lant›l› müflteri hizmet faaliyetleridir. Usûl ve yol
 göstermek, tavsiyede bulunmak, iflleri kolaylaflt›rmak ve e¤itim
 vermek bu kapsamdaki faaliyet örnekleridir."

2. Denetçilerin Rollerinin Temel Unsurlar›: Güvence (denetim)
faaliyetleri süresince, denetçiler, yönetimin kurumsal hedeflere
ulaflmas›na ve faaliyet ve ifllerin nas›l yürütüldü¤üne dair iç ve

 d›fl gereklerle uyum içinde bulunmas›na yard›mc› olmal›d›rlar.
 Bütün bu faaliyetler, geliflmek için yap›lan tavsiyeleri içeren
 yard›m boyutunu kapsasa da, denetçi, operasyonel geliflmenin
 uygulanmas› veya onaylanmas›nda nihai sorumlulu¤u üstlenmez.

Faaliyetlerin uygulanmas› veya onaylanmas›nda denetçiler
 sorumluluk al›rsa, ister denetim (güvence) s›ras›nda tavsiye edilmifl

olsun ister denetim d›fl› (dan›flmanl›k) ayr› bir faaliyet olsun,
denetçi, denetim rolü için gerekli olan ba¤›ms›zl›k ve objektifli¤i
büyük ihtimalle tehlikeye atmaktad›r.

Bir kuruma, denetim d›fl› (dan›flmanl›k) faaliyetleri ile yard›mc›
 olurken bile, denetçiler faaliyetlerini, denetim faaliyetlerinin
 özünde tan›mlanm›fl s›n›rlar içinde tutmal›d›rlar. Bu faaliyetlerin

özünde flunlar vard›r:

Denetçiler, ba¤›ms›z olmal› ve denetçilerin objektifli¤i ile ters
düflen iliflki ve durumlardan kaç›nmal›d›rlar.1

Denetçiler kendi ifllerini denetlememelidirler.1

Denetçiler, yönetimle ilgili faaliyetlerde bulunmamal› ve yönetimle
ilgili kararlar vermemelidirler.1
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Bunlar, iflin özünü oluflturan özelliklerdir, çünkü denetimin temel
de¤erlerini yani, yönetimin iddialar›n›n güvenilirli¤ini s›nayan
(veya güvence teflkil eden) tarafs›z üçüncü parti prensibini

 desteklemektedir. Buna göre, güvence sa¤lama becerilerini korumak
için, denetçiler, ayn› denetim faaliyeti dan›flmanl›k hizmeti de

 verirken ortaya ç›kabilecek olan denetçilerin ba¤›ms›zl›klar›na
 karfl› muhtemel tehditleri en aza indirmelidirler.

Yukar›daki temel unsurlara ek olarak, denetim d›fl› (dan›flmanl›k) ifli
de dahil olmak üzere, denetçilerin ba¤›ms›zl›¤›na karfl› di¤er tehditler:

karfl›l›kl› menfaat yarat›r; veya  denetçiyi flirketin avukat› haline
getirir.2

3. Yönetim Kurallar›: Denetçinin, denetim (güvence) rolü d›fl›ndaki
ifllerine s›n›rlama getiren özel yetki gerektiren kurallar, sadece d›fl
(finansal yönetim veya yasal) denetim yapan denetçilere veya her
tip denetimi yapan denetçilere uygulanabilir. Ayr›ca, bu kurallar
gözetim veya denetim kurumlar› taraf›ndan empoze edilen denetim
faaliyetinin kurallar›nda yer alm›fl olabilir, veya özel kurumlar›n
veya bölgelerin denetimleri için gereken denetim standartlar› veya
etik kurallara eklenebilir. 3 Denetim faaliyetinin yönetmeli¤inin,
politika ve prosedürlerinin, ilgili yönetim kurallar› ile uyumlu

 olmas›n› sa¤lamak Bafldenetçinin sorumlulu¤undad›r.

Denetim faaliyetinin, denetim d›fl› (dan›flmanl›k) hizmetlerini
s›n›rlayan yönetim kurallar›na tabi olmad›¤› yerlerde bile,
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3 Özel s›n›rland›rmalara verilebilecek örnekler aras›nda, ‹ngiliz Kamu ‹ç Denetim
Standartlar› 2.4.2 de vard›r. fiuna de¤inmektedir: Objektifli¤in, bireysel denetçilerin,
daha önceden yönetim sorumlulu¤u tafl›d›klar› veya dan›flmanl›k görevi yapt›klar›
bir faaliyeti gözden geçirdiklerinde bozuldu¤una inan›lmaktad›r. Bu standart,
'Dan›flmanl›¤a Dair Örnek Uygulama K›lavuzu'nda ek olarak verilmekte ve flu
belirtilmektedir: Bu rolde, iç denetçinin yönetime önerilerde bulunmas› ve yönetim
ad›na bir görev üstlenmemesi önemlidir. ‹ç denetçi taraf›ndan yap›lan önerinin
yönetim taraf›ndan kabul edilmesi, kendi sorumluluk alanlar›nda yönetimin
güvenilirli¤ini azaltmayacakt›r. (3.5.3)



Bafldenetçilerin, denetçilerin ba¤›ms›zl›k ve objektifli¤ine karfl›
 olabilecek tehditleri yönetmek veya en aza indirmek için tasarlanm›fl

kalite güvence sistemini sa¤lama almalar› gerekecektir.
Aksi takdirde, denetim d›fl› (dan›flmanl›k) görevlerinin, denetim

 görevinin denetim (güvence) faaliyetlerini yerine getirmesini
 tehlikeye atmas›nda uzun süreli etkileri olabilecektir. Ayr›ca,

ba¤›ms›zl›¤› tehlikeye sokan denetim d›fl› (dan›flmanl›k) iflindeki
bir denetim faaliyeti, di¤er denetçilerin, denetim faaliyetine

 güvenmelerini engelleyecektir.

4. Objektiflik veya Ba¤›ms›zl›¤› Tehlikeye Sokan Faaliyetler: 
Denetçinin, ba¤›ms›zl›¤›n› tehlikeye sokmadan, denetim d›fl›

 (dan›flmanl›k) iflinde bulunmas›, tavsiye anlam›nda yard›m etme
veya dan›flmanl›k ile öneri verme ve yönetimin sorumlulu¤unda
olan ifli yapmaya yard›m etme aras›ndaki çizgiyi nerede çekti¤ine
ba¤l›d›r. Örne¤in, sistem tasar›m› s›ras›nda, yönetimin bunlar›
kabul veya reddedece¤ini bilerek belli kontrollerle ilgili önerilerde
bulunmak, gelecekte söz konusu sisteme yönelik denetçinin

 objektifli¤i üzerinde s›n›rl› bir etki yaratacakt›r. Di¤er taraftan,
e¤er denetçi, sistem tasar›m tak›m›n› idare ederse, hangi kontrollerin
seçilece¤ine karar verirse veya tavsiye edilen kontrollerin

 uygulamas›n› teftifl ederse, sistemin gelecekte denetçi taraf›nda
 objektif bir flekilde de¤erlendirilmesi zorlaflacakt›r. Ancak di¤er

denetim d›fl› görevler, bu kadar belirgin olmayabilir. Buna göre,
denetim görevleri, muhtemel dan›flmanl›k (denetim d›fl›) görevlerini
gözden geçirmek ve bunlar›n ba¤›ms›zl›k veya objektifli¤e karfl›
bir tehdit oluflturup oluflturmad›¤›n› ortaya ç›karmak için prosedürler
gelifltirmelidir. Gelecekteki ba¤›ms›zl›k ve objektiflik üzerindeki
etkilerini ortaya ç›karmak için yap›lan gözden geçirmeler
belgelenmelidir. Bu belgeler, QAR görevi s›ras›nda d›fl kalite

 kontrol gözden geçirme uzmanlar›na verilmelidir.

5. Objektiflik veya Ba¤›ms›zl›¤a Karfl› Tehditlerin En Aza

‹ndirilmesi Süreçleri: Denetim görevi, dan›flmanl›k görevlerindeki
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bireysel denetçilerin objektifli¤ini veya denetim faaliyetinin
 tamam›n›n ba¤›ms›zl›¤›n› tehlike sokacak potansiyeli azaltan
 kontrolleri uygulamaya sokmal›d›r. Bu teknikler flunlard›r:

a. Denetim d›fl› (dan›flmanl›k) hizmeti parametrelerini tan›mlayan
yönetim dili.

b.Denetim d›fl› (dan›flmanl›k) projelerinde yer alma seviyesini,
tipini ve özelli¤ini s›n›rlayan politika ve prosedürler.

c. Objektifli¤i tehdit edebilecek görevleri kabul etmede s›n›rlamalar
getirerek, denetim d›fl› (dan›flmanl›k) projelerinde bir ön görüflme
sürecini kullanmak.

d.Ayn› denetim görevi içindeki denetim d›fl› (dan›flmanl›k)
 birimlerini, denetim (güvence hizmetleri) yapan birimlerden ay›rmak.

e.Görevdeki denetçilerin s›ra ile görev yapmas›.

f. Denetim d›fl› (dan›flmanl›k) görevlerinde veya denetim
 fonksiyonunun daha önce denetim d›fl› (dan›flmanl›k) görevinde
 bulunmas›ndan dolay› objektifli¤e/ba¤›ms›zl›¤a zarar verdi¤ine
 kanaat getirilen güvence hizmetleri denetiminde d›fl tedarikçileri

çal›flt›rmak.

g.Önceki bir denetim d›fl› (dan›flmanl›k) projesinde yer alarak
objektifli¤in zedelendi¤ine dair raporlar›n iffla edilmesi.
Ek A'da bu tip kontrol teknikleri için ilgili dil örnekleri
verilmektedir.

Ek A

Denetçi Ba¤›ms›zl›¤›na Karfl› Tehditleri En Aza ‹ndiren

Kontrol Tekniklerinde Dil Örnekleri

Denetim d›fl› (dan›flmanl›k) hizmeti parametrelerini tan›mlayan

yönetim dili.

Yönetim dili, denetim görevinin yürütülece¤i s›n›rlar› belirler ama
verilen veya verilmeyen özel hizmetlerin ayrıntılar›n› vermesi
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beklenmez. Buna göre, ba¤›ms›zl›k için alt s›n›r›n neresi oldu¤u
Yönetmelik'te tan›mlanm›flsa veya belirtilen özellikle uygulanabilir
denetim standartlar›na dâhil edilmiflse; Yönetmeli¤in, yaln›zca
verilecek hizmetler için parametrelerin konmas›ndaki di¤er ihtiyaçlara
iflaret etmesi gerekebilir. Afla¤›daki üç örnekte, denetim d›fl›
(dan›flmanl›k) hizmetlerinin, ba¤›ms›zl›k veya objektifli¤in tehlikeye
girmedi¤i yerlerle s›n›rl› oldu¤u iki durumda ve denetim görevinden
normal yönetim sorumlulu¤unu almas› istenen bir durumda kullan›lan
dil gösterilmektedir.

• Denetim görevinin, objektiflik veya ba¤›ms›zl›¤›n tehlikeye
girmedi¤i dan›flmanl›k hizmetlerinde:

"Denetçi, belediye baflkan›na, fiehir Meclisine ve idarî personelin
sorumluluklar›n› yerine getirmede, objektif ve zaman›nda bilgiler
sa¤layarak, flehirdeki faaliyetlerinin yürütülmesi veya uygun
yönetim kontrolleri konusunda önerilerde bulunarak, (ilgili X

 bafll›kl›) Denetim Standartlar›'na uygun bir flekilde yard›mc›
olabilir."

"‹ç denetim bölümü, bu Yönetmeli¤in di¤er bölümleriyle uyumlu
 bir flekilde, di¤er denetim-d›fl› görevleri yürütebilir ve Komisyon

taraf›ndan verilen di¤er raporland›rma görevlerini yerine
 getirebilir."

• Denetim biriminin denetim-d›fl› hizmetler yapt›¤› durumda, bu
 hizmetlerin baz›lar› objektifli¤i ve ba¤›ms›zl›¤› tehikeye soksa da:

"Zaman zaman denetçinin, kurumun denetim-d›fl› faaliyetlerinde yer
almas›, genel müdüre ve müdürlere görevlerini yürütmelerinde,
denetim komitesince yetkilendirildi¤i flekilde, yard›m etmesi istenebilir."

Dan›flmanl›k projelerine kat›l›m seviyesinin, tipi ve özelli¤ini

s›n›rlayan politika ve prosedürlerin veya denetim d›fl› görevlerde

yer alma sebebiyle objektiflik veya ba¤›ms›zl›¤a karfl› oluflan

tehditleri en aza indirecek kontrollerin kurulmas›. E¤er denetçiler,
kurulufllarda yönetim görevlerini yerine getiriyorsa, denetim birimi,
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ilgili politika ve prosedürleri gelifltirmelidir. Özellikle, politikalarla
bu kifliler, denetim d›fl› (dan›flmanl›k) hizmeti içeren alanlar›n
denetimlerinin planlanmas›, yürütülmesi ve gözden geçirilmesi
ifllerinden men edilmelidir. Dahas›, e¤er denetim birimi, bütün denetim
biriminin ba¤›ms›zl›¤›n› veya objektifli¤ini tehlikeye sokacak bir
denetim d›fl› (dan›flmanl›k) ifli yerine getirirse, denetim fonksiyonundan
sorumlu birim (meselâ denetim komitesi), denetim bafllamadan önce,
bu alanda daha sonra yapaca¤› bir denetiminde, denetim ba¤›ms›zl›¤›n›n
tehlikeye girece¤i konusunda uyar›lmal›d›r. E¤er denetim görevi,
tehlikenin oldu¤u alanda devam ederse, bu durum, denetim raporunda
belirtilmelidir.

Bu tip yasaklamalar, yard›mc›l›k ifli yap›ld›ktan sonra söz konusu
alanda önemli de¤iflikler oldu¤unda veya yard›mc›l›k görevi, 40 saatin
alt›nda olmak gibi de minimums durumunda ise, serbest hâle getirilebilir.

Afla¤›daki örnek politika ve prosedür, denetim d›fl› (dan›flmanl›k)
hizmetleri tan›mlamakta ve denetçilerin ba¤›ms›zl›k ve objektifli¤ine
karfl› tehditleri en aza indiren parametrelerdeki hizmetleri s›n›rlayan
dili (bkz. alt› çizili metin) içermektedir.

Politika: Denetim hizmetlerine ek olarak, Denetçiler Ofisi,  yöneticilere
verilen di¤er üç tip hizmeti de temin etmektedir: Devam eden
projeler için Kalite Güvence Hizmetleri, Dan›flmanl›k Hizmetleri
ve E¤itim, Kontrol Özde¤erlendirme ‹çerikli Atölye Çal›flmalar›.

Her tip hizmet için parametre afla¤›da belirtilmifltir.

Kalite Güvence Hizmetleri:

Kalite güvence hizmetlerinde, fiehir Denetçiler Kurulu flu konularda
karar vererek devam eden projeleri izleyecek ve yard›mc› olacakt›r:

Proje hedefleri eriflilebilir ve makul mu ?

Tüm seçenekler teflhis edilip tam anlam›yla analiz edildi mi ?
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Nitel ve nicel analizler tam ve do¤ru mu?
Bir proje plan› yap›lm›fl m› ve proje çal›flanlar› plana riayet
ediyorlar m›?

Projenin hedeflerine ulaflmak için di¤er bölgeler taraf›ndan
 kullan›lan en iyi uygulamalar fiehir'e uygulanabilir mi ?

Dan›flmanl›k Hizmetleri ve E¤itim

Denetim personeli, belediye personeline, yönetim güven sistemleri
ve faaliyetlerin yeniden tasarlanmas› konusunda yard›m ve e¤itim
verebilir. Denetim personeli, sadece dan›flmand›r ve yönetim,
önerilerin uygulanmas›ndaki sorumlulu¤u kabul etmelidir.

Kontrol Özde¤erlendirme ‹çerikli Atölye Çal›flmalar›:

Bu denetim sürecinde, çal›flanlardan oluflan bir tak›m, denetçilerle
bir araya gelip, hedeflere en etkili ve verimli flekilde nas›l ulafl›laca¤›
konusunda kararlar al›r. Resmî bir denetim raporundan ziyade,

 faaliyet planlar›, hedef(ler)in önündeki engellere yönelik olarak
 gelifltirilir. Çal›flanlardan oluflan tak›m, faaliyet plan›ndaki

ad›mlar›n at›lmas›ndan sorumludur.

Afla¤›daki örnek prosedürler, denetim biriminin ileride ba¤›ms›zl›k
ve objektifli¤i tehdit eden denetim-d›fl› (dan›flmanl›k) görevleri kabul
etti¤inde, denetim birimi taraf›ndan al›nmas› gereken önlemleri
aç›kl›¤a kavuflturan bir dil içermektedir:

Denetim komitesi taraf›ndan denetimden, ‹DY taraf›ndan bireysel
denetçinin denetim görevini yerine getirmede objektifli¤inin tehlikeye
girdi¤inin tespit edilmesi hâlinde, denetim-d›fl› görev yapmas›
istendi¤inde, afla¤›daki prosedürler iflleme girer:

1. Denetim-d›fl› göreve bafllamadan önce, ‹DY, denetim komitesi
 ile yaz›l› iletiflime girerek, istenen görevin, ba¤›ms›zl›k veya
 objektifli¤i tehlikeye düflürece¤ini; tehlikenin yap›s›n›, daha sonraki

denetim görevlerinde bu tehlikenin sonuçlar›n› (meselâ, denetim
ifllevinin bu alanda gelecekteki denetimlere zeval getirece¤ini

 veya denetim komitesinin gelecekteki denetimler için üçüncü
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bir tedarikçi ile anlaflmas› gerekti¤ini) bildirir. ‹DY, denetim
komitesinden, denetim ifllevinin ya denetim-d›fl› bir görev

 vermesini ya da bitirmesini belirten yaz›l› bir cevap ister.

2. E¤er denetim komitesi denetim ifllevinin, denetim-d›fl› görev ile 
devam etmesini emrederse, ‹DY, tehlikeye flu belgelerde temas

 edecektir:

• Denetim-d›fl› görevin belgelenmesi, denetim-d›fl› görevden
sorumlu yönetime bir nüsha

• Denetim ifllevinin y›ll›k proje planlama prosedürleri

• Bir sonraki kalite güvence denetiminde, d›fl kalite güvence
 sa¤lay›c› ile denetim ifllevinin iletiflime girdi¤i belge.

E¤er denetim komitesi, denetim ifllevi taraf›ndan bir önceki denetim-
d›fl› görevinin bir parças› olarak yürütülen ve ‹DY taraf›ndan önceden
gelecekteki denetim ifllerinde bir tehlikeye sebep olabilece¤i bildirilmifl
olan faaliyet veya ifllemleri içeren bir denetimi yönetmek amac›yla
denetim yaparsa, afla¤›daki prosedürler ifllemelidir:

1. Denetimi bafllatmadan önce, ‹DY, denetim komitesi ile yaz›l›
 iletiflime girerek, tehlikeye ve tehlikenin özelliklerine dikkat çeken

ve objektili¤in en üst derece olmas› gerekti¤ine dair (örne¤in,
 üçüncü parti bir tedarikçi ile anlafl›lmas› gerekti¤ini belirten veya

ortaklar›n denetçilerin yard›m›n› isteyen) bilgi verir.

2. E¤er denetim komitesi denetim ifllevinin, denetim-d›fl› görev ile 
devam etmesini emrederse, ‹DY, tehlikeye flu belgelerde de¤inecektir:

• Denetim planlamas› belgeleri

• Nihaî Denetim raporu.

3. Ayr›ca, ‹DY, vukuat› ekler ve denetim ifllevinin d›fl kalite güvence
sa¤lay›c›lar›na bir sonraki kalite güvence denetiminde bütün

 belgeleri sa¤lar.
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Denetim d›fl› (dan›flmanl›k) projeleri için ön görüflme süreci:

Dan›flmanl›k iflini kabul ederken ve yerine getirirken, denetçiler bu
hizmeti sa¤lamalar›n›n arkas›ndaki mant›¤› belgelemeli ve hizmetlerin
denetim rolünün özünü bozmayaca¤›na dair yarg›lar›n› ortaya
koymal›d›rlar. Bu bigi, d›fl kalite güvence denetçilerine de verilmelidir.
Ön görüflme için örnek bir politika afla¤›da verilmifltir:

1. Denetim d›fl› (dan›flmanl›k) hizmetleri ile ilgili iste¤in gelmesi
 üzerine, ‹ç Denetim Bölümü, bu hizmetlerin verilmesinin, ayn›
 alanda daha sonra denetimler yapacak kiflinin objektifli¤i ve
 bölümün ba¤›ms›zl›¤› aç›s›ndan bir tehlike oluflturup
 oluflturmayaca¤›n› dikkate alacakt›r. Böyle bir tehlikenin söz
 konusu olmas› durumunda, istek reddedilecektir. Reddedilme
 durumda, etkenler ve sonuç, bir muht›ra ile hizmeti almak
 isteyenlere hitaben bildirilecektir.

2. Denetim-d›fl› (dan›flmanl›k) hizmetlerini vermeden önce, görevli
denetçi, bu hizmeti almak isteyenin iflin sonuçlar›ndan sorumlu

 oldu¤unu belgeleyecektir ve bu yüzden denetim-d›fl› (dan›flmanl›k)
iflinin sonuçlar›yla ilgili bilgi verme sorumlulu¤unu tafl›maktad›r.
‹ç Denetim Bölümü, hizmeti almak isteyen(ler) ile hedefler, içerik
ve denetim-d›fl› (dan›flmanl›k) hizmetlerine konan s›n›rlar

 do¤rultusunda bir anlaflma yapacakt›r.
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Uygulama Önerisi 1100-1:

Ba¤›ms›zl›k ve Objektiflik

Uluslararas› ‹ç Denetim Standartlar›ndan

Standart 1100'ün Yorumu

‹lgili Standart

1100 Ba¤›ms›zl›k ve Objektiflik

‹ç denetim faaliyeti ba¤›ms›z olmal› ve iç denetçiler görevlerini
yaparken objektif davranmal›d›r.

Bu Uygulama Önerisinin Niteli¤i: ‹ç denetçiler, ba¤›ms›zl›k ve objektifli¤i
de¤erlendirirken afla¤›daki önerileri de dikkate almal›d›r. Ancak bu k›lavuzun, bu
tür bir de¤erlendirmede gerekli olabilecek hususlar›n tümünü kapsamak gibi bir
amac› yoktur; k›lavuz, sadece, dikkate al›nmas› gereken bir tavsiyeler demetinden
ibarettir. Uygulama Önerilerine uymak, iste¤e ba¤l›d›r.

1. ‹ç denetçiler, ifllerini serbest ve objektif bir flekilde yapabildiklerinde
ba¤›ms›z say›l›r. Ba¤›ms›zl›k, iç denetçilerin tarafs›z ve önyarg›s›z
bir flekilde hüküm verebilmelerini mümkün k›lar; bu, görevlerin
usulüne uygun yap›lmas› için flartt›r. Bu hedefe, kurum içi statü

 ve objektiflikle ulafl›l›r.
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Uygulama Önerisi 1110-1:

Kurum ‹çi Ba¤›ms›zl›k

Uluslararas› ‹ç Denetim Standartlar›ndan

Standart 1110'un Yorumu

‹lgili Standart

1110 Kurum içi Ba¤›ms›zl›k

‹ç Denetim Yöneticisinin, kurum içinde, iç denetim faaliyetinin
 sorumluluklar›n› yerine getirmesine imkân sa¤layan bir yönetim

kademesine ba¤l› olmas› gerekir.

Bu Uygulama Önerisinin Niteli¤i: ‹ç denetçiler, kurum içi ba¤›ms›zl›¤›
de¤erlendirirken afla¤›daki önerileri de dikkate almal›d›r. Ancak bu k›lavuzun, bu
tür bir de¤erlendirmede gerekli olabilecek hususlar›n tümünü kapsamak gibi bir
amac› yoktur; k›lavuz, sadece, dikkate al›nmas› gereken bir tavsiyeler
demetinden ibarettir. Uygulama Önerilerine uymak, iste¤e ba¤l›d›r.

1. ‹ç denetçilerin, denetlenenlerin iflbirli¤ini sa¤layabilmek ve ifllerini
her türlü müdahaleden uzak bir flekilde yapabilmek için, üst

 yönetim, denetim komitesi ve yönetim kurulu taraf›ndan
 desteklenmeleri gerekir.

2. ‹ç Denetim Yöneticisi, kurum içinde, genifl bir denetim kapsam›
 ve alan› oluflturmak, görevle ilgili raporlamalara yeterli ilginin
 gösterilmesini sa¤lamak ve görev sonucunda verilen tavsiyelere

göre uygun tedbirlerin al›nmas›n› sa¤lamak konusunda yeterli
 yetkiye sahip bir kifliye ba¤l› olmal›d›r.

3. ‹deal olan, ‹ç Denetim Yöneticisinin ifllevsel olarak denetim
 komitesi ve yönetim kuruluna, idarî olarak da kurumun baflkan›na

ba¤l› ve sorumlu olmas›d›r.

4. ‹ç Denetim Yöneticisinin denetim komitesi ve yönetim kuruluyla
do¤rudan iletiflimi bulunmal›d›r. Denetim komitesi ve yönetim
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 kuruluyla düzenli iletiflim kurmak, ba¤›ms›zl›¤›n güvence alt›na
al›nmas›na yard›mc› olur ve komite ve kurul ile, ‹ç Denetim

 Yöneticisinin karfl›l›kl› ilgi alanlar›na giren konularda birbirlerini
haberdar etmelerine imkân sa¤lar.

5. Bu do¤rudan iletiflim, ‹ç Denetim Yöneticisinin denetim komitesinin
ve yönetim kurulunun denetim, mali raporlama, kurumsal yönetiflim
ve kontrolle ilgili genel gözetim sorumluluklar›na iliflkin

 toplant›lar›na düzenli olarak kat›lmas› yoluyla sa¤lan›r. ‹ç Denetim
Yöneticisinin bu toplant›lara kat›lmas›, stratejik planlar›n,
faaliyetlere iliflkin geliflmelerin de¤erlendirilmesini ve yüksek

 seviyedeki risklerin, sistemlerin, prosedürlerin veya kontrol gibi
meselelerin erken aflamalarda ele al›nmas›n› sa¤lar; ayr›ca iç

 denetim faaliyet planlar› ve çal›flmalar› hakk›nda bilgi al›flveriflinde
bulunma f›rsat› yarat›r. ‹ç Denetim Yöneticisi, denetim komitesi
ve yönetim kuruluyla, en az›ndan y›lda bir defa özel bir toplant›
yapmal›d›r.

6. ‹ç Denetim Yöneticisinin tayin veya azlinde denetim komitesi ve
yönetim kurulunun onay›n›n ve mutabakat›n›n al›nmas›,
ba¤›ms›zl›¤› güçlendirir.
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Uygulama Önerisi 1110.A1-1:

Bilgi Talebinin Sebebinin

Aç›klanmas›

Uluslararas› ‹ç Denetim Standartlar›ndan

Standart 1110.A1'in Yorumu

‹lgili Standart

1110.A1 ‹ç denetim faaliyeti, iç denetimin kapsam›n›n tayin
edilmesi, iç denetim ifllerinin yap›lmas› ve sonuçlar›n raporlanmas›
konular›nda her türlü müdahaleden uzak ve serbest olmal›d›r.

Bu Uygulama Önerisinin Niteli¤i: ‹ç denetçiler, bilgi taleplerinin sebeplerini
aç›klamalar› istendi¤inde, afla¤›daki önerileri de dikkate almal›d›r. Ancak bu
k›lavuzun, bu durumda gerekli olabilecek hususlar›n tümünü kapsamak gibi bir
amac› yoktur; k›lavuz, sadece, dikkate al›nmas› gereken bir tavsiyeler demetinden
ibarettir. Uygulama Önerilerine uymak, iste¤e ba¤l›d›r.

Denetlenenler veya üçüncü flah›slar, zaman zaman, iç denetçiden,
talep etti¤i bir belgenin görevle ne tür bir ilgisi oldu¤una aç›kl›k
getirmesini isteyebilir. Belgelerin talep edilmesinin sebeplerinin görev
s›ras›nda aç›klanmas› veya aç›klanmamas› karar›, içinde bulunulan
duruma ba¤l›d›r. Önemli ve büyük usulsüzlükler, aç›klama yapman›n
daha faydal› olaca¤› normal flartlara göre, daha az aç›k bir ortam›
mecbur k›lar. Ancak, bu karar›n özel durumlar›n ›fl›¤›nda ‹ç Denetim
Yöneticisi taraf›ndan al›nmas› gerekir.
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Uygulama Önerisi 1110-2:

‹ç Denetim Yöneticisi-

Hiyerarflik ‹liflkiler

Uluslararas› ‹ç Denetim Standartlar›ndan

Standart 1110'un Yorumu

‹lgili Standart

1110 Kurum ‹çi Ba¤›ms›zl›k

‹ç denetim yöneticisinin, kurum içinde, iç denetim faaliyetinin
sorumluluklar›n› yerine getirmesine imkân sa¤layan bir yönetim
kademesine ba¤l› olmas› gerekir.

Bu Uygulama Önerisinin Niteli¤i: ‹ç denetçiler, ‹ç Denetim Yöneticisinin ba¤l›
oldu¤u görevlilerle iliflkilerini ve hiyerarflik iliflkileri belirlerken veya de¤erlendirirken
afla¤›daki ilkeleri göz önüne almal›d›r. Ancak bu k›lavuzun, böyle bir de¤erlendirmede
gerekli olabilecek hususlar›n tümünü kapsamak gibi bir amac› yoktur; k›lavuz,
sadece, dikkate al›nmas› gereken bir tavsiyeler demetinden ibarettir. Uygulama
Önerilerine uymak iste¤e ba¤l›d›r.

(1) IIA'n›n Uluslararas› ‹ç Denetim Standartlar›na ("Standartlar")
 göre, ‹ç Denetim Yöneticisi, kurum içinde, iç denetim faaliyetinin

sorumluluklar›n› yerine getirmesini mümkün k›lan bir yönetim
 kademesine sorumlu olmal›d›r. IIA, gerekli kurum içi ba¤›ms›zl›¤›n

sa¤lanabilmesi için, ‹ç Denetim Yöneticisinin ifllevsel olarak
 denetim komitesine veya dengi bir yönetim kademesine ba¤l›
 olmas› gerekti¤ini fliddetle savunmaktad›r. ‹darî amaçlarla, ço¤u

durumda, ‹ç Denetim Yöneticisinin do¤rudan do¤ruya ilgili
kurumun baflkan›na ba¤l› olmas› gerekir. IIA'n›n "ifllevsel hiyerarfli"
ve "idarî hiyerarfli" terimleri için yapt›¤› afla¤›daki tan›mlar, bu

 Uygulama Önerisinin konusunu oluflturan tart›flmada yararl› olaca¤›
ümidiyle verilmektedir.
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• ‹fllevsel Hiyerarfli: ‹ç denetim fonksiyonu/birimi için ifllevsel
hiyerarfli, onun ba¤›ms›zl›¤› ve yetkisinin nihaî kayna¤›d›r.
Bu konuda, IIA, ‹ç Denetim Yöneticisinin ifllevsel olarak ve 
ifllevleri konusunda denetim komitesi, yönetim kurulu veya

 uygun baflka bir yönetim birimine ba¤l› olmas›n› tavsiye
etmektedir. Bu ba¤lamda geçen "ifllevsel hiyerarfli" terimi, ilgili
yönetim birimi ve yetkilisinin:

- iç denetim faaliyetinin yönetmeli¤ini onaylama,

- iç denetim risk de¤erlendirmelerini ve ilgili denetim plan›n›
onaylama,

- ‹ç Denetim Yöneticisi ile yönetimin bulunmad›¤› özel
toplant›lar yapmak da dahil, iç denetim faaliyetlerinin

 sonuçlar› hakk›nda ya da ‹ç Denetim Yöneticisinin gerekli
gördü¤ü baflka konularda ‹ç Denetim Yöneticisinden raporlar
alma,

- ‹ç Denetim Yöneticisinin tayini veya azliyle ilgili tüm
 kararlar› onaylama,

- ‹ç Denetim Yöneticisinin y›ll›k ücretini ve ücret
ayarlamalar›n› onaylama,

- iç denetim faaliyetinin sorumluluk ve görevlerini yerine
 getirmesine engel olan kapsam veya bütçe k›s›tlamalar›

 olup olmad›¤›n› tespit etmek amac›yla, ‹ç Denetim
 Yöneticisi ve yönetim nezdinde uygun inceleme ve
 araflt›rmalar› yapma

yetkilerine sahip olmas› anlam›na gelir.

• ‹darî Hiyerarfli: ‹darî hiyerarfli, kurumun yönetim yap›s› içinde
kurulan ve iç denetim biriminin günlük ifl ve ifllemlerini

 kolaylaflt›ran hiyerarflik iliflkidir. ‹darî hiyerarfli normal olarak

- bütçeleme ve yönetim muhasebesi,

- personel de¤erlendirmeleri ve ücretleri de dahil insan
 kaynaklar› yönetimi,
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- iç haberleflme ve bilgi ak›fllar›,

- kurumun kendi iç politikalar› ve prosedürlerinin yönetimi
konular›n› kapsar.

(2) Bu Uygulama Önerisi, ‹ç Denetim Yöneticisi hiyerarflik iliflkilerinin
kurulmas› veya de¤erlendirilmesine iliflkin mülâhaza ve konulara
odaklanm›flt›r. Bir iç denetim biriminin görev ve yükümlülüklerini
etkin ve amaca uygun bir flekilde yerine getirmesi amac›yla gereken
ba¤›ms›zl›k, objektiflik ve kurum içi önem k›staslar›na ulaflmak

 için uygun hiyerarflik iliflkiler kurmak hayatî öneme sahiptir. ‹ç
 Denetim Yöneticisinin hiyerarflik iliflkileri, denetim faaliyetlerinin

sonuçlar›n›n rapor edilmesinde ve risk de¤erlendirmesinde temel
oluflturan uygun bilgi ak›fl›n›n sa¤lanmas› ve önemli anahtar
yöneticiler ve müdürlere eriflimin sa¤lanmas› için de hayatî öneme
sahiptir. Öte yandan, ‹ç Denetim Yöneticisi, iç denetim biriminin
ba¤›ms›zl›¤›na ve etkin çal›flmas›na engel oluflturan hiyerarflik

 iliflkileri ciddî bir kapsam s›n›rlamas› olarak görmeli ve bu durumlar›,
denetim komitesinin veya dengi birimlerin dikkatine sunmal›d›r.

(3)Bu Uygulama Önerisinde, ayr›ca, ‹ç Denetim Yöneticisinin
hiyerarflik iliflkilerinin ilgili kurumun niteli¤inden (kamu veya

 özel sektör kurumu ve kurumun nisbî büyüklü¤ü), her ülkenin
 yayg›n uygulamalar›ndan, kurumlar›n giderek daha da karmafl›k

hâle gelen yap›s›ndan (ortak giriflimler, ifltirakleri bulunan çokuluslu
flirketler) ve müflterileriyle ilgili öncelikler ve kapsam konusunda
giderek artan bir iflbirli¤i gerektiren katma de¤erli hizmetler sunan
iç denetim gruplar›na yönelik e¤ilimden etkilendi¤i de kabul

 edilmektedir. Bunun sonucu olarak, IIA, ifllevsel hiyerarfli
 konusunda denetim komitesine ve idarî hiyerarfli konusunda kurum

baflkan›na (CEO'ya) ba¤l› olman›n en ideal hiyerarflik yap› oldu¤una
inanmas›na ra¤men, ifllevsel ve idarî hiyerarflik iliflkiler aras›nda
aç›k ve net bir ayr›m›n yap›lmas› hâlinde ve faaliyetlerin kapsam›n›n
ve ba¤›ms›zl›¤›n›n sa¤lanabilmesi için uygun tedbirlerin al›nmas›
hâlinde, baflka türde iliflkiler de etkili olabilir. ‹ç denetçilerden,

 bu Uygulama Önerisinde verilen önerilerin hangilerinin her özel
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durumda, hangi s›n›rlar içinde uygulanabilece¤ini tespit etmek
 için meslekî muhakemelerini kullanmalar› beklenmektedir.

(4) Standartlar, ‹ç Denetim Yöneticisinin ba¤›ms›zl›¤›n› sa¤layabilmek
ve genifl bir denetim kapsam› uygulanmas›n› sa¤lamak için ‹ç

 Denetim Yöneticisinin uygun ve yeterli yetkiye sahip bir kifliye
 ba¤l› olmas›n›n önemini vurgulamaktad›r. Ancak Standartlar bu

hiyerarflik iliflkiler konusunda bilerek biraz genifl tutulmufltur;
 çünkü Standartlar büyüklük veya baflka etkenlere bak›lmaks›z›n

bütün kurumlara uygulanmak amac›yla tasarlanm›flt›r. "Bir boy
 hepsine uyar" ilkesini uygulanamaz hâle getiren etkenler aras›nda,

kurumun büyüklü¤ü ve tipi (özel, kamu veya flirket) say›labilir.
 Bundan dolay›, ‹ç Denetim Yöneticisi, idarî hiyerarflik yap›n›n
 uygunlu¤unu de¤erlendirirken afla¤›daki özellikleri göz önüne
 almal›d›r.

• ‹lgili kifli, iç denetim biriminin etkinli¤ini sa¤lamak için
 kurum içinde yeterli yetkiye ve öneme sahip midir?

• ‹lgili kifli, ‹ç Denetim Yöneticisine görevlerinde yard›mc›
 olmak için uygun kontrol ve yönetiflim zihniyetine sahip
 midir?

• ‹lgili kiflinin denetim konular›nda ‹ç Denetim Yöneticisine
 aktif destek olmak için yeterli zaman› var m› ve buna ilgi

duyuyor mu?

• ‹lgili kifli, ifllevsel hiyerarflik iliflkiyi anl›yor ve destekliyor mu?

(5) Ayr›ca, idarî hiyerarflik yap›dan sorumlu olan kiflinin kurum içinde
iç denetime tâbi baflka faaliyetlerin de sorumlulu¤unu üstlenmesi
hâlinde, ‹ç Denetim Yöneticisi, gereken uygun ba¤›ms›zl›¤›n

 korunmas›n› da sa¤lamal›d›r. Örne¤in, baz› ‹ç Denetim Yöneticileri,
idarî aç›dan kurumun muhasebe fonksiyonlar›ndan da sorumlu

 olan finans müdürüne ba¤l›d›r. ‹ç denetim birimi, denetim plan›
 için bu kapsam› uygun gördü¤ü takdirde, kurumun idarî ifller
 yöneticisine de ba¤l› olan faaliyetleri denetlemekte ve denetim
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sonuçlar›n› rapor etmekte serbest olmal›d›r. Bu faaliyetlerin
 kapsam›na veya faaliyet sonuçlar›n›n raporlanmas›na getirilen
 k›s›tlamalar, denetim komitesinin dikkatine sunulmal›d›r.

(6) Dünyada mali raporlamayla ilgili konularda daha s›k› bir mevzuata
ve düzenlemeye yönelik son e¤ilim ve geliflmelerin ›fl›¤›nda, ‹ç

 Denetim Yöneticisinin hiyerarflik iliflkileri, iç denetim biriminin
denetim komitesinin veya di¤er önemli birimlerin artan ihtiyaç

 ve isteklerine cevap verebilmesi için uygun olmal›d›r. ‹ç Denetim
Yöneticisinin kurumun yönetiflim ve risk yönetim faaliyetlerinde
daha önemli rol üstlenmesi giderek artan bir flekilde istenmektedir.
‹ç Denetim Yöneticisinin hiyerarflik iliflkileri, iç denetim biriminin
bu beklentileri karfl›lamas›n› kolaylaflt›rmal›d›r.

(7) Kurumun hangi hiyerarflik iliflki sistemini seçti¤ine bakmaks›z›n,
çeflitli temel eylemler, hiyerarflik yap› ve iliflkilerin iç denetim

 faaliyetinin etkinli¤ine ve ba¤›ms›zl›¤›na destek olmas›na ve bunu
sa¤lamas›na yard›mc› olabilir.

• ‹fllevsel Hiyerarfli:

- ‹fllevsel hiyerarfli, uygun ba¤›ms›zl›k ve iletiflim seviyesini
 sa¤layabilmek için do¤rudan do¤ruya denetim komitesine
 veya onun dengi bir mercie kadar ulaflmal›d›r.

- ‹ç Denetim Yöneticisi, hiyerarflik iliflkisinin ba¤›ms›zl›¤›n›
 ve karakterini güçlendirmek için, denetim komitesi veya

onun dengi bir birimle, yönetimden hiç kimsenin kat›lmad›¤›
özel toplant›lar yapmal›d›r.

- Y›ll›k denetim plan›n› ve bu planda yap›lan bütün önemli
 de¤ifliklikleri inceleme ve onaylama konusunda nihai yetki,

denetim komitesinde olmal›d›r.

- ‹ç Denetim Yöneticisi, denetim komitesinin baflkan›na ve
 üyelerine veya gerekirse yönetim kurulu baflkan›na ve tüm
 üyelerine her zaman aç›k ve do¤rudan eriflim olana¤›na

 sahip olmal›d›r.
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- Denetim komitesi, ‹ç Denetim Yöneticisinin performans›n›
en az y›lda bir kere incelemeli ve y›ll›k ücretini ve maafl

 ayarlamas›n› onaylamal›d›r.

- ‹ç denetim faaliyetinin yönetmeli¤i, hem bu birimle ilgili
 ifllevsel ve idarî hiyerarflik iliflkileri, hem de her hiyerarflik
 kademeye kadar temel faaliyetleri aç›kça düzenlemelidir.

• ‹darî Hiyerarfli:

- ‹ç Denetim Yöneticisinin idarî hiyerarflik iliflkisi, CEO'yla
 (bafl icra sorumlusuyla) ya da ona günlük faaliyetlerini
 yürütme konusunda destek vermek için yeterli yetkiye

 sahip baflka bir yöneticiyle olmal›d›r. Bu destek, birimin
 ve ‹ç Denetim Yöneticisinin kurum içi örgütlenme yap›s›nda

birime uygun önemin ve de¤erin verilmesini sa¤layacak
 bir flekilde konumland›r›lmas›n› da kapsamal›d›r. Bir kurum

içi örgütlenme yap›s›nda iç denetim birimi ve ‹ç Denetim
 Yöneticisinin çok düflük bir hiyerarflik kademeye

 ba¤lanmas›, iç denetim biriminin önemini ve etkinli¤ini
 olumsuz etkileyebilir.

- ‹ç denetim birimi faaliyetlerinin kapsam› veya faaliyet
 sonuçlar›n›n raporlanmas› konusunda nihai yetki, bu idarî

hiyerarflik kademede olmamal›d›r.

- ‹darî hiyerarflik iliflkiler, iç denetim biriminin hem üst
yönetimle hem de bölüm yönetimleriyle aç›k ve do¤rudan

 iletiflimini kolaylaflt›rmal›d›r. ‹ç Denetim Yöneticisi, CEO
 da (kurum baflkan›) dahil her düzeyden yönetim kademesiyle

do¤rudan iletiflim kurabilmelidir.

- ‹darî hiyerarflik iliflkiler; kurum faaliyetleri, planlar› ve ifl
inisiyatifleri hakk›nda ‹ç Denetim Yöneticisine ve iç denetim
birimine yeterli ve zaman›nda bilgi ak›fl›n›n olmas› için

 gerekli ve yeterli bilgi ak›fl›n› ve iletiflimi sa¤lamal›d›r.

- ‹darî hiyerarflik yap› ve iliflkilerin getirdi¤i bütçe kontrolleri
ve düflünceleri, iç denetim biriminin görevlerini yerine
getirmesine engel olmamal›d›r.
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(8) ‹ç Denetim Yöneticileri, baflka kontrol ve gözlem fonksiyonlar›yla
ve birimleriyle (risk yönetimi, mevzuata uyum, güvenlik, hukuk,
etik, çevre, d›fl denetim) iliflkilerini de göz önüne almal› ve

 de¤erlendirmeli, önemli risk ve kontrol sorunlar›n›n denetim
 komitesine rapor edilmesini kolaylaflt›rmal›d›r.
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Uygulama Önerisi 1120-1:

Bireysel Objektiflik

Uluslararas› ‹ç Denetim Standartlar›ndan

Standart 1120'nin Yorumu

‹lgili Standart

1120 Bireysel Objektiflik

‹ç denetçilerin tarafs›z ve önyarg›s›z bir flekilde davranmas› ve
her türlü ç›kar çat›flmas›ndan kaç›nmas› gerekir.

Bu Uygulama Önerisinin Niteli¤i: ‹ç denetçiler, bireysel objektifli¤i de¤erlendirirken
afla¤›daki önerileri de dikkate almal›d›r. Ancak bu k›lavuzun, bu tür bir
de¤erlendirmede gerekli olabilecek hususlar›n tümünü kapsamak gibi bir amac›
yoktur; k›lavuz, sadece, dikkate al›nmas› gereken bir tavsiyeler demetinden ibarettir.
Uygulama Önerilerine uymak, iste¤e ba¤l›d›r.

1. Objektiflik, iç denetçilerin görevlerini yaparken almalar› ve
 sürdürmeleri gereken ba¤›ms›z bir zihinsel tav›rd›r. ‹ç denetçiler,

denetim konular›na iliflkin karar ve yarg›lar›n›, baflkalar›n›n fikir
ve düflüncelerine ba¤lamamal›d›r.

2. Objektiflik, iç denetçilerin görevlerini, ifl sonucunda ç›kan ürüne
gerçekten ve dürüst bir flekilde inanacaklar› ve bu ürünün

 kalitesinden önemli bir taviz vermeyecekleri bir flekilde yapmalar›n›
gerektirir. ‹ç denetçiler, objektif hüküm veremeyecekleri durumlara
girmemeli ve itilmemelidir.

3. Denetim personeli aras›nda görev da¤›l›m›, mevcut ve muhtemel
ç›kar çat›flmalar› ve önyarg›lardan kaç›n›lacak bir flekilde

 yap›lmal›d›r. ‹ç Denetim Yöneticisi, iç denetim personelinden,
muhtemel ç›kar çat›flmalar› ve önyarg›lar hakk›nda düzenli ve

 dönemsel olarak bilgi almal›d›r. ‹ç denetçiler aras›nda görev
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 da¤›l›m›, bunun uygulanabilir olmas› hâlinde, dönemsel rotasyona
ba¤lanmal›d›r.

4. Denetim iflinin objektif bir flekilde yap›ld›¤›ndan makul ölçüler
 içinde emin olmak için, görev raporlar› yay›nlanmadan önce,
 sonuçlar›n gözden geçirilmesi gerekir.

5. ‹ç denetçinin personel, denetlenen, müflteri, tedarikçi veya iflle
 ilgili baflka kiflilerden herhangi bir ücret, hediye veya e¤lence
 kabul etmesi etik de¤ildir. Aksi halde, denetçinin objektifli¤inin

bozuldu¤u izlenimi oluflabilir; bu ise o denetçinin hem yapmakta
oldu¤u hem de yapaca¤› görevlere gölge düflürebilir. Üstlenilen

 görevlerin özel flartlar›, ücret veya hediye almay› hakl› ç›kartan
 bir etken olarak görülmemelidir. Genel olarak herkese verilen ve

çok küçük bir de¤ere sahip olan (kalemler, ajandalar veya
 numuneler gibi) tan›t›m malzemelerinin al›nmas› da iç denetçinin

meslekî karar ve yarg›lar›na engel olmamal›d›r. ‹ç denetçiler,
kendilerine teklif edilen bütün de¤eri yüksek para veya hediyeleri
kendi âmirlerine derhal bildirmelidir.

6. ‹ç denetim faaliyeti, faaliyetlerini menfaat çat›flmalar›ndan
 kaç›nacak flekilde yürütme ve muhtemel ç›kar çat›flmalar›na yol
 açabilecek her hangi bir faaliyetini de aç›klama taahhüdünü yerine

getirecek bir politika benimsemelidir.
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Uygulama Önerisi 1130-1:

Ba¤›ms›zl›k veya Objektifli¤i

Bozan Etkenler

Uluslararas› ‹ç Denetim Standartlar›ndan

Standart 1130'un Yorumu

‹lgili Standart

1130 Ba¤›ms›zl›k veya Objektifli¤i Bozan Etkenler

Denetçilerin ba¤›ms›zl›¤› veya objektifli¤i fiilen bozuldu¤u veya
bozuldu¤u izlenimi do¤du¤u takdirde, bozulman›n ayr›nt›lar› ilgili
taraflara aç›klanmal›d›r. Bu aç›klaman›n kapsam›, bozucu etkenin
niteli¤ine ba¤l›d›r.

Bu Uygulama Önerisinin Niteli¤i: ‹ç denetçiler, ba¤›ms›zl›k veya objektifli¤i bozan
unsurlar› de¤erlendirirken afla¤›daki önerileri de dikkate almal›d›r. Ancak bu
k›lavuzun, bu tür bir de¤erlendirmede gerekli olabilecek hususlar›n tümünü kapsamak
gibi bir amac› yoktur; k›lavuz, sadece, dikkate al›nmas› gereken bir tavsiyeler
demetinden ibarettir. Uygulama Önerilerine uymak, iste¤e ba¤l›d›r.

1. ‹ç denetçiler,bir ç›kar çat›flmas›n›n, bir önyarg›n›n mevcut oldu¤u
veya muhtemel görüldü¤ü durumlar›, ‹ç Denetim Yöneticisine

 bildirmelidir. Bu durumda, ‹ç Denetim Yöneticisi, bu iç denetçilere
baflka görevler vermelidir.

2. Kapsam s›n›rland›rmas›, iç denetim faaliyetine getirilen ve faaliyetin
hedef ve planlar›n› gerçeklefltirmesine engel olan bir k›s›tlama

 anlam›na gelir. Bir kapsam s›n›rland›rmas›yla, bir çok fley yan›nda,

• iç denetim yönetmeli¤inde tan›mlanan yetki alanlar›,

• görevlerin ifas› için gereken kaynaklara,

• personele, demirbafllara ve ilgili mahallere eriflim imkân›,
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• onaylanm›fl görev ifl program›,

• gereken görev prosedürlerinin uygulanmas›,

• onaylanm›fl personel plan› ve mali bütçe de k›s›tlanabilir.

3. Bir kapsam s›n›rland›rmas› ve bu s›n›rland›rman›n muhtemel
 etkileri, denetim komitesi ve yönetim kuruluna, tercihan yaz›l›
 olarak, bildirilmelidir.

4. ‹ç Denetim Yöneticisi, daha önce denetim komitesi ve yönetim
 kuruluna bildirilmifl ve onlar taraf›ndan kabul edilmifl bulunan
 yetki s›n›rland›rmalar› hakk›nda, bu birimlere tekrar bilgi vermenin

gerekli olup olmad›¤›n› de¤erlendirmelidir. Bu, özellikle kurumda,
denetim komitesi, yönetim kurulu veya üst yönetimde de¤ifliklik
oldu¤unda veya benzer baflka de¤ifliklikler oldu¤unda gerekli

 olabilir.
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Uygulama Önerisi 1130.A1-1:

‹ç Denetçilerin Daha Önceden

Sorumlu Oldu¤u Faaliyetlere

‹liflkin De¤erlendirmeleri

Uluslararas› ‹ç Denetim Standartlar›ndan

Standart 1130.A1'in Yorumu

‹lgili Standart

1130.A1 ‹ç denetçiler, daha önceden kendilerinin sorumlu oldu¤u
faaliyetlere iliflkin de¤erlendirme yapmaktan kaç›nmal›d›r. Bir iç
denetçinin son bir y›l içinde kendisinin sorumlu oldu¤u bir faaliyet
hakk›nda güvence hizmeti vermesinin, objektifli¤ini bozaca¤›
varsay›l›r.

Bu Uygulama Önerisinin Niteli¤i: ‹ç denetçiler, daha önceden kendilerinin sorumlu
oldu¤u bir faaliyet hakk›nda denetim ve de¤erlendirme yapmakla görevlendirildikleri
takdirde afla¤›daki önerileri de dikkate almal›d›r. Ancak bu k›lavuzun, bu tür bir
de¤erlendirmede gerekli olabilecek hususlar›n tümünü kapsamak gibi bir amac›
yoktur; k›lavuz, sadece, dikkate al›nmas› gereken bir tavsiyeler demetinden ibarettir.
Uygulama Önerilerine uymak, iste¤e ba¤l›d›r.

1. ‹ç denetçiler, icraî sorumluluklar üstlenmemelidir. Üst yönetim
 iç denetçilere denetim d›fl›nda ifl ve görevler verdi¤i takdirde, iç
 denetçiler bu görevlerinde iç denetçi s›fat›yla çal›flamaz. Ayr›ca,

iç denetçilerin, son bir y›l içinde kendilerinin yetkili veya sorumlu
oldu¤u bir faaliyet hakk›nda güvence amaçl› inceleme veya denetim
yapmas› durumunda, objektifliklerinin bozulaca¤› varsay›l›r.
Denetim sonuçlar› rapor edilirken bu bozulma da dikkate

 al›nmal›d›r.

• ‹ç denetçilere, banka hesap mutabakatlar›n›n yap›lmas› ve
 haz›rlanmas› gibi, objektifliklerini bozabilecek denetim d›fl›
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görevler verildi¤i takdirde, ‹ç Denetim Yöneticisi, üst yönetime,
denetim komitesine ve yönetim kuruluna bu faaliyetin bir
güvence denetim faaliyeti olmad›¤›n› ve dolay›s›yla, bu

 faaliyetten denetimle ilgili sonuçlar ç›kart›lmamas› gerekti¤ini
bildirmelidir.

• Ayr›ca, iç denetim faaliyetine icraî sorumluluklar verildi¤i
 takdirde, ilgili sorumluluk alan›nda daha sonra bir güvence
 görevi üstlenildi¤inde, objektifli¤in sa¤lanmas›na özel bir

 dikkat gösterilmelidir. ‹ç denetçilerin, son bir y›l içinde yetkili
veya sorumlu olduklar› bir faaliyeti denetlemeleri durumunda,
objektifliklerinin bozulaca¤› varsay›l›r. Böyle bir durum,
sonuçlar›n rapor edilmesi s›ras›nda aç›kça beyan edilmelidir.

2. Denetimlerde, icraî bir yetkinin de üstlenilmesi söz konusu olursa,
bu yetkiyle ilgili sahada denetim objektifli¤inin bozulaca¤›
varsay›l›r.

3. ‹ç denetim faaliyetine kat›lan ya da geçici olarak iç denetimle
 görevlendirilenler, makul bir süre (en az bir y›l) geçmeden, daha

önce kendilerinin yürüttü¤ü faaliyetleri denetlemekle
görevlendirilmemelidir. Aksi halde bu kiflilerin objektifli¤inin

 bozulaca¤› varsay›l›r; bu sebeple o görevle ilgili denetimin gözetim
ve kontrolünde ve görev sonuçlar›n›n raporlanmas›nda ilâve özen
ve dikkat gösterilmelidir.

4. ‹ç denetçinin sistemler için kontrol standartlar› tavsiye etmesi
 veya uygulanmadan önce prosedürleri gözden geçirmesi, objektifli¤i

olumsuz etkilemez. Fakat denetçinin sistem tasarlamas›, kurmas›,
iflletmesi ve bu sistemlerin prosedürlerini yazmas›n›n objektifli¤i
bozaca¤› düflünülür.

5. ‹ç denetçinin zaman zaman denetim d›fl› ifller de yapmas› ve bunun
raporlama sürecinde tam ve eksiksiz aç›klanmas›, denetçinin

 ba¤›ms›zl›¤›n› zay›flatmaz. Ancak iç denetçinin objektifli¤ini
etkileyebilecek olumsuzluklar› önlemek için, hem iç denetçinin

 hem de yönetimin dikkatli hareket etmesi gerekir.
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Uygulama Önerisi 1130.A1-2:

Di¤er (Denetim D›fl›) ‹fllevler

Karfl›s›nda ‹ç Denetçinin

Sorumlulu¤u

Uluslararas› ‹ç Denetim Standartlar›ndan

Standart 1130.A1'in Yorumu

‹lgili Standart

1130.A1 ‹ç denetçiler, daha önceden kendilerinin sorumlu oldu¤u
faaliyetlere iliflkin de¤erlendirme yapmaktan kaç›nmal›d›r. Bir iç
denetçinin son bir y›l içinde kendisinin sorumlu oldu¤u bir faaliyet 
hakk›nda güvence hizmeti vermesinin objektifli¤ini bozaca¤› varsay›l›r.

Bu Uygulama Önerisinin Niteli¤i: Denetim d›fl›, icraî ifllev ve görevler için
sorumluluk üstlenme durumunda olan iç denetçilerin afla¤›daki ilkelere uymalar›
önerilir. Bu tür sorumluluklar›n üstlenilmesi, iç denetçinin ba¤›ms›zl›k ve objektifli¤ini
bozabilir ve mümkünse bundan kaç›n›lmas› gerekir. Ancak bu k›lavuzun, bu tür
görev veya sorumluluklar› de¤erlendirmek amac›yla gerekli olabilecek hususlar›n
tümünü kapsamak gibi bir amac› yoktur. Uygulama Önerilerine uymak, iste¤e ba¤l›d›r.

1. Baz› iç denetçiler, kurumun yönetimi aç›s›ndan ifllerle ilgili makul
sebeplerle denetim d›fl› görevler kabul etmekte ya da bu tür

 görevlerle görevlendirilmektedir. ‹ç denetçilerden, ba¤›ms›zl›k
 veya objektifliklerini zay›flatacak görev ve sorumluluklar
 üstlenmelerinin istenmesi gittikçe daha s›k karfl›lafl›lan bir durum

olmaktad›r. Hem kamu hem de özel kurumlardan daha etkin ve
 verimli faaliyetler yapmalar› ve bunu daha az kaynakla yapmalar›

konusundaki beklentinin artmas› nedeniyle, ilgili kurumun yönetimi,
baz› iç denetim birimlerine, dönemsel olarak denetime tâbi

 faaliyetlerin de sorumlulu¤unu üstlenmeleri talimat›n› vermektedir.

2. Bir iç denetim birimi veya iç denetçi, kendisinin denetleyebilece¤i
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bir faaliyetten sorumlu ise ya da kurum yönetimi ona böyle bir
 görev vermeyi düflünüyorsa, iç denetçinin ba¤›ms›zl›k ve objektifli¤i

bozulabilir. ‹ç denetçi, bunun ba¤›ms›zl›k ve objektifli¤i üzerindeki
muhtemel etkilerini de¤erlendirirken afla¤›daki etkenleri dikkate
almal›d›r:

• IIA Uluslararas› ‹ç Denetim Standartlar› (Standartlar) ve Etik
Kurallar›n›n gerekleri,

• Hissedarlar, yönetim kurulu, denetim komitesi, kurum
 yönetimi, idarî merciler, kamu kurulufllar›, yasama organlar›

ve toplumsal ç›kar gruplar› gibi kifli ve taraflar›n beklentileri,

• ‹ç denetim faaliyeti yönetmeli¤inde verilen izinler ve/veya
 öngörülen k›s›tlamalar,

• Standartlar›n gerektirdi¤i aç›klamalar,

• ‹ç denetçinin üstlendi¤i görev veya faaliyetlerin daha sonraki
 denetim kapsam›.

3. ‹ç denetçiler, denetim d›fl› bir görev için sorumluluk üstlenme
 durumuyla karfl› karfl›ya oldu¤unda, uygun hareket tarz›n›
 belirlemek için afla¤›daki etkenleri dikkate almal›d›r:

A.IIA Etik Kurallar› ve Standartlar›, iç denetim faaliyetinin
ba¤›ms›z olmas›n› ve iç denetçilerin ifllerini yaparken objektif
davranmalar›n› gerektirir.

• Mümkünse, iç denetçiler, dönemsel iç denetim incelemeleri
ve de¤erlendirmelerine tâbi olan denetim d›fl› fonksiyon veya
görevler için sorumluluk kabul etmekten ve üstlenmekten

 kaç›nmal›d›r. Bunun mümkün olmamas› hâlinde:

• Ba¤›ms›zl›k ve objektifli¤in bozuldu¤unun, ilgili kifli ve
 taraflara aç›klanmas› gerekir; bu aç›klaman›n niteli¤i ve

 kapsam›, bozucu etkene ba¤l›d›r.
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• Bir denetçinin son bir y›l içinde kendisinin sorumlu oldu¤u
bir faaliyetle ilgili güvence hizmeti vermesinin, denetçinin

 objektifli¤ini bozaca¤› varsay›l›r.

• Yönetim zaman zaman iç denetçilerden denetim d›fl› ifl ve
 görevler istedi¤i takdirde, iç denetçilerin o ifl ve görevlerde

iç denetçi s›fat›yla çal›flmad›¤› aç›kça belirtilmelidir.

B. Hukukî gerekler de dahil, hissedar ve di¤er menfaat sahiplerinin
beklentileri, muhtemel objektifli¤i bozucu etkenle iliflkili olarak
de¤erlendirilmelidir.

C. ‹ç denetim faaliyeti yönetmeli¤i, iç denetçiye denetim d›fl›
 görevlerin verilmesi konusunda belirli özel k›s›tlamalar içeriyor

veya s›n›rland›r›c› bir dil kullan›yorsa, bu k›s›tlamalar aç›klanmal›,
beyan edilmeli ve yönetimle tart›fl›lmal›d›r. Yönetim yine de bu
görevlendirme üzerinde ›srar ediyorsa, denetçi bu konuyu denetim
komitesine veya uygun baflka bir yönetim birimine bildirmeli

 ve konuyu onlarla tart›flmal›d›r. Yönetmelik bu konuda herhangi
bir hüküm içermiyorsa, afla¤›daki bentlerde verilen tavsiyelere
uyulmal›d›r. Afla¤›daki tavsiyeler, yönetmeli¤in lâfz›na ba¤l›

 olarak de¤erlendirilmelidir.

D. De¤erlendirme: De¤erlendirme sonuçlar› yönetimle, denetim
komitesiyle ve/veya baflka ilgili taraflarla tart›fl›lmal›d›r. Baz›lar›
birbirini etkileyen bir dizi konu hakk›nda tespit yap›lmal›d›r:

• ‹lgili denetim d›fl› icraî görevin kurum aç›s›ndan önemi 
(gelirler, giderler, itibar ve etki aç›lar›ndan)
de¤erlendirilmelidir.

• Görevin uzunlu¤u veya süresi ve üstlenilen sorumlulu¤un
kapsam› de¤erlendirilmelidir.

• Görev ayr›m›n›n uygunlu¤u de¤erlendirilmelidir.

• Denetim sonuçlar› rapor edilirken, objektiflik veya 
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ba¤›ms›zl›¤› bozucu muhtemel etkenler veya böyle bir bozulma
izleniminin olup olmad›¤› dikkate al›nmal›d›r.

E. Denetim D›fl› Faaliyetin Denetimi ve Aç›klama: ‹ç denetim
faaliyetinin icraî görevleri bulundu¤u ve bu denetim d›fl›

 görevlerin, iflletme denetim plan›n›n bir parças› oldu¤u dikkate
al›nd›¤›nda, denetçinin düflünebilece¤i bir kaç ç›k›fl yolu vard›r:

• Denetim ifli, sözleflmeli olarak üçüncü flah›s firmaya, d›fl
 denetçilere ya da iç denetim birimine yapt›r›labilir. ‹lk iki
 durumda, kurumun d›fl›ndan denetçilerin kullan›lmas›yla
 objektifli¤in bozulmas› tehlikesi asgarîye indirilebilir. Son
 durumda ise, objektifli¤in bozulmas› söz konusudur.

• ‹craî sorumluluklar› bulunan denetçiler, ilgili faaliyetin
 denetim çal›flmas›na kat›lmamal›d›r. Mümkünse, denetim
 de¤erlendirme çal›flmas›n› yapan denetçi, ba¤›ms›zl›¤› veya

objektifli¤i bozulmam›fl olanlar›n yönetim ve nezaretinde
 olmal› ve denetim de¤erlendirme sonuçlar›n› onlara rapor
 etmelidir.

• Denetçinin denetim d›fl› faaliyetle ilgili icraî görev ve
 sorumluluklar›, söz konusu faaliyetin kurum aç›s›ndan önemi
 (gelirler, giderler veya ilgili di¤er bilgiler aç›lar›ndan) ve o
 faaliyeti denetleyenlerle iç denetçi aras›ndaki iliflki hakk›nda
 aç›klama yap›lmal›d›r.

• Denetçinin icraî görev ve sorumluluklar›, ilgili denetim
 raporunda ve denetçinin, denetim komitesine veya baflka
 yönetim birimlerine sundu¤u standart raporlarda
 aç›klanmal›d›r.
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Uygulama Önerisi 1200-1:

Yeterlilik ve

Azamî Özen ve Dikkat

Uluslararas› ‹ç Denetim Standartlar›ndan

Standart 1200'ün Yorumu

‹lgili Standart

1200 Yeterlilik ve Azamî Özen ve Dikkat

Denetim görevleri, yeterlilik ve azamî özen ve dikkat gösterilerekyerine
getirilmelidir.

Bu Uygulama Önerisinin Niteli¤i: ‹ç denetçiler, görevlerini yaparken afla¤›daki
önerileri de dikkate almal›d›r. Ancak bu k›lavuzun, bu amaçla gerekli olabilecek
hususlar›n tümünü kapsamak gibi bir amac› yoktur; k›lavuz, sadece, dikkate al›nmas›
gereken bir tavsiyeler demetinden ibarettir. Uygulama Önerilerine uymak, iste¤e
ba¤l›d›r.

1. Meslekî yeterlilik, ‹ç Denetim Yöneticisinin ve her iç denetçinin
 kendi sorumlulu¤udur. ‹ç Denetim Yöneticisi, her görev için
 görevlendirilen kiflilerin hepsinin görevi gerekti¤i gibi ve usulünce

yapmak için gereken bilgi, beceri ve di¤er vas›flara sahip olmas›n›
sa¤lamal›d›r.

2. ‹ç denetçiler, meslekî davran›fl standartlar›na uymal›d›r. IIA'n›n
 Etik Kurallar›, iç denetimin tan›m›n›n ötesinde iki önemli unsur

daha içermektedir:

• ‹ç denetim mesle¤i ve uygulamas›yla ilgili ilkeler: Dürüstlük,
 objektiflik, gizlilik ve yetkinlik,

• ‹ç denetçilerden beklenen davran›fl normlar›n› izah eden ve
 tan›mlayan Davran›fl Kurallar›. Bu kurallar, ilkelerin fiilî
 uygulamalara dönüfltürülmesinde kullan›labilecek bir araçt›r ve

iç denetçilerin etik davran›fllar›n› yönlendirmek amac›na yöneliktir.
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Uygulama Önerisi 1210-1:

Yeterlilik

Uluslararas› ‹ç Denetim Standartlar›ndan

Standart 1210'un Yorumu

‹lgili Standart

1210 Yeterlilik

‹ç denetçiler, kiflisel olarak, sorumluluklar›n› yerine getirmek için
gereken bilgi, beceri ve di¤er vas›flara sahip olmal›d›r. ‹ç denetim
faaliyeti de, toplu olarak, kendi sorumluluklar›n› yerine getirmek için
gereken bilgi, beceri ve di¤er vas›flara sahip olmal› veya bunlar›
edinmelidir.

Bu Uygulama Önerisinin Niteli¤i: ‹ç denetçiler, yeterlili¤in de¤erlendirilmesinde
afla¤›daki önerileri de dikkate almal›d›r. Ancak bu k›lavuzun, bu tür bir de¤erlendirme
s›ras›nda gerekli olabilecek hususlar›n tümünü kapsamak gibi bir amac› yoktur;
k›lavuz, sadece, dikkate al›nmas› gereken bir tavsiyeler demetinden ibarettir. Uygulama
Önerilerine uymak, iste¤e ba¤l›d›r.

1. Her iç denetçi, belirli bilgi, beceri ve di¤er vas›flara sahip olmal›d›r:

• Görevlerin ifas› için, iç denetim standartlar›, prosedürleri ve
 tekniklerinin uygulanmas›nda meslekî yeterlili¤e ihtiyaç vard›r.

Yeterlilik, genifl ve kapsaml› teknik araflt›rma ve yard›mlardan
istifade imkân› olmasa da, mevcut bilgiyi karfl›lafl›lmas›
muhtemel durumlara uygulama ve bu tür durumlarla bafla

 ç›kabilme yetene¤i anlam›na gelir.

• Görevi kapsam›nda mali kay›t ve raporlarla çal›flan denetçilerin
muhasebe ilkeleri ve teknikleri hakk›nda yeterli olmas› gerekir.

• Örnek ifl uygulamalar›ndan sapmalar›n önemini ve etkilerini
 anlamak ve de¤erlendirmek için, yönetim ilkelerinin anlafl›lmas›

gerekir. Yönetim ilkelerini anlamak, sahip oldu¤u genifl bilgiyi
karfl›lafl›lmas› muhtemel durumlara uygulama, bunlardan
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önemli sapmalar› fark etme ve makul çözümlere ulaflmak için
gereken araflt›rmalar› yapabilme yetene¤i anlam›na gelir.

• Muhasebe, ekonomi, ticaret hukuku, vergilendirme, finans,
 kantitatif yöntemler ve bilgi teknolojisi gibi bilim dallar› ve
 konular›n›n temellerini bilmek ve idrak etmek gerekir. "‹drak",

mevcut veya muhtemel sorunlar› fark etme ve bu konuda
 yap›lmas› gereken ek araflt›rmalar› veya yard›m al›nmas›

 gereken konular› tespit etme yetene¤i anlam›na gelir.

2. ‹ç denetçiler, insanlarla çal›flma ve etkin iletiflim kurma becerilerine
sahip olmal›d›r. ‹ç denetçiler, insan iliflkilerinden anlamal› ve

 denetlenenlerle tatmin edici iliflkiler kurabilmelidir.

3. ‹ç denetçiler; görevin hedefleri, de¤erlendirmeler, sonuçlar ve
 tavsiyeler gibi konular› aç›kça, etkili bir flekilde aç›klayabilmek
 için gereken sözlü ve yaz›l› iletiflim yeteneklerine sahip olmal›d›r.

4. ‹ç Denetim Yöneticisi, ilgili iflin kapsam›n› ve sorumluluklar›n
 düzeyini dikkate alarak, iç denetim kadrolar›na atama yap›lmas›nda

aranacak olan uygun e¤itim ve tecrübe k›staslar›n› tespit etmelidir.
Her müstakbel denetçinin meslekî vas›flar›n› ve yeterlili¤ini tevsik
eden makul sertifikalar al›nmal›d›r.

5. ‹ç denetim personeli, kurum içinde denetim görevinin yap›lmas›
için gerekli olan bilgi ve becerilere topluca sahip olmal›d›r. ‹ç

 denetim biriminin bilgi ve becerilerinin y›ll›k bir de¤erlendirmesi,
Sürekli Meslekî Geliflim, ifle alma veya ayn› zamanda hizmeti

 kurum d›fl›ndan alma yoluyla ele al›nabilecek f›rsat alanlar›n›n
 belirlenmesine yard›mc› olmak gayesiyle, gerçeklefltirilmelidir.

6. 'Sürekli Meslekî Geliflim', iç denetim personelinin yeterlili¤ini
temin için çok gereklidir. Bu konu için Uygulama Önerisi
1230-1'e bak›n›z.

7. Tam bir yeterlili¤e sahip olunmayan faaliyet sahalar›n› desteklemek
ve tamamlamak için, iç denetim birimi d›fl›ndan uzmanlar›n yard›m›
al›nabilir. Bu konu için Uygulama Önerisi 1210.A1-1'e bak›n›z.
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Uygulama Önerisi 1210.A1-1:

‹ç Denetim Faaliyetini

Tamamlamak veya Desteklemek

Amac›yla Hizmetlerin

D›flar›dan Temini

Uluslararas› ‹ç Denetim Standartlar›ndan

Standart 1210.A1'in Yorumu

‹lgili Standart

1210.A1 ‹ç denetim personeli, görevin tamam›n› veya bir k›sm›n›
yapmak için gereken bilgi ve becerilerin veya di¤er vas›flar›n
hepsine sahip de¤ilse, ‹ç Denetim Yöneticisi kurum d›fl›ndaki
uzmanlardan nitelikli tavsiye ve yard›m temin etmelidir.

Bu Uygulama Önerisinin Niteli¤i: ‹ç denetçiler, iç denetim faaliyetine destek olmak
amac›yla d›flar›dan ek hizmet almay› de¤erlendirirken afla¤›daki önerileri de dikkate
almal›d›r. Ancak bu k›lavuzun, bu amaçla gerekli olabilecek hususlar›n tümünü
kapsamak gibi bir amac› yoktur; k›lavuz, sadece, dikkate al›nmas› gereken bir
tavsiyeler demetinden ibarettir. Uygulama Önerilerine uymak, iste¤e ba¤l›d›r.

1. ‹ç denetim faaliyetinin, muhasebe, denetim, iktisat, finans, istatistik,
bilgi teknolojileri, mühendislik, vergi, hukuk ve çevre sorunlar›

 gibi bilim dallar›nda ve iç denetim faaliyetinin sorumluluklar›n›
yerine getirebilmesi için gerek duyulan di¤er alanlarda uzman

 personeli bulunmal› ya da bu konularda uzman olan d›fl hizmet
 sa¤lay›c›lar›ndan istifade etmelidir. Ancak iç denetim elemanlar›n›n

her birinin ilgili bütün bilim dallar›nda uzman olmas› gerekmez.

2. D›fl hizmet sa¤lay›c›s› (tafleron) terimi, belirli bir bilim dal›nda
 veya alanda özel bilgi, beceri ve deneyim sahibi olan ve kurumdan
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ba¤›ms›z olan bir kifli veya firma anlam›na gelir. D›fl hizmet
sa¤lay›c›lar› aras›nda, bunlarla s›n›rl› kalmamak kayd›yla, sigorta
aktüerleri, muhasebeciler, k›ymet takdir uzmanlar› (muhamminler),
çevre uzmanlar›, suiistimal tahkikat› uzmanlar›, avukatlar,
mühendisler, jeologlar, güvenlik uzmanlar›, istatistikçiler, bilgi

 teknolojisi uzmanlar›, kurumun kendi d›fl denetçileri ve baflka
 denetim kurumlar› ve firmalar› say›labilir. Bir d›fl hizmet sa¤lay›c›s›,

denetim komitesi ve yönetim kurulu, üst yönetim veya ‹ç Denetim
Yöneticisi taraf›ndan tutulabilir ve görevlendirilebilir.

3. ‹ç denetim faaliyeti, d›fl hizmet sa¤lay›c›lar›n› di¤er amaç ve
 konular›n yan› s›ra afla¤›da say›lan amaçlar için de kullanabilir:

• Bilgi teknolojisi, istatistik, vergiler ve dil çeviri hizmetleri
gibi uzmanl›k bilgi ve becerilerine ihtiyaç olan ya da görev

 ifl program›nda öngörülen amaçlara ulaflmak için uzmanl›k
 bilgive becerilerine ihtiyaç olan denetim faaliyetleri,

• Arazi ve binalar, sanat eserleri, de¤erli tafllar, mücevherler,
 yat›r›mlar ve karmafl›k mali araçlar gibi varl›klar›n k›ymet

takdiri iflleri,

• Maden ve petrol kaynaklar› gibi belirli varl›klar›n miktar›n›n
 veya fiziksel durumunun tespit edilmesi,

• Devam eden sözleflme ve projelerde tamamlanan ve
 tamamlanacak ifllerin ölçülmesi,

• Suiistimal ve güvenlik soruflturmalar›,

• Personel ücret ve haklar›yla ilgili aktüeryal tespitler gibi,
uzmanl›k yöntemleri gerektiren tespit ve hesaplamalar,

• Hukukî, teknik ve idarî koflul ve hükümlerin yorumlanmas›,

• Standartlar Bölüm 1300'e uygun olarak iç denetim faaliyeti
 kalite gelifltirme program›n›n de¤erlendirilmesi, 

• Birleflme ve devralmalar,

98        Meslekî Uygulama Çerçevesi



• Risk yönetimi ve di¤er konularla ilgili dan›flmanl›k.

4. ‹ç Denetim Yöneticisi, bir d›fl hizmet sa¤lay›c›s›n›n hizmetlerinden
istifade etmek istedi¤i takdirde, ilgili d›fl hizmet sa¤lay›c›s›n›n

 yap›lacak olan görevle ilgili ba¤›ms›zl›k ve objektifli¤ini ve bu
 konuda gereken vas›flara sahip olup olmad›¤›n› de¤erlendirmeli

ve tespit etmelidir. D›fl hizmet sa¤lay›c›s›n›n üst yönetim, denetim
komitesi veya yönetim kurulu taraf›ndan seçildi¤i ve ‹ç Denetim
Yöneticisinin o d›fl hizmet sa¤lay›c›s›n›n hizmetlerinden istifade
etmek istedi¤i durumlarda da bu de¤erlendirme ve tespit

 yap›lmal›d›r. Bu seçim baflkalar› taraf›ndan yap›ld›¤› ve ‹ç Denetim
Yöneticisi, kendi yapt›¤› de¤erlendirme sonucunda, o d›fl hizmet
sa¤lay›c›s›n›n hizmetlerinden istifade etmesine gerek olmad›¤›

 sonucuna vard›¤› takdirde, yap›lan bu de¤erlendirmenin sonuçlar›
duruma göre üst yönetime, denetim komitesine ya da yönetim

 kuruluna rapor edilmelidir.

5. ‹ç Denetim Yöneticisi, d›fl hizmet sa¤lay›c›s›n›n görevi yapmak
 ve yürütmek için gereken bilgi ve becerilere ve di¤er vas›flara
 sahip olup olmad›¤›n› tespit etmelidir. Bu vas›flar›n de¤erlendirilmesi

ve tespitinde, ‹ç Denetim Yöneticisi afla¤›dakileri dikkate almal›d›r:

• D›fl hizmet sa¤lay›c›s›n›n ilgili bilim dal›nda yeterlili¤ini ve
 uzmanl›¤›n› kan›tlayan meslekî ruhsat, sertifika veya di¤er

 belgeler,

• D›fl hizmet sa¤lay›c›s›n›n uygun bir meslek kurulufluna üye
 olup olmad›¤› ve 'o kuruluflun etik kurallar›na' uyup uymad›¤›,

• D›fl hizmet sa¤lay›c›s›n›n itibar›. Bu amaçla, d›fl hizmet
 sa¤lay›c›s›n›n ifl ve hizmetlerini tan›yan baflka kifli ve

 kurumlarla temas kurulabilir,

• D›fl hizmet sa¤lay›c›s›n›n düflünülen ifl tipi hakk›nda deneyimi,

• D›fl hizmet sa¤lay›c›s›n›n o belirli görevle ilgili olan bilim
 dallar›nda ald›¤› e¤itim ve ö¤retimin niteli¤i ve düzeyi,
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• D›fl hizmet sa¤lay›c›s›n›n, ilgili kurumun faaliyet gösterdi¤i
 sektördeki bilgi ve deneyimi.

6. ‹ç Denetim Yöneticisi, görev s›ras›nda ba¤›ms›zl›k ve objektifli¤in
korunmas›n› sa¤lamak amac›yla, d›fl hizmet sa¤lay›c›s›n›n kurumla ve
iç denetim birimiyle iliflkilerini de dikkate almal› ve de¤erlendirmelidir.
Bu de¤erlendirme kapsam›nda, ‹ç Denetim Yöneticisi, d›fl hizmet
sa¤lay›c›s›n›n görevini ifa ederken veya sonuçlar› rapor ederken
tarafs›z ve önyarg›s›z hüküm ve karar vermesine engel olabilecek
herhangi bir mali, örgütsel veya kiflisel iliflkisinin bulunmad›¤›ndan
emin olmal›d›r.

7. D›fl hizmet sa¤lay›c›s›n›n ba¤›ms›zl›k ve objektifli¤ini de¤erlendirirken,
‹ç Denetim Yöneticisi flu etkenleri dikkate almal›d›r:

• D›fl hizmet sa¤lay›c›s›n›n kurumda herhangi bir mali ç›kar
 veya pay sahibi olup olmad›¤›,

• D›fl hizmet sa¤lay›c›s›n›n kurum içinde denetim komitesi,
 yönetim kurulu, üst yönetim veya baflka kiflilerle kiflisel veya

meslekî iliflkisi,

• D›fl hizmet sa¤lay›c›s›n›n denetime konu olan kurumla veya
 faaliyetlerle geçmifl iliflkileri,

• D›fl hizmet sa¤lay›c›s›n›n kurum için yürütmekte oldu¤u di¤er
devam eden hizmetlerin niteli¤i ve kapsam›,

• D›fl hizmet sa¤lay›c›s›n›n ücreti veya baflka gelir ve ç›karlar›.

8. D›fl hizmet sa¤lay›c›s› ayn› zamanda kurumun d›fl denetçisi ise ve
ilgili görev geniflletilmifl denetim hizmetlerinden olufluyorsa, ‹ç

 Denetim Yöneticisi, yap›lan ifllerin d›fl denetçinin ba¤›ms›zl›¤›n›
zay›flatmad›¤›ndan emin olmal›d›r. Geniflletilmifl denetim hizmetleri
terimi, d›fl denetçiler aras›nda genel kabul gören denetim standart›
gereklerinin ötesindeki hizmetler anlam›na gelir. Kurumun d›fl
denetçileri ayn› zamanda kurumun üst yöneticileri, yöneticileri
veya çal›flanlar› olarak görev yap›yorsa veya böyle görünüyorsa,
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onlar›n ba¤›ms›zl›¤› bozulmufl say›l›r. Buna ek olarak, d›fl
denetçiler kuruma vergi ve benzeri konularda dan›flmanl›k gibi
baflka hizmetler de verebilir. Ancak, ba¤›ms›zl›k, kuruma verilen
hizmetlerin tamam› dikkate al›narak de¤erlendirilmelidir.

9. ‹ç Denetim Yöneticisi, d›fl hizmet sa¤lay›c›s›n›n ifllerinin kapsam›
hakk›nda yeterli bilgi edinmelidir. Bu, iç denetim faaliyetinin

 amaçlar› karfl›s›nda, ifl kapsam›n›n yeterlili¤ini belirlemek için
 gereklidir. Bu konular›n ve ilgili di¤er konular›n bir denetim
 bildirim yaz›s› (engagement letter) veya sözleflmeyle kayda
 geçirilmesi uygun olabilir. ‹ç Denetim Yöneticisi, afla¤›da say›lan

konular› d›fl hizmet sa¤lay›c›s› ile birlikte gözden geçirmelidir:

• ‹flin hedefleri ve kapsam›,

• Görev raporlar› ve bildirimlerine dahil edilmesi beklenen özel
konular,

• ‹lgili kay›tlara, personele, demirbafllara ve ilgili mahallere
 eriflim,

• Uygulanacak prosedürler ve kullan›lacak varsay›mlar,

• Varsa, görevle ilgili çal›flma kâ¤›tlar›n›n mülkiyeti ve zilyetli¤i,

• Görevin ifas› s›ras›nda edinilen bilgilerin gizlili¤i ve bu
 konudaki k›s›tlamalar,

• Mümkünse, uluslararas› iç denetim standartlar›na ve iç denetim
faaliyetinin çal›flma standartlar›na uyuma denetim bildirim

 yaz›s›nda at›fta bulunulmas›.

10.D›fl hizmet sa¤lay›c›s›n›n iç denetim faaliyetleri de yapt›¤›
durumlarda, ‹ç Denetim Yöneticisi, bu iflin Uluslararas› ‹ç Denetim
Standartlar›na uygun olmas› gerekti¤ini belirtmeli ve uygun

 olmas›n› sa¤lamal›d›r. Bir d›fl hizmet sa¤lay›c›s›n›n yapt›¤› ifli
incelerken, ‹ç Denetim Yöneticisi, yap›lan iflin yeterlili¤ini

 de¤erlendirmelidir. Bu de¤erlendirme, toplanan ve edinilen
 bilgilerin var›lan sonuçlar için ve önemli anlaflmazl›klar›n ve
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 itirazlar›n çözümlenmesi ya da baflka ola¤and›fl› konular için makul bir
temel yaratmak aç›s›ndan yeterli olup olmad›¤› de¤erlendirmesini

 de kapsamal›d›r.

11.Görevle ilgili raporlar›n ‹ç Denetim Yöneticisi taraf›ndan
 düzenlendi¤i ve bir d›fl hizmet sa¤lay›c›s›ndan istifade edilen
 durumlarda, ‹ç Denetim Yöneticisi, gerekti¤inde, bu hizmetlere
 at›fta bulunabilir. Görevle ilgili raporlarda d›fl hizmet sa¤lay›c›s›n›n

hizmetlerine at›fta bulunulmadan önce, bunun d›fl hizmet
 sa¤lay›c›s›na bildirilmesi ve gerekirse, onun onay›n›n al›nmas›
 gerekir.
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Uygulama Önerisi 1210.A2-1:

Suiistimal Riskinin

De¤erlendirilmesi, Önlenmesi ve

Tesbitinde Denetçinin

Sorumluluklar›

Uluslararas› ‹ç Denetim Standartlar›ndan

Standart 1210.A2'nin Yorumu

‹lgili Standart

1210.A2 ‹ç denetçi, suiistimal belirtilerini tesbit edebilecek yeterli
bilgiye sahip olmal›d›r, fakat esas görev ve sorumlulu¤u suiistimalleri
tesbit etmek ve soruflturmak olan bir kiflinin uzmanl›¤›na sahip olmas›
beklenemez.

Bu Uygulama Önerisinin Niteli¤i: ‹ç denetçiler, suiistimaller konusunda afla¤›daki
önerileri dikkate almal›d›r. Bu k›lavuzun, gerekli bütün hususlar› ortaya koymak
gibi bir amac› yoktur. Bunun yerine, suiistimal konusunda asgarî bir bilgi seviyesi
vermeyi ve yap›labilecek baz› uygulamalar hakk›nda tavsiyede bulunmay›
amaçlamaktad›r. Bir denetim bölümü ve bölümdeki bireyler için gerekli olan e¤itim
ve tecrübe seviyesi, yönetim ve yönetim kurulunun ‹ç Denetim Yöneticisinden bekledi¤i
dan›flmanl›k ve meslekî hizmetlerin yan› s›ra bölüm yönetmeli¤inde kendileri için
belirlenmifl rollere göre de¤ifliklik göstermektedir. Bu yüzden, iflin içine ne kadar
derin girilirse o kadar yeterlik gerekmektedir.

Bu uygulama önerisi, 1210.A2-2, "Denetçinin, Suiistimalin Saptanmas›, Raporlanmas›,
Çözüme Kavuflturulmas› ve ‹letiflim ‹le ‹lgili Sorumluluklar›" bafll›kl› uygulama
önerisi ile birlikte okunmal›d›r.

SU‹‹ST‹MAL NED‹R?

Suiistimal terimi, kiflinin yanl›fl oldu¤unu bildi¤i veya do¤ru olmad›¤›na
inand›¤›, kasdî aldatma veya yanl›fl yorumlama özelliklerine sahip
bir dizi usûlsüzlük ve yafla d›fl› eylem anlam›na gelir. Bu uygulama
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önerisinde ve U.Ö.1210.A2-2'de, k›lavuz, yasal olarak tan›mlanan
ve/veya genel olarak yolsuzluk olarak bilinen baz› belli faaliyetleri
"suiistimal" olarak tan›mlayabilir. Suiistimal, kendisine, kurulufla
veya baflka birine yafla d›fl› bir menfaat sa¤layaca¤›n› bilen kurum
içi ve kurum d›fl› kifliler taraf›ndan yap›labilir.

1. Kurumun zarar›na yap›lan suiistimal, genellikle bir çal›flan›n,
 kurum d›fl› birinin veya baflka bir kurumun dolayl› ya da dolays›z

yarar› için yap›l›r. Örnekler:

• Rüflvet alma.

• Genel olarak kuruma yarar sa¤layacak bir ifllemin bir çal›flana
ya da kurum d›fl›ndan birine yönlendirilmesi.

• Zimmete para geçirme ve ortaya ç›kart›lmas›n› zorlaflt›rmak
için malî raporlarda oynama.

• Faaliyetler, ifllemler veya verilerin kasden gizlenmesi veya
 yanl›fl bildirilmesi.

• Kurumda var olmayan hizmet veya mallar›n var oldu¤unun
iddia edilmesi.

• fiirketin veya kanunlar›n müdâhil olmas› gereken yerlerde
 kasden hatâ yap›lmas›.

• Gizli veya kifliye ait bilgilerin yetki al›nmadan veya yasa d›fl›
 yollarla kullan›lmas›.

• Bilgi teknoloji a¤lar› veya kullan›lan sistemlerin yetki
 al›nmadan veya yasa d›fl› yollarla kullan›lmas›.

• H›rs›zl›k.

2. Kurumun yarar›na tasarlanan suiistimal, bu fayday›, genellikle,
 d›flar›dan kiflileri de aldatabilecek bir haks›z veya sahtekârca
 avantaj› kullanarak sa¤lar. Bu tür suiistimalleri iflleyenler,

genellikle ikramiye veya terfi gibi dolayl› yollardan kiflisel ç›kar
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sa¤lar. Kurumun yarar›na tasarlanan suiistimallere örnek olarak
 flunlar gösterilebilir:

• Devlet memurlar›na, devlet memurlar›n›n arac›lar›na,
 müflterilere veya tedarikçilere ödenen rüflvetler, benzer yasa

d›fl› ödemeler ve yasa d›fl› siyasî ba¤›fllar gibi usûlsüz ödemeler.

• Di¤erlerinin yan› s›ra, ifllemler, aktifler, pasifler ve gelirlerin
 kasden yanl›fl beyan edilmesi veya kasden yanl›fl k›ymet

 takdiri yap›lmas›.

• Mali sat›fl/devir fiyatlar›n›n kasden yanl›fl beyan edilmesi
 (yani, ilgili kurulufllar› aras›nda yap›lan mal al›m sat›m›nda

yanl›fl k›ymet takdiri yap›lmas›). Fiyatland›rma tekniklerini
kasden yanl›fl bir flekilde uygulayarak, yönetim, iflleme taraf
olan bir kurumun faaliyet sonuçlar›n›, iflleme taraf olan di¤er

 kurumun zarar›na, oldu¤undan daha iyi gösterebilir.

• Bir taraf›n ola¤an ticarî flartlara tâbi bir ifllemden elde
 edilemeyecek faydalar sa¤lad›¤›, kasdî ve usûlsüz ifllemler.

• Kurumun malî tablosunu d›flar›dan kiflilere oldu¤undan daha
iyi gösterebilmek amac›yla önemli bilgilerin kasden

 kaydedilmemesi veya aç›klanmamas›.

• Hayalî veya yanl›fl kaydedilen aktiflerin sat›fl veya beyan edilmesi.

• fiirketin veya kanunlar›n müdahil olmas› gereken yerlerde
 kasden hatâ yap›lmas›.

• Vergi borçlar›n› azaltmak için vergiye tabi faaliyetlerde kasdî
 hatâlar.

• Kanun, kural, yönetmelik veya sözleflmelere ayk›r›, yasaklanm›fl
ticarî faaliyetler.

Yukar›dakilere ek olarak, suiistimallerin s›n›fland›r›lmas›nda de¤iflik
hususlar vard›r. Denetçi, meslekî muhasebe veya suiistimalin
soruflturulmas› konusunda hizmet veren flirket ve kurulufllar taraf›ndan
yay›nlanan ve kendi kuruluflu için en uygun s›n›fland›rma yöntemini
gösteren bilgileri araflt›rmak isteyebilir.
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SU‹‹ST‹MAL NEDEN OLUR?

Suiistimale sebep olan genel anlamda üç etken vard›r. Bunlar f›rsat,
saik (teflvik) ve rasyonalizasyondur (bahane bulmakt›r).

1. F›rsat

• Bir süreç ola¤an durumlara özgü olarak uygun biçimde
 tasarlanm›fl olabilir. Ancak beklenmeyen ve arzulanmayan

durumlarda ortaya ç›kabilecek f›rsat pencereleri kontrollerin
baflar›s›zl›¤›na yol açabilecek olumsuz flartlar yaratabilir.

• Suiistimal f›rsat›, yetersiz tasarlanan kontrol veya kontrol
 eksikli¤i sebebiyle ortaya ç›kabilir. Örne¤in, aktifleri korumak

için gelifltirilen bir sistem önemli bir kontrolü gözden
 kaç›rabilir. Bu bofllu¤un fark›nda olan biri, fazla bir çaba sarf

etmeden istediklerini alabilir.

• Yönetici pozisyonundaki kifliler, astlar›n›n veya yetersiz
 kontrollerin kurallar› atlatma flans› vermesinden dolay›, mevcut

kontrolleri yok edecek f›rsatlar oluflturabilirler.

2. Saik (teflvik ya da bask› da denebilir)

• ‹nsanlar yapt›klara fleylere bir bahane ararken, onlar› bu flekilde
davranmaya yönelten bir saik olmal›d›r.

• Güç, büyük bir saiktir. Güç, size aileniz veya çal›flanlar›n›z›n
 gözünde itibar kazand›rabilir. Meselâ, bilgisayar suiistimallerinin

ço¤u, bilgisayar korsanlar›n›n (hacker), kasdî bir zarar
vermekten çok, korsan›n bunu yapacak gücü oldu¤unu

 göstermek istemesinden kaynaklanmaktad›r.

• Di¤er bir saik de h›rs veya ba¤›ml›l›kt›r.

• Üçüncü saik, fizikî streslerden veya d›fl dünyadan gelen
 bask›d›r.
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3. Rasyonalizasyon

• Ço¤u insan, kötü fleyler yapsa da, kendini iyi insan olarak
 görür. Kendilerini, iyi insan olduklar›na ikna etmek için,

 yapt›klar›na bahane bulur (rasyonalize ederler) veya
 yapt›klar›n› inkâr ederler. Meselâ, bu kifliler e¤er birine bir
 malzemeyi kullanma izni verildiyse veya bir yönetici bir

kural› bozmuflsa, di¤er kiflilerin de bunu yapmaya hakk›
 oldu¤unu düflünür.

• Baz› kifliler, kurum içinde kabul edilemeyen ama kendi
 kültürleri veya daha önceki ifl yerlerinde kabul edilen
 davran›fllar› yaparlar. Sonuçta, bu kifliler kendileri için bir

anlam ifade etmeyen kurallara riayet etmeyeceklerdir.

• Baz› kifliler, baz› dönemlerde malî aç›dan dayanamayacaklar›
 s›k›nt›ya düflebilirler, maliyetli bir ba¤›ml›l›¤a saplanabilirler

veya di¤er bask›lara maruz kalabilirler. Bu hallerde, bu paray›
ödünç ald›klar›n›, vaziyetleri düzeldi¤inde geri koyacaklar›na
dair bir bahane üretirler. Di¤erleri de, flirketten para çalman›n
kötü bir fley olmad›¤›n› düflünerek, yap›lan suiistimali kendi
üzerlerinden atarlar.

Denetçiler, suiistimale sebep olan saik veya bahaneyi tam olarak
bilememelerine ra¤men, onlardan suiistimal f›rsatlar›n› teflhis edecek
iç kontroller hakk›nda yeterince bilgi sahibi olmalar› beklenir.
Denetçiler, suiistimali iflaret eden ve önlenmesini sa¤layan iflaretlerin
yan› s›ra, suiistimal flekil ve senaryolar›n› da iyi bilmelidir. IIA veya
di¤er meslekî kurum veya kurulufllardan edinilebilecek bilgiler,
denetçinin bilgisinin güncel kalmas›n› temin edecektir.

SU‹‹ST‹MAL VE KÖTÜ R‹SK DE⁄ERLEND‹RME YÖNET‹M‹

Tüm kurulufllar, insan unsurunun oldu¤u her süreçte, suiistimale
çeflitli derecede maruzdurlar. Kuruluflun maruz kald›¤› suiistimal
derecesi, bulundu¤u iflin içinde yer alan suiistimal riskleri ile, suiistimali
engellemek ya da teflhis etmek için yap›lan etkili iç kontrollerle ve
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bu süreçte yer alan kiflilerin dürüstlü¤ü ve ba¤l›l›¤› ile ba¤lant›l›d›r.
Suiistimal riski, suiistimalin olma ihtimali ve oldu¤unda da kuruluflun
karfl›laflaca¤› potansiyel zarar ve güçlüklerdir.

Suiistimal ihtimali, genellikle, suiistimal yapman›n kolayl›¤›na,
suiistimale götüren saikle ilgili etkenlere ve flirketin suiistimal
geçmifline ba¤l›d›r. Suiistimal yönetiminde, malî kay›plar›n
s›n›rland›r›lmas› veya devre d›fl› b›rak›lmas›ndan çok, tüm sonuçlar›n
s›n›rland›r›lmas› veya devre d›fl› b›rak›lmas› vard›r. Meselâ, baz›
kurumlar için, itibar kayb›n›n, kurumun yetenekli personeli veya
ürünleri için müflterileri cezbetme veya mevcutlar› tutma yetene¤ine
etkisinin yan› s›ra, iflin büyümesi ve devam› için gerekli olan ruhsatlar›n
ve imkânlar›n edinilmesi üzerinde önemli derecede kötü etkisi vard›r.

Suiistimal riskinin de¤erlendirilmesinde iç denetçiler, varsa, kurumun
kurumsal risk yönetim modelini kullanmal›d›r. Aksi takdirde, denetçiler
afla¤›daki k›lavuzlar› kullanabilirler:

1. Kurumu tehdit edebilecek özel suiistimal yap›lar›n›n anlafl›lmas›.
Kurumun bu suiistimallere maruziyetini de¤erlendirmek ve bunlar›
aç›kl›kla ortaya koymak için, kurumdaki mevcut bütün riskleri

 içine alan bir risk modelinin kullan›lmas›. Bu risk modeli, tutarl›
kategorileri de kullanmal› (di¤er bir deyiflle, risk alanlar› birbiriyle
kesiflmemeli) ve yüksek risk alanlar›n›n teflhis edilip kapsam içine
al›nmas› için bir risk de¤erlendirmesi yapacak kadar ayr›nt›l›

 olmal›d›r.

COSO'nun (Treadway Komisyonu Sponsor Kurumlar Komitesi'nin)
Kurumsal Risk Yönetim Çerçevesi afla¤›daki konular› içeren yararl›
bir model sunmaktad›r:

• Olay›n Teflhis Edilmesi: Beyin f›rt›nalar›, mülâkatlar, odak
 gruplar›, anketler, sektör araflt›rmas› ve olay envanterleri.

• Risk De¤erlendirmeleri: ‹htimal ve sonuçlar›n içerir.

• Riske Cevap Stratejileri: Yönetmek, transfer etmek, üstlenmek

108        Meslekî Uygulama Çerçevesi



veya riski ortadan kald›rmak.

• Kontrol Faaliyetleri: Riskleri mevcut suiistimal karfl›t›
 programlarla ve kontrol faaliyetleriyle ba¤lant›land›rmak ve

bu program ve faaliyetlerin etkinli¤ini art›rmak.

• ‹zleme/Gözleme: Kötü yönetim sebebiyle herhangi bir tedbir
al›nmam›fl (bakiye) suiistimal ve risklerin ele al›nd›¤› denetim
plan ve programlar›.

2. Bir kurulufltaki suiistimal risklerini önleme veya azaltma amaçl›
 kontrolleri de¤erlendirirken, maliyet ve fayda de¤erlendirmesi
 yap›lmal›d›r. De¤erlendirmede suiistimalin tek bir kifli veya bir
 grup taraf›ndan yap›l›p yap›lamayaca¤› da ele al›nmal›d›r.

Uygulamada, suiistimalin %100 engellenmesi ne mümkündür ne
de bunun maliyet etkinli¤i vard›r. De¤erlendirmelere, çal›flanlardan
yanl›fl yere flüphelenmenin veya çal›flanlara güven duyulmad›¤›

 havas›n›n olumsuz etkisi de kat›lmal›d›r.

SU‹‹ST‹MAL‹N ENGELLENMES‹ VEYA CAYDIRILMASININ

UNSURLARI

Suiistimalin engellenmesi, suiistimali yapacak olan kiflileri bundan
vazgeçirmeyi ve suiistimal oldu¤unda suiistimal riskini s›n›rlamak
için al›nan tedbirleri içerir. Suiistimalin engellenmesindeki ana
mekanizma iç kontroldür. ‹ç kontrolün tesis edilmesi ve
çal›flt›r›lmas›ndaki bafl sorumlu, yönetimdir.

Afla¤›da, COSO kontrol çerçevesinde bir örnek olarak sunulan bir
suiistimal engelleme program›n›n kontrol ö¤elerinden baz›lar›
bulunmaktad›r. Denetçinin hangi kontrol çerçevesini kulland›¤›na
bak›lmaks›z›n her ö¤enin de¤erlendirmeye al›nmas› gerekmektedir.

1. Kontrol Ortam›. fiirketler afla¤›daki noktalar› kapsayan uygun
 bir kontrol ortam› tesis etmelidirler:

• Yönetim kurallar›, etik politikas› veya yönetimin tarz›n› ortaya
koyacak suiistimal politikas›.
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• Endiflelerin ortaya kondu¤u etik ve ihbar programlar›.

• ‹stihdam ve prim k›lavuzlar› ve uygulamalar›.

• Denetim komitesi, yönetim kurulu veya di¤er kurullar›n gözetimi.

• Bildirilen konular›n soruflturulmas› ve teyid edilen aksakl›klara
çözüm bulunmas›.

2. Suiistimal Risk De¤erlendirmesi. Kurulufllar, yanl›fl mali rapor,
aktiflerin yanl›fl de¤erlendirilmesi, yanl›fl harcama faturalar› veya
yönetimin ald›¤› yanl›fl malî kararlar dâhil suiistimal ile ilgili tüm
riskleri teflhis etmeli ve de¤erlendirmelidir. fiirketler, ayr›ca,

 görevler ayr›l›¤› ilkesinin uygun flekilde yap›l›p yap›lmad›¤›n› da
de¤erlendirmelidir.

3. Kontrol Faaliyetleri. fiirketler, yanl›fl mali raporlamalar›n, flirket
varl›klar›n›n yanl›fl kullan›lmas›n›n, uygunsuz tahsilat ve

 harcamalar›n teflhisi, engellenmesi ve en aza indirilmesi için
 yönetimin alaca¤› tedbirler dâhil, etkili kontroller tesis etmeli ve

tatbik etmelidir. Ayr›ca flirketler, çal›flanlar›n kurumsal politikalar›
okuyup anlad›¤›ndan ve bunlara ba¤l› oldu¤undan emin olunmas›n›
sa¤layacak bir teyid veya kabul süreci oluflturmal›d›r.

4. Bilgi ve ‹letiflim. fiirketler, suiistimal ile ilgili etkili bilgi ve iletiflim
uygulamalar›, ahlakî çeliflkilerin tart›fl›ld›¤› ortamlar, iletiflim

 kanallar› ve hizmet içi e¤itim ortamlar› oluflturmal›d›r. Suiistimalin
önlenmesine yönelik sürekli gözetim yaz›l›mlar› gibi teknolojileri
kullanmal›d›r. Bu konuda politikalar ve k›lavuzlar haz›rlanmal›

 ve personele duyurulmal›d›r.

5. ‹zleme/Gözleme. fiirketler, sürekli ve dönemsel performans
 de¤erlendirmeleri yapmal› ve suiistimalin engellenmesinde
 bilgisayar teknolojisi kullan›m›n›n etkisini de¤erlendirmelidir.

‹ç Denetçinin Rolü

‹ç denetçilerin, kurum içindeki potansiyelin büyüklü¤ü ile orant›l›
olarak, iç kontrol sistemlerinin uygunluk ve yeterli¤inin test ve
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de¤erlendirmesini yaparak suiistimalin önlenmesinde flirketlere
yard›mc› olma sorumluluklar› vard›r. Bu sorumluluklar›n› yerine
getirirken, iç denetçiler flunlar› dikkate almal›d›rlar.

1. Kontrol ortam›. Kontrol ortam›n›n özelliklerinin de¤erlendirilmesi,
suiistimal öncesi denetim ve incelemelerin yönetilmesi, suiistimal
denetimlerinin sonuçlar›n›n raporlanmas›, suiistimale çözüm

 çabalar›na destek verilmesi. Baz› durumlarda, iç denetçilerin faal
ihbar hatt› da olabilir.

2. Suiistimal risk de¤erlendirmesi. Yönetimin suiistimal risk
 de¤erlendirmesinin de¤erlendirilmesi; özellikle teflhis,
 de¤erlendirme ve potansiyel suiistimal ve tedarikçilerin,
 müteahhitlerin ve di¤er taraflar›n da dâhil oldu¤u yanl›fl model
 ve senaryolar›n›n test edilme süreçleri.

3. Kontrol faaliyetleri. Suiistimal ile ilgili kontrollerin tasar›m› ve
iflleyifl etkinli¤inin de¤erlendirilmesi; denetim plan ve

 programlar›n›n, afl›r› risk ve birleflik suiistimal denetimlerine hitap
etmesinin temin edilmesi; bir suiistimal veya h›rs›zl›¤›n özelliklerine
bakarak tesislerin tasar›m›n›n de¤erlendirilmesi ve kanunlar,
düzenlemeler veya sistemler ve bunlar›n kontroller üzerindeki

 etkilerinin gözden geçirilmesi.

4. Bilgi ve iletiflim. Bilgi ve iletiflim sistemlerinin ve uygulamalar›n›n
etkilili¤inin de¤erlendirilmesi ve suiistimal ile ilgili e¤itim

 inisiyatiflerine destek verilmesi.

5. ‹zleme/Gözleme. ‹zleme/gözleme faaliyetlerinin ve ilgili bilgisayar
yaz›l›mlar›n›n de¤erlendirilmesi; incelemelerin yap›lmas›, denetim
komitesinin kontrol ve suiistimal ile ilgili gözetim çal›flmas›n›n

 desteklenmesi ve uygun suiistimal denetimi ve soruflturmas›
tecrübesine sahip çal›flanlar›n istihdam edilmesi ve e¤itilmesi.
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SU‹‹ST‹MAL‹N TESB‹T‹

Yönetim ve iç denetim biriminin, suiistimalin tesbiti konusunda farkl›
rolleri vard›r. Bu rollerin tan›mlar› flöyledir:

Suiistimalin Tesbitinde Yönetimin Rolü

Yönetim, makul bir maliyetle etkili bir kontrol sisteminin tesis ve
tedarikinden sorumludur. Bunun içinde, di¤er kontroller etkili
çal›flmad›¤›nda baz› kontrollerin tasarlanmas› da vard›r. Bu belirtilerin
takibi, suiistimali ortaya ç›kartabilir.

‹zleyici bir kontrole örnek olarak, faal bir ihbar hatt›n›n tesis edilmesi
ve iletiflime sunulmas›n› veya müflteri veya çal›flanlar›n, endiflelerini
belirlemek ve flikâyette bulunmak için kullanacaklar› benzer bir
sistemi verebiliriz. Di¤er izleme ve tesbit kontrollerinde flunlar vard›r:

• Kap› ve pencerelere alarm tak›lmas›.

• ‹zleme kameralar›n›n yerlefltirilmesi.

• Bilgi sistemleri için kontrollerin tasarlanmas›.

• Envanter say›m›n›n yap›lmas›.

• Denetim.

• Fatura ve maliyet merkezi giderlerinin gözden geçirilmesi ve
 onaylanmas›.

• Hesaplar›n mutabakat›.

Suiistimalin Tesbitinde ‹ç Denetçinin Rolü

Normal bir denetimde incelenen faaliyetlerde suiistimalin varl›¤›
durumunda, suiistimalin tesbiti için, iç denetçiler 1220 numaral› iç
denetim standard›nda belirtilen azamî meslekî özen ve dikkati gösterme
sorumlulu¤undad›r.

Ancak, iç denetçilerin ço¤undan, aslî sorumlulu¤u suiistimalleri tesbit
etmek ve soruflturmak olan bir kiflinin sahip oldu¤u bilgiye sahip
olmalar› beklenmemektedir. Ayr›ca, uygulanmalar›nda gerekli meslekî

112        Meslekî Uygulama Çerçevesi



Uygulama Önerileri         113

özen gösterilse bile, sadece denetim prosedürleri de suiistimalin
tesbitini garanti edemezler.

‹yi tasarlanm›fl bir iç kontrol sistemi, suiistimale meydan vermemelidir.
Denetçiler taraf›ndan yap›lan testler, var olan suiistimal belirtilerinin
tesbit edilme ve daha ayr›nt›l› bir inceleme için dikkate al›nma
ihtimalini artt›r›r.

Denetim s›ras›nda, iç denetçinin suiistimalin tesbitiyle ilgili
sorumluluklar› flunlard›r:

• Kontrol tasar›mlar›n›n de¤erlendirilmesindeki suiistimal risklerinin
dikkate al›nmas› ve at›lacak denetim ad›mlar›n›n tesbiti. ‹ç denetçilerin
suiistimal ve usûlsüzlükleri tesbit etmesi beklenmedi¤i durumlarda,
gözlem alt›ndaki süreçteki ifl hedefleri için makul güvencenin
sa¤lanmas› ve maddî kontrol zaafiyetlerinin - basit hatâ veya kasdî
çabalar sonucunda da olsa- tesbit edilmesi beklenmektedir.

• Bir suiistimalin yap›lm›fl olabilece¤ini gösteren bulgu ve belirtileri
tesbit etmek için suiistimal hakk›nda yeterli bilgi sahibi olmak.
Bu bilgi, suiistimalin özelliklerini, suiistimal yapmak için kullan›lan
teknikleri ve incelenen faaliyet ve ifllemlerde görülebilen suiistimal
türleri hakk›ndaki bilgileri de kapsar.

• Suiistimale yol açabilecek ve zemin haz›rlayabilecek kontrol
 zaafiyetleri gibi konulara karfl› uyan›k olmak. Önemli ve ciddî

kontrol zaafiyetleri tesbit edildi¤i takdirde, iç denetçiler taraf›ndan
yap›lan ek testler baflka suiistimal belirtilerinin tesbitine yönelik
testleri de içermelidir. Baz› belirti örnekleri: Yetkisiz ifllemler,
kontrollerin afl›lmas›, aç›klanamayan fiyat sapmalar› ve ola¤and›fl›
fazla ürün kay›plar›. ‹ç denetçiler, her hangi bir zamanda birden
fazla belirtinin bir arada mevcut olmas›n›n, suiistimalin yap›lmas›
ihtimalini artt›rd›¤›n› bilmelidir.

• Suiistimal yap›ld›¤›n› gösteren belirtileri de¤erlendirmek ve ek
bir tedbire gerek olup olmad›¤›na ya da bir soruflturma aç›lmas›n›n
önerilmesine gerek olup olmad›¤›na karar vermek.



• Bir soruflturma aç›lmas›n› önermek için suiistimal hakk›nda
yeterli belirtinin ve bulgunun mevcut oldu¤u tesbiti yap›ld›¤› takdirde,
durumu kurum içinde uygun yetkili kifli ve birimlere bildirmek.
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Uygulama Önerisi 1210.A2-2

Suiistimalin Soruflturulmas›,

Raporlanmas›, Çözüme

Kavuflturulmas› ve ‹letiflim ‹le ‹lgili

Denetçinin Sorumluluklar›

Uluslararas› ‹ç Denetim Standartlar›ndan

 Standart 1210.A2'nin yorumu

‹lgili Standart

1210.A2 ‹ç denetçi, suiistimal belirtilerini tesbit edebilecek yeterli
bilgiye sahip olmal›d›r, fakat esas görev ve sorumlulu¤ suiistimalleri
tesbit etmek ve soruflturmak olan bir kiflinin uzmanl›¤›na sahip olmas›
beklenemez.

Bu Uygulama Önerisinin Niteli¤i: ‹ç denetçiler, suiistimaller konusunda afla¤›daki
önerileri dikkate almal›d›r. Bu k›lavuzun, gerekli bütün hususlar› ortaya koymak
gibi bir amac› yoktur. Bunun yerine, suiistimal konusunda asgarî bir bilgi seviyesi
vermeyi ve yap›labilecek baz› uygulamalar hakk›nda tavsiyede bulunmay›
amaçlamaktad›r. Bir denetim bölümü ve bölümdeki bireyler için gerekli olan e¤itim
ve tecrübe seviyesi, yönetim ve yönetim kurulunun ‹ç Denetim Yöneticisinden bekledi¤i
dan›flmanl›k ve meslekî hizmetlerin yan› s›ra bölüm yönetmeli¤inde kendileri için
belirlenmifl rollere göre de¤ifliklik göstermektedir.Bu yüzden, iflin içine ne kadar
derin girilirse o kadar yeterlik gerekmektedir.

Bu öneri uygulamas›, 1210.A2-1, "Suiistimal Riskinin De¤erlendirilmesi, Önlenmesi
ve Tespitinde Denetçinin Sorumluluklar›" bafll›kl› uygulama önerisi ile birlikte
okunmal›d›r.

Suiistimalin Soruflturulmas›

Uygulama önerisinin bu bölümü, "denetim taraf›ndan, analizler sonucu
suiistimal riskinin yüksek oldu¤u belirlenen süreç veya ifllemlerdeki
suiistimal belirtilerini önceden tespit etmek için tasarlanan bir denetim"
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olarak tan›mlanan "suiistimal denetimi" faaliyetine yönelik de¤ildir.
Bu k›lavuz, kurum içinde kontrol hatâlar› veya suç iflleme flüphesi
üzerine endifleler olufltu¤unda bafllat›lan incelemelere yöneliktir.
fiüpheler, resmî bir flikâyet sürecinden, gayriresmî duyumlardan veya
suiistimali test etmek için tasarlanan bir denetimi de içermek üzere
bir denetimden kaynaklanabilir.

Bir suiistimalin soruflturulmas›, belirli ayr›nt›larla ilgili yeterli bilgi
toplamak ve suiistimalin olup olmad›¤›n›n, suiistimalden kaynaklanan
kay›p ve risklerin boyutunun, suiistimali kimlerin yapt›¤›n›n ve
suiistimalin yap›s›n›n (nas›l gerçekleflti¤inin) belirlenmesi için gerekli
prosedürleri uygulamak gibi hususlar› kapsar. Suiistimal
soruflturmalar›n›n en önemli sonuçlar›ndan biri, masum kiflilerin
flüpheli durumdan kurtulmalar›d›r.

Soruflturmalar, sadece soruflturman›n bafllamas›na sebep olan olay›
de¤il, suiistimal faaliyetinin bütün yap›s›n› ve büyüklü¤ünü ortaya
ç›kartacak flekilde tasarlanmal›d›r. Soruflturma çal›flmas›, sürecin
kanunî yollar için gerekli çal›flma kâ¤›tlar›n›n/dosyalar›n haz›rlanmas›n›
da içerir.

‹ç denetçiler, avukatlar, soruflturmac›lar, güvenlik personeli ve kurum
içinden veya d›fl›ndan di¤er uzmanlar, genellikle suiistimal
soruflturmalar›n› gerçeklefltiren veya buna yard›mc› olan taraflard›r.

Soruflturmalar ve çözüm için düflünülen yollar, yerel kanunlar göz
önüne al›narak dikkatli bir flekilde de¤erlendirilmelidir. Soruflturmalar›n
nas›l ve nerede yap›laca¤›, telâfi/tazmin uygulamalar›, disiplin
uygulamalar›, soruflturma ile ilgili iletiflimin ne flekilde olaca¤› hâlen
yürürlükteki mevzuat ile belirlenmifl olabilir. Kurumun hukuk
dan›flman› ile birlikte çal›flmak ve ilgili kanunlara âflina olmak, hem
meslekî hem de yasal aç›dan, denetçinin menfaatinedir. Bu k›lavuz,
uluslararas› içeriktedir ve bu yüzden yap›s› itibariyle genel bir anlam
tafl›maktad›r.

116        Meslekî Uygulama Çerçevesi



Yönetimin Rolü

Yönetim, soruflturma süreciyle ilgili kontrolleri gelifltirmekten
sorumludur. Bu sorumluluk, soruflturmalar›n etkin flekilde yap›lmas›
için gerekli politika ve prosedürlerin haz›rlanmas›n› ve soruflturma
sonuçlar›n›n sa¤l›kl› al›nmas›, raporland›r›lmas› ve iletiflim için gerekli
olan standartlar›n gelifltirmesini de ihtiva eder. Bu gibi standartlar
genelde bir suiistimal politikas›nda ayr›nt›land›r›l›r ve iç denetim bu
politikan›n gelifltirilmesinde rol alabilir.

Bu gibi politika ve prosedürler, iflin içinde yer alan kiflilerin haklar›n›,
soruflturmay› yapacak kiflilerin özelliklerini ve suiistimalin oldu¤u
veya soruflturuldu¤u yer ve ülkedeki mevzuat hükümlerini dikkate
almak zorundad›r. Politikalar, zararlar› tazmin/telâfi etmek ve kamusal
ve cezaî dava süreci için yasal önlemler almak da dahil olmak üzere,
yönetimin çal›flanlar›, tedarikçileri veya müflterileri ne flekilde
müeyyideye ba¤layaca¤›n› dikkate almal›d›r. Özellikle soruflturmac›lar
ve hukuk müflaviri aras›ndaki iliflki olmak üzere, soruflturmada yer
alan çeflitli görevlilerin yetki ve sorumluluklar›n›n aç›k bir flekilde
belirtilmesi, yönetim aç›s›ndan önemlidir. Ayr›ca, bilhassa bafllang›ç
aflamas›nda iken, devam eden soruflturma ile ilgili dahilî yaz›flmalar›
asgarîye indirecek prosedürlerin tasarlanmas› ve buna uyulmas›
yönetim için önemlidir.

Politika, suiistimalin gerçeklefltirildi¤ine dair karar› verecek olan
soruflturmac›n›n rolünü belirlemelidir. Yönetim, suiistimal ile ilgili
sonuca soruflturmac›n›n veya yönetimin mi varaca¤›na ya da flirketin
delilleri bu konuda karar vermek üzere d›flar›dan baz› yetkililere mi
sunaca¤›na karar vermelidir. Suiistimalin oldu¤una dair bir hüküm,
baz› ülkelerde sadece yarg› makamlar› taraf›ndan verilebilir.
Soruflturma, sadece kurum politikas›n›n ihlâl edildi¤ine dair bir hüküm
ile de sonuçland›r›labilir.

‹ç Denetçinin Rolü

Soruflturmalarda iç denetçinin rolü, suiistimal politikalar›n›n yan› s›ra
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iç denetim yönetmeli¤inde de belirtilmelidir. Meselâ, iç denetim,
suiistimalin soruflturulmas›nda öncelikli sorumluluk sahibi olabilir,
soruflturmalar için kaynak vazifesi görebilir veya (soruflturmalar›n
etkilili¤inin de¤erlendirilmesinden sorumlu olduklar› için)
soruflturmalarda yer almayabilirler. ‹ç denetimin ba¤›ms›zl›¤›
üzerindeki tesiri uygun flekilde dikkate al›n›p gözetildi¤i sürece, bu
rollerin her biri kabul edilebilir.

Meslekî yeterlilik k›stas›n› sa¤lamak için, suiistimal soruflturma
ekiplerinin, suiistimalin yap›s›, soruflturma teknikleri ve ilgili mevzuat
hakk›nda yeterli bilgi edinme sorumlulu¤u vard›r. Soruflturmac›lara
ve adlî uzmanlara e¤itim hizmeti ve sertifikasyon veren ulusal ve
uluslararas› programlar vard›r.

‹ç denetim birimi, soruflturmalar›n yap›lmas›ndan sorumlu ise, kendi
personelini kullanarak veya d›flar›dan gelenlerle ya da her ikisini de
birlefltirerek soruflturmay› yürütebilir. Baz› durumlarda, iç denetim,
yard›mc› olmas› amac›yla, kuruluflun denetim d›fl›ndaki çal›flanlar›ndan
da yararlanabilir.

Soruflturma ekibinin gecikme olmadan bir araya getirilmesi genellikle
çok önem arz eder. E¤er kurumda d›flar›dan uzmanlara ihtiyaç varsa,
iç denetim yöneticisi, d›flar›dan hizmet sa¤lay›c›lar› önceden tespit
etmeli ve böylece d›fl kaynaklara h›zla ulafl›lmas› sa¤lanmal›d›r.

Soruflturma görevindeki öncelikli sorumlulu¤un iç denetime
verilmedi¤i flirketlerde, denetçilerden bilgi toplamalar› ve iç kontrolün
geliflimi için tavsiyelerde bulunmalar› istenebilir.

Soruflturmac›n›n Rolü (iç denetime veya baflka bir yere

görevlendirildi¤inde)

Kuruluflun soruflturma prosedür veya protokollerine ba¤l› kal›narak,
her bir soruflturma için bir soruflturma plan› gelifltirilmelidir. Bafl
soruflturmac›, soruflturman›n etkili bir flekilde yürütülmesi için gerekli
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olan bilgi, beceri ve di¤er vas›flar› belirlemeli ve ekibe yeterli ve
uygun kiflileri almal›d›r. Bu süreçte, soruflturmaya dâhil olan çal›flanlar
ile veya kurumun di¤er çal›flanlar› ile aras›nda her hangi bir muhtemel
menfaat çat›flmas› olmamas› temin edilmelidir.

Plan, afla¤›daki amaçlara cevap verecek yöntemleri kapsamal›d›r:

• Gözetim, mülâkat veya yaz›l› ifade alma gibi yollarla bilgi toplama.

• Delil toplamaya dair mevzuat ve delillerin kullan›lma flekli
 dikkate al›narak, delillerin tevsiki.

• Suiistimalin büyüklü¤ünün belirlenmesi.

• Suiistimal yap›l›rken kullan›lan tekniklerin belirlenmesi.

• Sebeplerin de¤erlendirilmesi.

• Faillerin teflhis edilmesi.

Bu süreçteki her hangi bir noktada, soruflturmac›lar, flikâyet veya
flüphelerin as›ls›z oldu¤u sonucuna var›p, süreci bitirebilir.

Faaliyetler, soruflturma süresi boyunca yönetim, hukuk dan›flman› ve
insan kaynaklar›, sigorta risk yönetimi gibi di¤er uzmanlarla eflgüdümlü
bir flekilde yürütülmelidir.

Soruflturmac›lar, bilgili olmal› ve soruflturma kapsam›ndaki kiflilerin
bireysel haklar›n›n ve kuruluflun kendi itibar›n›n fluurunda olmal›d›r.

Kurum içindeki suiistimaldeki suç ortakl›¤›n›n seviye ve boyutlar›
de¤erlendirilmelidir. Bu de¤erlendirme, önemli delillerin yok
edilmemesi veya delil olma özelli¤ine zarar gelmemesi ve iflin içinde
olan kiflilerden yan›lt›c› bilgi al›nmas›n›n engellenmesi aç›s›ndan çok
önemlidir.

Suiistimalin Raporlanmas›

Suiistimalin raporlanmas›nda, suiistimal soruflturmas›n›n sonuç ve
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durumuyla ilgili, süreç içinde veya sonunda yönetim ve/veya yönetim
kuruluyla iletiflimi kapsayan sözlü veya yaz›l› iletiflim araçlar› vard›r.
Raporlama, soruflturman›n her aflamas›nda yap›labilir. Yaz›l› bir
rapor, yönetim ve yönetim kuruluna yap›lan sözlü bir aç›klamadan
sonra verilebilir.

Uluslararas› ‹ç Denetim Standartlar›’ndan Standart 2400'de, denetim
görevi iletiflimleriyle ilgili bilgi verilmektedir. Suiistimal konusunda
iç raporland›rma ile ilgili ilâve bilgiler flunlard›r:

• Suiistimal ile ilgili sunulan sonuç rapor tasla¤›, gözden geçirilmesi
için hukuk dan›flman›na verilmelidir. Müflteri önceli¤ini öne

 ç›karabilen bir kurumun, böyle bir karar vermesi durumunda,
 rapor mutlaka hukuk dan›flman›na verilmelidir.

• Önemli bir suiistimal veya güven sars›lmas› durumunun belirli
bir kesinlik derecesi kazanmas› hâlinde, üst yönetim ve yönetim
kurulu durumdan derhal haberdar edilmelidir.

• Bir suiistimal soruflturmas›n›n sonuçlar›, suiistimalin kurumun
malî durumunda ve hâli haz›rda yay›nlanm›fl bir ya da daha

 fazla y›ll›k faaliyet sonuçlar›nda daha önceden tespit edilmemifl
ters bir etkiye sebep oldu¤unu ortaya koyabilir. Böyle bir fleyin
ortaya ç›kart›lmas› hâlinde üst yönetim ve yönetim kurulu derhal
konudan haberdar edilmelidir.

• Soruflturman›n sonunda, yaz›l› bir rapor veya baflka bir resmî
 belge yay›nlanmal›d›r. Bu rapor ya da belgede, soruflturmaya
 bafllama sebebi, zaman aral›klar›, gözlemler, var›lan sonuçlar,
 getirilen çözümler ve kontrolleri gelifltirmek için al›nan önlem

(veya yap›lan tavsiyeler) bulunmal›d›r. Soruflturman›n nas›l
 çözüme kavuflturuldu¤una göre, rapor, soruflturma kapsam›ndaki

baz› kiflileri gizlilik kapsam›na alarak yaz›lmal›d›r. Bu raporun
içeri¤i hassast›r ve yasal gereklilikler, k›s›tlamalar ve flirket

 politika ve prosedürleriyle uyum içinde olurken üst yönetim ve
 yönetim kurulunun ihtiyaçlar›na da cevap verebilmelidir.
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Suiistimallerin Çözümü

Suiistimallerin çözüme kavuflturulmas›ndan iç denetçi ya da
soruflturmac› de¤il, yönetim sorumludur. Çözümün kapsam›nda, bir
suiistimal ve fail(ler)i soruflturulduktan ve deliller gözden geçirildikten
sonra, kurumun alaca¤› tedbirler bulunmaktad›r.

‹ç denetçiler, ulaflt›klar› tesbitleri de¤erlendirmeli ve suiistimale sebep
olan kontrol zaafiyetlerine getirilecek çözümler konusunda yönetime
bilgi vermelidir. Denetçiler, mutad denetim programlar›na ilâve ad›mlar
eklemeli veya gelecekte benzer suiistimallerin varl›¤›n› ortaya
ç›karabilmek için "suiistimal denetimi" programlar› gelifltirmelidir.

Yönetimin suiistimal politika ve prosedürlerinde (uygulama önerisinde
daha önce bahsedilmifltir), her bir süreçte kimin yetkili ve sorumlu
oldu¤u tan›mlanmal›d›r. Bu faaliyetlerin iç denetimin ba¤›ms›zl›¤›
üzerindeki etkisi kabul edilip buna uygun flekilde davran›ld›¤› sürece,
iç denetçiler, afla¤›daki süreçlerde dan›flman olarak yer alabilirler.
Çözüm afla¤›dakilerin hepsini veya bir bölümünü kapsayabilir:

• Baflta flüphe duyulan ama daha sonra masum oldu¤u anlafl›lan
 kifliye bilgi verme.

• Bir endiflesini ileten kifliye bilgi verme.

• Bir çal›flan›, flirket standartlar›na, istihdam kurallar›na veya
 çal›flan›n sözleflmesine göre cezaland›rma.

•  Çal›flandan, müflteriden veya tedarikçiden zarar›n gönüllü olarak
tazmininin istenmesi.

• Tedarikçi ile sözleflmenin sona erdirilmesi.

• Olay›n adlî makamlara, emniyet güçlerine veya benzeri kurumlara
bildirilmesi ve onlar›n soruflturmas›na yard›m edilmesi.

• Dava aç›lmas› veya benzeri süreçlere baflvurulmas›.

• Sigortaya baflvurma.

• Failin meslek birli¤ine flikâyette bulunma.
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Müflterilere tavsiyelerde bulunman›n yan› s›ra, iç denetçiler flunlarda
yer alabilirler:

• (‹ç denetimin soruflturma yapma sorumlulu¤unun olmad›¤›
 yerlerde) kurumun ilgili politika, prosedür ve kanun ve
 düzenlemelere uydu¤unu temin etmek için, soruflturma sürecinde

bulunmak.

• Zimmete geçirilen veya ilgili varl›klar›n konumland›r›lmas›
 ve/veya güvence alt›na al›nmas›.

• Kuruluflun hukukî, sigorta veya di¤er tazmin/telâfi tedbirlerine
destek verme.

• Kuruluflun iç ve d›fl soruflturma-sonras› raporlama ve iletiflim
 planlar› ve uygulamalar›n›n de¤erlendirilmesi ve izlenlenmesi.

• Tavsiye edilen kontrol iyilefltirmelerinin uygulamas›n›,
 zamanlama, etkililik ve verimlili¤i teminen izleme.

‹letiflim Araçlar›

Yanl›fl ve/veya eksik bilginin gayri resmî yollardan yay›lma riskini
s›n›rland›rmak için, iç denetçiler, iletiflim stratejisi ve plan›n›n
tasarlanmas› konusunda soruflturman›n mümkün olan en erken
safhas›nda, yönetime tavsiyede bulunabilirler.

Yukar›da belirtilen suiistimalin raporland›r›lmas›na ek olarak,
soruflturmadan ç›kart›lacak iki çeflit iletiflim flekli vard›r: Kamu iletiflim
araçlar› ve planl› iç iletiflim araçlar›.

Yönetim taraf›ndan bas›na, adlî makamlara veya di¤er d›fl taraflara
verilen her beyanat, hukuk dan›flman› ile eflgüdümlü bir flekilde
gerçeklefltirilmelidir. Beyanatlar, sadece yetkili sözcüler taraf›ndan
verilmelidir.

‹ç iletiflim araçlar›, yönetim taraf›ndan onun kurum içindeki bütünlü¤ü
güçlendirmesi aç›s›ndan, flirket politikalar› ihlâl edildi¤inde gerekli
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davran›fl›n yap›ld›¤›n› gösteren ve iç kontrollerin neden önemli
oldu¤unu vurgulayan stratejik bir araçt›r. Bu gibi iletiflim araçlar›
haber bülteni veya idarî bir aç›klama fleklinde olabilir. Bu durum,
kurumda ifl dürüstlü¤ü üzerine verilen bir e¤itimde örnek olarak da
kullan›labilir. Tüm bu iletiflim araçlar›, genellikle durum flirket içinde
çözüme kavuflturulduktan sonra kullan›l›r ve faillerin isimleri ve de
soruflturman›n ayr›nt›lar› gibi mesaj için gerekli olmayan veya yasalara
ayk›r› düflen hususlara yer verilmez.

Bir soruflturma ve sonuçlar›, özellikle suiistimal halk taraf›ndan
ö¤renildi¤inde, kuruluflu zora sokan baz› gerilimlere veya ahlakî
sorunlara sebep olabilir. Yönetim, bu durum için herkesin söz ald›¤›
bir toplant› ve/veya bir tak›m kurma stratejisi planlayabilir.

Suiistimal ‹le ‹lgili ‹ç Kontrol Sistemi Üzerine Bir Düflüncenin

Oluflturulmas›

Yönetim veya yönetim kurulu, iç denetçiden, suiistimal ile ilgili
olarak flirketin iç kontrol sistemi üzerine bir düflünce oluflturmas›n›
isteyebilir. Denetçiler, bir düflünce ortaya koymadan önce ilgili
bilgilere yeterince sahip olduklar›ndan emin olmak için, 2410 numaral›
standartlar ve "‹ç Kontroller Üzerine Bir Fikrin Sunulmas›nda ‹ç
Denetimle ‹lgili Uygulamal› Hususlar" gibi di¤er IIA uygulama
yard›mlar›na baflvurmal›d›r.
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Uygulama Önerisi 1220-1:

Azamî Meslekî Özen ve Dikkat

Uluslararas› ‹ç Denetim Standartlar›ndan

Standart 1220'nin Yorumu

‹lgili Standart

1220 Azamî Meslekî Özen ve Dikkat

‹ç denetçiler, makul s›n›rlar içinde tedbirli ve ehil bir iç denetçiden
beklenen beceriye sahip olmal›, azamî özen ve dikkati göstermelidir.
Azamî meslekî özen ve dikkat, hiç hatâ yap›lmayaca¤› anlam›na
gelmez.

Bu Uygulama Önerisinin Niteli¤i: ‹ç denetçiler, azamî meslekî özen ve dikkati
de¤erlendirirken afla¤›daki önerileri de dikkate almal›d›r. Ancak bu k›lavuzun
bu de¤erlendirmede gerekli olabilecek hususlar›n tümünü kapsamak gibi bir
amac› yoktur; k›lavuz, sadece, dikkate al›nmas› gereken bir tavsiyeler demetinden
ibarettir. Uygulama Önerilerine uymak, iste¤e ba¤l›d›r.

1. Azamî meslekî özen ve dikkat, ayn› veya benzer durum ve
 koflullarda, makul s›n›rlar içinde tedbirli ve ehil bir iç denetçiden

beklenen beceri, özen ve dikkatin gösterilmesi anlam›na gelir. Bu
nedenle, meslekî özen ve dikkat seviyesi, üstlenilen ifl ve görevin
karmafl›kl›k düzeyine uygun olmal›d›r. Gereken meslekî özen ve
dikkati gösterirken, iç denetçiler, kasdî suç, hatâ, ihmal, verimsizlik,
yanl›fl kullan›m, etkisizlik, yarars›zl›k ve ç›kar çat›flmalar› olas›l›¤›
konusunda uyan›k olmal›d›r. ‹ç denetçiler, usulsüzlük olas›l›¤›n›n
en yüksek oldu¤u koflul ve faaliyetler konusunda da tetikte olmal›d›r.
Ayr›ca, iç denetçiler, yetersiz kontrolleri tespit etmeli ve kontrol
konusunda kabul edilebilir prosedür ve uygulamalara uymak için
gelifltirilmesi gereken konularda tavsiyelerde bulunmal›d›r.

2. Azamî özen ve dikkat standard›, hiç hatâ yapmamay› ya da
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ola¤anüstü performans göstermeyi de¤il, sadece makul dikkat ve
beceriyi gerektirir. Azamî özen ve dikkat standard›, iç denetçinin
inceleme, kontrol ve denetimleri makul s›n›rlar içinde yapmas›n›
gerektirir, fakat bütün ifllemlerin ayr›nt›l› bir flekilde incelenmesini
ve kontrol edilmesini gerektirmez. Bundan dolay›, iç denetçiler,
hiç bir ayk›r›l›¤›n veya usulsüzlü¤ün olmayaca¤› konusunda kesin
ve mutlak bir garanti veremez. Bununla birlikte, iç denetçi, bir iç
denetim görevini üstlendi¤inde, önemli usulsüzlük veya ayk›r›l›k
olas›l›klar› dikkate al›nmal›d›r.
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Uygulama Önerisi 1220-2:

Bilgisayar Destekli Denetim

Teknikleri (BDDT’ler1)

Uluslararas› ‹ç Denetim Standartlar›ndan

 Standart 1220.A2'nin Yorumu

‹lgili Standart

1220.A2 Azamî Meslekî Özen ve Dikkat

Azamî meslekî özen ve dikkati gösterirken, iç denetçi, bilgisayar
destekli denetim tekniklerini ve di¤er veri analiz tekniklerini
kullanmay› düflünmelidir.

Bu Uygulama Önerisi, Biliflim Sistemleri Denetim ve Kontrol Birli¤i (ISACA)
K›lavuzu-Bilgisayar Destekli Denetim Tekniklerinin Kullan›lmas›, Doküman G3'ten
uyarlanm›flt›r. Bahsi geçen BS Denetim k›lavuzu ISACA taraf›ndan Aral›k 1998'de
yay›mlanm›flt›r. Bu doküman, ISACA'n›n izni ve onay›yla kullan›lm›flt›r. Ancak bu
Uygulama Önerisinin ISACA'n›n yay›mlad›¤› K›lavuz/Prosedür'den farkl› oldu¤u
konularda, ISACA yap›lan de¤iflikliklerin do¤rulu¤unu garanti etmez veya de¤ifliklikleri
onaylamaz.

Bu Uygulama Önerisinin Niteli¤i: ‹ç denetçiler, Bilgisayar Destekli Denetim
Tekniklerini kullanarak iç denetim yaparken afla¤›daki önerileri de dikkate almal›d›rlar.
Ancak bu k›lavuzun Bilgisayar Destekli Denetim Tekniklerinin kullan›m› için gereken
bütün prosedürleri kapsamak gibi bir amac› yoktur; kılavuz, sadece, ayrıntıl› planlama
çabalar›n› tamamlamak için gereken üst düzey denetçi sorumluluklar› hakk›nda bir
tavsiyeler demeti sunmaktad›r. Uygulama Önerilerine uymak, iste¤e ba¤l›d›r.

1. KILAVUZA DUYULAN ‹HT‹YAÇ:

Bilgisayar Destekli Denetim Teknikleri, denetçilerin denetimler
s›ras›nda kulland›¤› önemli araçlard›r. BDDT’ler; genellefltirilmifl
denetim yaz›l›m›, yard›mc› program, test verileri, uygulama
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yaz›l›m› izleme (tracing) ve eflleme (mapping) ve denetim uzman
sistemleri gibi pek çok tipte araç ve teknikler içerir. BDDT’ler, afla¤›da
say›lanlar da dahil çeflitli denetim prosedürlerini uygulamak amac›yla
kullan›labilirler:

• ‹fllem ayr›nt›lar› ve bakiyelerine iliflkin testler

• Analitik inceleme prosedürleri

• Biliflim Sistemleri (BS) genel kontrollerinin uyum testleri

• BS uygulama kontrollerinin uyum testleri

• S›zma (penetration) testi

BDDT’ler, denetimlerde oluflturulan denetim bulgular›n›n ve
delillerinin büyük bir k›sm›n› üretebilirler. Bu nedenle denetçi,
BDDT’lerin kullan›m›n› dikkatle planlamal› ve kullan›m s›ras›nda
gereken meslekî özeni göstermelidir.

2. PLANLAMA:

BDDT’lerin Kullan›m› ‹çin Karar Faktörleri:

Denetimi planlarken, denetçi, manuel tekniklerin ve BDDT’lerin
uygun bir kombinasyonunu kullanmay› düflünmelidir. BDDT’lerin
kullan›l›p kullan›lmayaca¤›n›n belirlenmesinde dikkate al›nmas›
gereken faktörler flunlar› içerir:

• Denetçinin bilgisayar bilgisi, uzmanl›¤› ve tecrübesi

• Uygun BDDT’lerin ve BS olanaklar›n›n bulunup bulunmad›¤›

• Manuel tekniklere k›yasla BDDT’leri kullanman›n etkinli¤i ve
verimlili¤i

• Zaman k›s›t›

• Biliflim sistemi ve bilgi teknolojisi ortam›n›n bütünlü¤ü

• Denetim risklerinin düzeyi
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BDDT Planlama Ad›mlar›:

Denetçinin seçti¤i BDDT’lerin uygulanmas›na haz›rlan›rken atmas›
gereken temel ad›mlar flunlard›r:

• BDDT’lerin denetim hedeflerini belirlemek

• Kurumun BS olanaklar›, programlar›/sistemi ve verilerinin
 kullan›labilirli¤i ve eriflilebilirli¤ini tespit etmek

• Uygulanacak prosedürleri (örne¤in istatistiksel örneklem, yeniden
hesaplama, teyit/do¤rulama, vb.) tan›mlamak

• Ç›kt› ihtiyaçlar›n› tan›mlamak

• Personel, BDDT’ler ve iflleme ortam› (kurumun BS olanaklar›
veya denetim BS olanaklar›) gibi kaynak ihtiyaçlar›n› tespit etmek

• Kurumun BS imkânlar›, programlar›/sistemi ve ilgili dosya
 tan›mlar› da dahil verilerine eriflimin sa¤lanmas›

• Kullan›lacak BDDT’ler ile ilgili hedefler, üst düzey ak›fl flemalar›
ve iflletim talimatlar› da dahil dokümanlar›n haz›rlanmas›

Denetlenen ‹le Yap›lacak Düzenlemeler:

Ayr›nt›l› ifllem dosyalar› gibi veri dosyalar›, genellikle, sadece k›sa
bir süre saklanmaktad›r; bundan dolay›, denetçi, ilgili verilerin denetim
için gerekli olan süre boyunca saklanmas› için gerekli düzenlemeleri
yapmal›d›r. Denetimin kurumun üretim ortam› üzerindeki etkilerini
asgari düzeye indirmek için, kurumun BS olanaklar›,
programlar›/sistemi ve verilerine eriflimle ilgili düzenlemeler, eriflime
ihtiyaç duyulan zamandan çok önce yap›lmal›d›r. Denetçi, üretim
programlar›/sisteminde oluflan de¤iflikliklerin BDDT’lerin kullan›m›
üzerinde yapabilece¤i etkiyi de¤erlendirmelidir. Bunu yaparken,
denetçi, bu de¤iflikliklerin hem BDDT’lerin bütünlü¤ü ve faydas›
üzerindeki hem de Denetçinin kulland›¤› programlar/sistem ve verilerin
bütünlü¤ü üzerindeki etkisini dikkate almal› ve de¤erlendirmelidir.
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BDDT'lerin Test Edilmesi:

Denetçi; uygun planlama, tasar›m, test etme, iflleme ve belge incelemesi
yoluyla, BDDT’lerin bütünlü¤ü, güvenilirli¤i, faydal›l›¤› ve güvenli¤i
hakk›nda makul seviyede bir güvence sa¤lamal›d›r. BDDT’lere
güvenmeden ve onlar› dayanak olarak kabul etmeden önce bu
güvencenin elde edilmesi gerekir. Bu testin niteli¤i, zamanlamas› ve
kapsam›, BDDT’lerin ticari piyasada mevcudiyetine ve istikrar›na
ba¤l›d›r.

BDDT'ler ve Verilerin Güvenli¤i:

BDDT’lerin veri analizinde kullan›lmak üzere bilgi elde etmek için
kullan›ld›¤› durumlarda denetçi, verilerin elde edildi¤i biliflim
teknolojileri (BT) ortam›n›n ve biliflim sisteminin bütünlü¤ünü teyid
etmelidir. BDDT'ler, gizli tutulmas› gereken önemli program/sistem
bilgileri ile üretim verilerini elde etmek için de kullan›labilir. Denetçi,
bu üretim verilerini ve program/sistem bilgilerini uygun bir gizlilik
ve güvenlik düzeyinde tutmal› ve korumal›d›r. Bunu yaparken Denetçi,
verilerin sahibi olan kurumun istedi¤i ve ilgili mevzuat›n öngördü¤ü
gizlilik ve güvenlik düzeyini dikkate almal›d›r. Denetçi, BDDT’lerin
bütünlü¤ü, güvenilirli¤i, faydal›l›¤› ve güvenli¤inden sürekli emin
olmak için uygun prosedürler uygulamal› ve bu prosedürlerin
sonuçlar›n› kaydetmelidir. Örne¤in bu, BDDT’lerde sadece izin
verilmifl de¤iflikliklerin yap›ld›¤›ndan emin olmak amac›yla, gömülü
denetim yaz›l›m› üzerinde yap›lan program bak›m ve program
de¤ifliklik kontrollerinin gözden geçirilmesini içermelidir. BDDT’ler
denetçinin kontrolü alt›nda olmayan bir ortamda bulunuyorsa,
BDDT’lerdeki de¤ifliklikleri tespit etmek amac›yla uygun kontroller
yap›lmal›d›r. BDDT’lerde bir de¤ifliklik yap›ld›¤›nda denetçi, bu
BDDT’leri dayanak almadan önce, uygun planlama, tasar›m, test
etme, iflleme ve belge incelemesi yoluyla, BDDT’lerin bütünlü¤ü,
güvenilirli¤i, faydal›l›¤› ve güvenli¤i hakk›nda güvence sa¤lamal›d›r.
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3. DENET‹M ÇALIfiMASININ YAPILMASI:

Denetim Bulgular› ve Delillerinin Toplanmas›:

BDDT’lerin ayr›nt›l› tan›mlamalar ve denetim hedeflerini karfl›lad›¤›
hususunda makul güvence elde edilmesi için, BDDT’lerin kullan›m›
Denetçi taraf›ndan kontrol edilmelidir. Denetçi:

• uygunsa, kontrol toplamlar› aras›nda bir mutabakat çal›flmas›
yapmal›d›r,

• ç›kt›lar›n makul olup olmad›¤›n› incelemelidir,

• BDDT’lerin mant›¤›n›, parametrelerini veya ilgili di¤er özelliklerini
incelemelidir,

• ilgili kurumun, BDDT’lerin bütünlü¤üne katk›da bulunabilecek
genel BS kontrollerini (örne¤in, program de¤ifliklik kontrolleri
ve sisteme, programa ve/veya veri dosyalar›na eriflim)

 incelemelidir.

Genellefltirilmifl Denetim Yaz›l›m›:

Üretim verilerine eriflmek için genellefltirilmifl denetim yaz›l›m›n›
kullan›rken denetçi, kurum verilerinin bütünlü¤ünü korumak için
uygun önlemleri almal›d›r. Gömülü denetim yaz›l›m›nda, denetçi de
sistemin tasarlanmas› çal›flmas›na kat›lmal› ve gerekli teknikler
kurumun uygulama programlar›/sistemlerinde gelifltirilerek muhafaza
edilmelidir.

Yard›mc› Program:

Yard›mc› program kullan›rken denetçi, iflleme s›ras›nda planlanmam›fl
müdahalelerin olmad›¤›ndan ve yard›mc› program›n uygun sistem
kütüphanesinden al›nd›¤›ndan emin olmal›d›r. Bu yard›mc› programlar
sisteme ve dosyalar›na kolayl›kla zarar verebilece¤i için denetçi,
kurumun sistemi ve dosyalar›n›n bütünlü¤ünü korumak için uygun
önlemleri de almal›d›r.
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Test Verileri:

Denetçi test verilerini kullan›rken, bu verilerin sadece hatâl› ifllem
potansiyeline iflaret etti¤ini bilmelidir; bu teknik, fiilî/gerçek üretim
verilerini de¤erlendirmez. Denetçi ayn› zamanda, ifllem say›s›na, test
edilen program say›s›na ve programlar›n/sistemlerin karmafl›kl›¤›na
ba¤l› olarak, test verileri analizinin son derece karmafl›k ve zaman
al›c› olabilece¤ini de bilmelidir. Test verilerini kullanmadan önce
denetçi, test verilerinin kullan›lmakta olan mevcut sistemde daimi ve
kal›c› etkiler yapmayaca¤›ndan emin olmal›d›r.

Uygulama Yaz›l›m› ‹zleme ve Eflleme:

Uygulama yaz›l›m› izleme ve eflleme ifllevini kullan›rken denetçi,
halen üretimde kullan›lmakta olan hedef program›n, de¤erlendirmeye
konu olan kaynak kod taraf›ndan oluflturuldu¤unu teyid etmelidir.
Denetçi, uygulama yaz›l›m› izleme ve eflleme ifllevinin sadece hatâl›
ifllem potansiyeline iflaret etti¤ini bilmelidir; bu ifllev, fiilî/gerçek
üretim verilerini de¤erlendirmez.

Denetim Uzman Sistemleri:

Denetim uzman sistemlerini kullan›rken denetçi, izlenen karar
yollar›n›n mevcut denetim ortam›na/durumuna uygun oldu¤undan
emin olmak için, sistemin iflleyifli hakk›nda ayr›nt›l› bilgi sahibi
olmal›d›r.

4. BDDT’lerin DOKÜMANTASYONU:

Çal›flma Kâ¤›tlar›:

Yeterli denetim bulgusu ve delili sa¤lamak için, BDDT süreci ad›m
ad›m ve yeterince kaydedilmelidir. Özellikle, BDDT uygulamas›n›
tan›mlamak için denetim çal›flma kâ¤›tlar›, afla¤›daki bölümlerde
verilen ayr›nt›lar da dahil, yeterli dokümantasyon içermelidir.

Planlama:

Dokümantasyon flunlar› içermelidir:
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• BDDT’lerin hedefleri

• Kullan›lacak BDDT’ler

• Uygulanacak kontroller

• Personel ve zamanlama

Uygulama:

Dokümantasyon flunlar› içermelidir:

• BDDT haz›rlama ve test prosedürleri ve kontrolleri

• BDDT’ler taraf›ndan yap›lan testlerin ayr›nt›lar›

• Girdiler (örne¤in, kullan›lan veriler, dosya düzenleri), ifllemler
(örne¤in, BDDT’lerle ilgili üst düzey ak›fl flemalar›, mant›k) ve
ç›kt›lar (örne¤in, günlük dosyalar›, raporlar) hakk›nda ayr›nt›lar

• ‹lgili parametreler veya kaynak kodu listesi

Denetim Bulgu ve Delilleri:

Dokümantasyon flunlar› içermelidir:

• Üretilen ç›kt›lar

• Ç›kt› üzerinde yap›lan denetim analiz çal›flmalar›n›n tan›m›

• Denetim bulgular›

• Denetim sonuçlar›

• Denetim tavsiyeleri

5. RAPORLAMA:

BDDT'lerin Tan›m›:

Raporun hedefler, kapsam ve metodoloji bölümü, kullan›lan
BDDT’lerin aç›k bir tan›m›n› içermelidir. Bu tan›m afl›r› ayr›nt›l›
olmamal›, fakat okuyucu için yeterli bir genel bilgi vermelidir.
Kullan›lan BDDT’lerin tan›m› raporun, BDDT’lerin kullan›m›yla
ilgili somut bulgular›n tart›fl›ld›¤› bölümüne de konulmal›d›r. Kullan›lan
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BDDT’lerin tan›m› birden fazla bulgu için geçerli ise ya da afl›r›
ayr›nt›l› ise, bu tan›m, raporun hedefler, kapsam ve metodoloji
bölümünde k›saca aç›klanmal› ve okuyucu daha ayr›nt›l› bir tan›m
içeren bir eke yönlendirilmelidir.

EK - TER‹MLER:

Uygulama Yaz›l›m› ‹zleme ve Eflleme: Uygulama yaz›l›m›n›n iflleme
mant›¤› arac›l›¤›yla veri ak›fl›n› analiz etmek ve izlenen mant›k, yollar,
kontrol koflullar› ve iflleme s›ralar›n› kaydetmek için kullan›labilecek
uzmanlaflm›fl araçlard›r. Hem komut dili veya ifl kontrol komutlar›
hem de programlama dili bu yolla analiz edilebilir. Bu teknik,
program/sistem; eflleme, izleme, enstantaneler (snapshots), paralel
simülasyonlar ve kod karfl›laflt›rmalar›n› içerir.

Denetim Uzman Sistemleri: Uzmanlar›n ilgili alandaki bilgilerini
otomatize etmek suretiyle denetçilere karar alma süreçlerinde yard›mc›
olmak amac›yla kullan›labilen uzman veya karar destek sistemleridir.
Bu teknik, otomatik risk analizi, sistem yaz›l›m› ve kontrol hedefleri
yaz›l›m paketlerini içerir.

Bilgisayar Destekli Denetim Teknikleri (BDDT): Genellefltirilmifl
denetim yaz›l›m›, yard›mc› programlar, test verileri, uygulama yaz›l›m›
izleme ve eflleme ile denetim uzman sistemleri gibi otomatik denetim
teknikleridir.

Genellefltirilmifl Denetim Yaz›l›m›: Belirli otomatik ifllevleri yerine
getirmek için tasarlanm›fl bir bilgisayar program› veya programlar
dizisidir. Bu ifllevler; bilgisayar dosyalar›n› okumak, verileri seçmek,
verileri ifllemek, verileri tasnif etmek, verileri özetlemek, hesaplamalar
yapmak, örnekler seçmek ve denetçinin belirledi¤i biçimde raporlar
basmak ifllevlerini içerir. Bu teknik, denetim amaçlar›yla edinilen
veya yaz›lan yaz›l›mlar› ve üretim sistemlerine gömülü yaz›l›mlar›
içerir.
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Test Verileri: Bilgisayar uygulamalar›nda programlanm›fl olan iflleyifl
mant›¤›, hesaplamalar ve kontrollerin test edilmesinde kullan›labilen
benzefltirilmifl (simüle edilmifl) ifllemlerdir. Münferit programlar veya
bir sistemin tamam› test edilebilir. Bu teknik; Bütünleflik Test
Uygulamalar› (Integrated Test Facilities-ITF) ve Temel Vaka Sistem
De¤erlendirmelerini (Base Case System Evaluations-BCSE) içerir.

Yard›mc› Program: Bilgisayar donan›m üreticileri veya yaz›l›m
sat›c›lar› taraf›ndan temin edilen ve sistem iflletiminde kullan›lan
bilgisayar programlar›d›r. Bu teknik; iflleme faaliyetini, test
programlar›n›, sistem faaliyetlerini ve operasyonel prosedürleri
incelemek, veri dosyas› faaliyetini de¤erlendirmek ve ifl muhasebesi
verilerini analiz etmek için kullan›labilir.

Telif hakk› © 1998 - "Bu ürün, Biliflim Sistemleri Denetim ve Kontrol Birli¤i'nin
(ISACA) izniyle kullan›lan BS Denetim K›lavuzunu içerir. © 1998 Biliflim Sistemleri
Denetim ve Kontrol Birli¤i. Bütün haklar› sakl›d›r." Telif hakk› kanunlar› ve
anlaflmalar›na göre, bu yay›n›n hiç bir bölümü, önceden ISACA'dan ve yay›mc›dan
yaz›l› izin al›nmadan ço¤alt›lamaz, bir eriflim sisteminde depolanamaz ya da
elektronik, mekanik, fotokopi, kay›t veya benzeri baflka yol ve yöntemlerle iletilemez.
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Uygulama Önerisi 1230-1:

Sürekli Meslekî Geliflim

Uluslararas› ‹ç Denetim Standartlar›ndan
 Standart 1230'un Yorumu

‹lgili Standart

1230 Sürekli Meslekî Geliflim

‹ç denetçiler, mevcut bilgi, beceri ve di¤er vas›flar›n› sürekli meslekî
geliflimle art›rmal› ve güçlendirmelidir.

Bu Uygulama Önerisinin Niteli¤i: ‹ç denetçiler, sürekli meslekî geliflim konusunda
afla¤›daki önerileri de dikkate almal›d›r. Ancak bu k›lavuzun, bu konuda gerekli
olabilecek hususlar›n tümünü kapsamak gibi bir amac› yoktur; k›lavuz, sadece,
dikkate al›nmas› gereken bir tavsiyeler demetinden ibarettir. Uygulama Önerilerine
uymak, iste¤e ba¤l›d›r.

1. ‹ç denetçiler, meslekî yeterliliklerini sürdürmek ve art›rmak
 amac›yla e¤itimlerini devam ettirmekten sorumludur. ‹ç denetçiler,

iç denetim standartlar›, prosedürleri ve teknikleriyle ilgili güncel
geliflmeleri takip etmelidir. Bu sürekli e¤itim; meslek derneklerine
üye olmak, konferanslara, seminerlere, üniversite kurslar›na, flirket
içi e¤itim programlar›na ve araflt›rma projelerine kat›lmak yoluyla
al›nabilir.

2. ‹ç denetçilerin, meslekî yeterliliklerini, Uluslararas› ‹ç Denetçi®

(CIA) unvan› ve Uluslararas› ‹ç Denetçiler Enstitüsü'nün (IIA)
 verdi¤i baflka unvanlar gibi uygun meslekî sertifikalar› alarak
 göstermeleri beklenir ve istenir.

3. Meslek sertifikas› bulunan iç denetçiler, bu sertifikan›n gereklerini
yerine getirebilmek için yeterli say›da sürekli meslekî e¤itim

 kursuna kat›lmal›d›r.

4. Hâlen uygun meslek sertifikas› bulunmayan iç denetçiler, meslekî
sertifika almak için gereken bir e¤itim program› ve kursuna kat›lmal›d›r.
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Uygulama Önerisi 1300-1:

Kalite Güvence ve

Gelifltirme Program›

Uluslararas› ‹ç Denetim Standartlar›ndan

Standart 1300'ün Yorumu

‹lgili Standart

1300 Kalite Güvence ve Gelifltirme Program›

‹ç denetim yöneticisi, iç denetim faaliyetinin tüm yönlerini kapsayan
ve etkinli¤ini sürekli gözleyen bir kalite güvencesi ve gelifltirme
program› haz›rlamal› ve bunu sürdürmelidir. Bu program, dönemsel
iç ve d›fl kalite de¤erlendirmelerini ve devaml› iç gözlem faaliyetini
içermelidir. Program›n her parças›, iç denetim faaliyetinin katma
de¤er yaratmas›na, kurumun faaliyetlerinin gelifltirilmesine yard›mc›
olmal› ve iç denetim faaliyetinin Etik Kurallar›na ve Standartlara
uymas› konusunda güvence sa¤lamal›d›r.

Bu Uygulama Önerisinin Niteli¤i: ‹ç denetçiler, kalite programlar›n› oluflturur ve
de¤erledirirken afla¤›daki önerileri dikkate almal›d›r. Ancak bu k›lavuzun kapsaml›
kalite programlar›na veya de¤erlendirilmelerine dair gerekli tüm prosedürleri
sunmak gibi bir amac› yoktur; bu k›lavuz sadece kalite de¤erlendirme uygulamalar›na
iliflkin bir tavsiyeler demetinden ibarettir. Uygulama Önerilerine uymak iste¤e
ba¤l›d›r.

1. Bir Kalite Güvence ve Gelifltirme Program›n›n Üzerinden 

Geçme (KGGP)

‹ç denetim yöneticisi, çal›flma kapsam› Standartlardaki ve IIA’nın
iç denetim tan›m›ndaki tüm faaliyetleri içine alan bir iç denetim

 faaliyeti kurmaktan sorumludur. Bunun sa¤lanmas› için, Standart
1300 ‹ç Denetim Yöneticisinin bir kalite güvence ve gelifltirme

 program› haz›rlamas›n› gerekli k›lar.



2. KGGP'nin Uygulanmas›

‹ç denetim yöneticisi, iç denetim faaliyetinden yararlanan çeflitli
taraflara, iç denetim faaliyetinin, Standartlar ve Etik Kurallar›yla

 uyumlu olmas› gereken iç denetim yönetmeli¤ine uygun çal›flt›¤›,
etkin ve verimli bir flekilde faaliyet gösterdi¤i ve hissedarlar ve

 di¤er hak sahiplerinin gözünde katma de¤er yarat›c› ve kurumun
faaliyetlerini iyilefltirici olarak görüldü¤ü konusunda makul bir

 güvence sa¤lamak için tasarlanan süreçlerin uygulanmas›ndan
 sorumlu olmal›d›r.

Bu süreçler, gerekli gözetim, dönemsel iç de¤erlendirmeler, kalite
güvencesinin sürekli gözlenmesi ve dönemsel d›fl de¤erlendirmeleri
içine almal›d›r.

3. KGGP'nin Niteli¤i ve Kapsam›

KGGP, Standartlardaki ve mesle¤in en iyi uygulamalar›ndaki
 gibi, iç denetim faaliyetinin yönetim ve faaliyetlerinin tüm
 cephelerini kapsamal›d›r. KGGP süreçleri, ‹ç Denetim Yöneticisi

taraf›ndan veya do¤rudan onun gözetimi alt›nda hayata
 geçirilmelidir. Küçük iç denetim faaliyetleri hariç tutulursa, ‹ç
 Denetim Yöneticisi, genellikle KGGP sorumluluklar›n›n ço¤unu
 astlar›na da¤›t›r. Büyük ve karmafl›k ortamlarda (çok say›da ifl
 biriminin veya mekân›n›n olmas› gibi), ‹ç Denetim Yöneticisi
 denetimden ba¤›ms›z ve iç denetim faaliyetinin çeflitli katmanlar›yla

dan›flma hâlinde olan resmî bir KGGP haz›rlayabilir. Bu ba¤›ms›z
fonksiyon, bir denetim yöneticisi taraf›ndan yönetilmelidir. Bu

 yönetici (ve s›n›rl› say›da personel) normalde, KGGP'nin tüm
sorumluluklar›n› yerine getirmez; fakat bu faaliyetleri gözler ve

 idare eder.

4. KGGP'nin Kilit Unsurlar›

KGGP optimum seviyede meslekî yetkinli¤i baflarmak üzere
 yap›land›r›l›r ve gözden geçirmeler, mümkün oldu¤u ölçüde,

denetlenen faaliyet ve fonksiyonlardan ba¤›ms›z olarak
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gerçeklefltirilir. ‹ç denetim yöneticisinin emrindeki bir kifli veya
birim taraf›ndan çal›flt›r›lan iç denetim faaliyetinin afla¤›daki kilit
unsurlar›, KGGP fonksiyonu aç›s›ndan dikkate al›nmal›d›r:

• ‹ç denetim politika ve prosedürlerinin uygulanmas› ve
 gelifltirilmesini gözetmek; iç denetim faaliyetinin politika ve

 prosedür kitapç›¤›n› sa¤lamak ve korumak,

• ‹ç denetim yöneticisine ve di¤er denetim yöneticilerine iç
 denetim faaliyetinin mali yönetimi ve bütçelemesiyle yard›mc›

olmak,

• Denetim riski evrenini etkileyecek yeni bilgileri derleyerek,
 kullanarak; iç denetim, d›fl denetim ve di¤er de¤erlendirme

 ve denetim ifllevleri aras›nda görev da¤›l›m›n› gözeterek,
 denetim riski evrenini kapsaml› bir flekilde kollamak ve
 güncellemek,

• ‹ç denetim yöneticisi ve di¤er denetim yönetimine bu alanda
 yard›m›n kapsaml› flekilde planlanmas› ve denetim riskini

de¤erlendirme sisteminin genel iflleyiflini yönetmek,

• Denetim ve dan›flmanl›k görevlerine dair kapsaml›
 çizelgelendirme süreçleriyle ve ilgili zaman takip kay›tlar›yla

yard›mc› olmak,

• ‹ç denetim yönetimine, denetim araçlar›n›n elde edilmesi,
bak›m› ve çal›flmalarda kullan›lmas› konular›nda ve di¤er

 teknolojilerin kullan›m›nda yard›mc› olmak,

• Kurum d›fl›ndan personel alma ve iç denetim faaliyetinin,
 kurum içi rotasyona ve yönetim gelifltirme programlar›na
 kat›lmas›n› yönetmek,

• Personelin kifliler itibariyle, meslekî geliflim düzenlerinin
 takibi dahil, performans de¤erlendirme ve kariyer

planlamalar›n›n yap›lmas›, girecekleri e¤itim programlar›n›n
haz›rlanmas› veya seçilmesi gibi personel e¤itim ve geliflim

 faaliyetlerinin izlenmesi,
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• ‹ç denetime ait istatistik ve ölçüm elde etme sistemlerini ve
 denetim sonras› ve di¤er araflt›rma sistemlerini (meselâ, iç

 denetim faaliyetinin müflterileri ve di¤er hak sahipleriyle ilgili
araflt›rma sistemlerini) izlemek,

• ‹ç ve d›fl resmî kalite de¤erlendirmeleri dahil, kalite güvence
ve süreç gelifltirme faaliyetlerini yönetmek ve izlemek,

• ‹ç denetim faaliyeti taraf›ndan, üst yönetime ve denetim
 komitesine sunulmak üzere bilgi toplanmas› ve dönemsel

 özet raporlar haz›rlanmas› (iç ve d›fl kalite de¤erlendirme
 raporlar› dahil) çal›flmalar›n› gözetmek ve izlemek,

• ‹ç denetim görevlerinden, d›fl denetçilerin çal›flmalar›ndan ve
 di¤er iç de¤erlendirme ve soruflturma görevlerinden

 kaynaklanan eylem planlar› ve tavsiyeler için kapsaml› bir
 takip veri taban› oluflturmak ve yönetmek,

• ‹ç denetim yöneticisinin, denetim yönetiminin ve iç denetim
personelinin, iç denetim yönetiminin yönlendirmesi alt›nda,
Standartlar›, di¤er geliflmeleri, yeni yeni ortaya ç›kan en iyi
iç denetim uygulamalar›, düzenlemeleri ve di¤er ortaya ç›kan
sorun ve f›rsatlar› güncel olarak takip etmelerine yard›mc›

 olmak, "Yard›mc› olmak, yönetmek, izlemek, gözlemek ve
 sürdürmek" kelimeleri, KGGP program›nda çal›flan kiflilerin

mutlaka bu görevin ço¤unu yapmak zorunda olmad›¤›
 anlam›na gelir. Görev, özel bir amaçla geçici olarak verilebilir

veya di¤er iç denetim yöneticilerine ve personeline uzun
 vadeli olarak verilebilir; fakat izlenmesi, idare edilmesi vs,

KGGP vas›tas›yla yap›l›r.
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Uygulama Önerisi 1310-1:

Kalite Program›

De¤erlendirmeleri

Uluslararas› ‹ç Denetim Standartlar›ndan

Standart 1310'un Yorumu

‹lgili Standart

1310 Kalite Program› De¤erlendirmeleri

‹ç denetim faaliyeti, kalite program›n›n genel etkinli¤ini gözlemek
ve de¤erlendirmek amac›na yönelik bir süreç uygulamal›d›r. Bu
süreç, hem iç hem de d›fl de¤erlendirmeleri içermelidir.

Bu Uygulama Önerisinin Niteli¤i: ‹ç denetçiler, kalite programlar›n› gelifltirirken
veya de¤erlendirirken bu önerileri dikkate almal›d›r. Bu k›lavuz kapsaml› kalite
programlar› için gerekli olan hususlar›n tümünü kapsama amac› tafl›mamakta,
sadece kalite de¤erlendirme uygulamalar› konusunda bir tavsiyeler demeti sunmaktad›r.
Uygulama Önerilerine uymak iste¤e ba¤l›d›r.

Kalite Programlar›n›n Gözlenmesi

1- Kalite Programlar›n›n Gözlenmesi, iç denetim faaliyeti taraf›ndan
gerçeklefltirilen tüm dan›flmanl›k ve denetim faaliyetlerinin

 dönemsel olarak ve devaml› suretle de¤erlendirilmesi demektir.
 Kalite Güvence ve Gelifltirme Program› (KGGP) ile s›n›rl› de¤ildir

(Bkz. 1300-1 say›l› Uygulama Önerisi). Bu devaml› ve dönemsel
de¤erlendirmeler, (her ikisi de mutat olan) zor ve kapsaml›
süreçlerden; dan›flmanl›k ve denetim faaliyetlerinin performans›n›n
devaml› izlenmesi ve test edilmesinden ve Standartlara uyumun
dönemsel olarak onaylanmas›ndan meydana gelir. Gözlem faaliyeti
ayr›ca, devaml› ölçümler ve performans ölçümlerinin (yani, denetim
plan›n›n baflar›yla tamamlanmas›, çevrim süresi, kabul edilen

 tavsiyeler ve müflteri memnuniyeti gibi) analizini içine almal›d›r.
Bu de¤erlendirme sonuçlar›, iç denetim faaliyetinin iyilefltirebilece¤i
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alanlara iflaret ediyorsa, iyilefltirmeler, ‹ç Denetim Yöneticisi
 taraf›ndan, KGGP kullan›larak uygulanmal›d›r.

De¤erlendirmelerin Tan›mlanmas› ve Zamanlamas›

2- Devaml› iç de¤erlendirmeler ("iç de¤erlendirmeler" terimi,
Uygulama Önerilerindeki baflka yerlerde kullan›lan "iç gözden

 geçirme" ve "özde¤erlendirme" terimleriyle efl anlaml›d›r)
Uygulama Önerisi 1311-1'in ikinci ve üçüncü paragraflar›nda

 ifade edildi¤i gibi, günlük gözetim, gözden geçirme ve iç denetim
ölçümlerinin bir parças› olmal›d›r.

3- Dönemsel iç de¤erlendirmeler, 1311-1 say›l› Uygulama Önerisi'nde
ortaya koyuldu¤u gibi tamamlanmal›d›r.

4- D›fl de¤erlendirmelerle ilgili iki yaklafl›m vard›r. Birinci yaklafl›mda,
bir d›fl de¤erlendirme, ehil, ba¤›ms›z bir gözden geçirme uzman›
veya ekibi taraf›ndan yap›lmal›d›r. Bu yaklafl›m, tecrübeli ve

 profesyonel bir proje müdürünün önderli¤inde, ehil profesyonellerden
oluflan bir d›fl ekibi içerir (Bu kiflilerin özellikleri için bkz. Uygulama

 Önerisi 1312-1). ‹kinci yaklafl›mda, iç denetim ekibi taraf›ndan
 tamamlanan iç özde¤erlendirmenin ve raporunun ba¤›ms›z bir
 de¤erlendirmesi için, gerekli özelliklere sahip, ba¤›ms›z bir kifli
 veya ekip bulunmaktad›r. Bu alternatif yaklafl›mda, sözü edilen
 iç denetim faaliyetinin özde¤erlendirmesinin de¤erlendirmesini

yapmak için kalite de¤erlendirme metodunda deneyimli ba¤›ms›z
ve gerekli özelliklere sahip kifli veya gözden geçirme ekibi vard›r.
Ba¤›ms›z d›fl gözden geçirmeyi yapacak olanlar, iç denetim

 uygulamalar›nda çok tecrübeli olmal›d›rlar.

5- Tam bir iç gözden geçirmenin gerekli olmad›¤› durumlar oldu¤unda
(bkz. Uygulama Önerisi 1312-2), gerekli özelliklere sahip, ba¤›ms›z
kifli ve gözden geçirme ekibi taraf›ndan yap›lan d›fl denetim

 de¤erlendirmesi, iç denetçi ve pay sahiplerinin güvenirli¤ine azamî
yarar sa¤lar. ‹ç Denetim Yönetiminde, yaklafl›m›n temin edilmesi
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 için üst yönetim ve yönetim kurulu bulunmal›d›r.

6- ‹ç de¤erlendirme faaliyetinin d›fl de¤erlendirmeleri, Uygulama
 Önerileri 1312-1 ve 1312-2'ye göre yap›lmal›d›r.

Kalite Programlar›n›n De¤erlendirilmesi

7- De¤erlendirmelerle, iç denetim faaliyetinin kalitesine dair bir
 de¤erlendirme yap›lmal›, bir hükme var›lmal› ve daha iyiye gitmesi

için tavsiyeler gelifltirilmesi mümkün k›l›nmal›d›r. Kalite
 programlar› de¤erlendirilirken flunlar da de¤erlendirilmelidir:

• Bunlara yönelik önemli ayk›r›l›k durumlar›n›n giderilmesi
 amac›yla zaman›nda al›nacak düzeltici tedbirlere uyum da

 dâhil olmak üzere, Standartlara ve Etik Kurallar›na uyum.

• ‹ç denetim faaliyetinin yönetmeli¤i, amaçlar›, hedefleri,
politikalar› ve prosedürlerinin yeterlili¤i.

• Kurumun yönetiflim, risk yönetimi ve kontrol süreçlerine
 yap›lan katk›.

• Yürürlülükteki kanunlara, yönetmeliklere ve kamusal veya
 sektörel standartlara uyum.

• Devaml› gelifltirme faaliyetlerinin etkinli¤i ve en iyi uygulamalar›n
benimsenmesi.

• ‹ç denetim faaliyetinin kurumun faaliyetlerine de¤er kat›p
 katmad›¤› ve bu faaliyetleri gelifltirip gelifltirmedi¤i.

Devaml› Gelifltirme

8- Bütün kalite gelifltirme çabalar›, gözlem ve de¤erlendirme
 faaliyetlerinin sonuçlar›na göre, kaynaklar, teknoloji, süreçler ve

prosedürlerde gereken de¤iflikliklerin zaman›nda yap›lmas›n›
 kapsamal›d›r.

Uygulama Önerileri         145



Sonuçlar›n Bildirilmesi

9- Hesapverebilirlik ve fleffafl›¤›n sa¤lanmas› amac›yla, ‹ç Denetim
Yöneticisi, kalite program›yla ilgili d›fl ve gerekirse iç de¤erlendirme
sonuçlar›n› (üst yönetim, yönetim kurulu ve d›fl denetçiler gibi)
taraflarla paylaflmal›d›r. En az y›lda bir kez olmak üzere, ‹ç

 Denetim Yöneticisi, yönetim kuruluna, kalite program› çal›flmalar›n›
ve sonuçlar›n› rapor etmelidir.
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Uygulama Önerisi 1311-1:

‹ç De¤erlendirmeler

Uluslararas› ‹ç Denetim Standartlar›ndan

Standart 1311'in yorumu

‹lgili Standart

1311 ‹ç De¤erlendirmeler

‹ç de¤erlendirmeler flunlar› kapsamal›d›r:

• ‹ç denetim faaliyetinin performans›n›n devaml› gözden geçirilmesi,

• Özde¤erlendirme yoluyla veya kurum içinde, iç denetim
 uygulamalar› ve Standartlar› bilen kiflilerce yap›lan dönemsel
 gözden geçirmeler.

Bu Uygulama Önerisinin Niteli¤i: ‹ç denetçiler, iç denetim faaliyeti kapsam›nda
iç de¤erlendirmeler yaparken bu önerileri dikkate almal›d›r. Ancak bu k›lavuzun,
kapsaml› iç de¤erlendirmeler için gerekli olabilecek hususlar›n tümünü kapsamak
gibi bir amac› yoktur; sadece iç de¤erlendirme uygulamalar› konusunda bir tavsiyeler
demeti sunmaktad›r. Uygulama Önerilerine uymak iste¤e ba¤l›d›r.

Özet

1. ‹ç Denetim Yöneticisi, iflin kapsam› Standartlardaki bütün
 faaliyetleri kapsayacak flekilde, bir iç denetim faaliyeti kurmaktan

sorumludur. Bunu sa¤lamak için, Standart 1300, ‹ç Denetim
 Yöneticisi'nin bir Kalite Güvence ve Gelifltirme Program› (KGGP)

gelifltirmesini ve sürdürmesini gerektirmektedir. KGGP, hem
 devaml› hem de dönemsel iç de¤erlendirmeleri içermelidir ("iç
 de¤erlendirme" terimi Uygulama Önerilerindeki baflka yerlerde
 kullan›lan "iç gözden geçirme" ve "özde¤erlendirme" kavramlar›

ile efl anlaml›d›r). Bu de¤erlendirmeler, sadece kurumun
 KGGP'sinin de¤erlendirilmesi ile s›n›rl› olmamal›, iç denetim
 faaliyeti taraf›ndan yap›lan tüm denetim ve dan›flmanl›k alanlar›n›

kapsamal›d›r. (Bkz. Uygulama Önerisi 1300-1).
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Devaml› ‹ç De¤erlendirmeler

2. Devaml› iç de¤erlendirmeler çal›flmalar›, iç denetim faaliyetini
 yönetmekte kullan›lan mutat uygulama ve politikalara birlefltirilir

ve afla¤›daki süreç ve araçlar vas›tas›yla gerçeklefltirilir:

• “Görevin Gözetimi ve Kontrolü” bafll›kl› Uygulama Önerisi
2340-1'de tan›mland›¤› flekliyle görevin gözetimi,

• ‹ç denetim faaliyetinin kulland›¤› (mesela, bir denetim ve
 prosedürler k›lavuzundaki) süreçlerin takip edildi¤inden emin

olmak amac›na yönelik kontrol listeleri ve di¤er araçlar,

• Denetlenenlerden ve iç denetim sürecinde yer alan di¤er
 kat›l›mc›lardan al›nan geri bildirimler,

• ‹lgili denetimlerde yer almayan denetim personeli taraf›ndan
 çal›flma kâ¤›tlar›n›n gözden geçirilmesi,

• Proje bütçeleri, zaman tutma sistemleri, denetim plan›
 tamamlama k›staslar›, maliyeti karfl›lama k›staslar›,

• (Çevrim süresi ve kabul edilen tavsiyeler gibi) di¤er performans
ölçümlerinin analizi.

3. Performans kalitesinin devaml› gözden geçirilmesinin sonuçlar›
 tespit edilmeli ve gerekli iyilefltirmelerin uygulanmas›n› temin
 etmek için bir takip çal›flmas› yürütülmelidir.

Dönemsel ‹ç De¤erlendirmeler

4. Dönemsel iç de¤erlendirmeler genellikle, rutin d›fl›, amaca özel
 gözden geçirmeleri ve uyum testlerini ifade eder. Bunlar›n, (a) iç

denetim faaliyeti yönetmeli¤ine, Standartlara ve IIA'n›n Etik
Kurallar›na uyulup uyulmad›¤›n› ve (b) iç denetim faaliyetinin

 iç denetim sürecinde yer alan çeflitli taraflar›n ihtiyaçlar›na cevap
verme konusundaki etkinli¤ini ve verimlili¤ini de¤erlendirebilecek
flekilde tasarlanmal›d›r. IIA'n›n Kalite De¤erlendirme K›lavuzu,
veya bunun muadili k›lavuz ve araçlar, dönemsel iç de¤erlendirmeler
için temel teflkil etmelidir.
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5. Dönemsel iç de¤erlendirmeler:

• Denetim sürecinde yer alan gruplara yönelik daha ayr›nt›l›
 ve derin araflt›rma ve görüflmeleri içerebilir,

• ‹ç denetim faaliyetinin üyeleri taraf›ndan yap›labilir (öz
de¤erlendirme),

• Hâlen kurum içinde baflka konu ve alanlarda görevli olan
 Uluslararas› ‹ç Denetçiler (CIA) taraf›ndan veya di¤er ehil

denetçiler taraf›ndan yap›labilir,

• Daha sonra kurumun di¤er birimlerindeki CIA'lar veya ehil
di¤er denetçilerin gözden geçirdi¤i çal›flmalarla,
özde¤erlendirme çal›flmalar›n› bir araya getirebilir,

• ‹ç denetim faaliyetinin uygulamalar›n›n ve performans
ölçümlerinin iç denetim mesle¤iyle ilgili en iyi uygulamalarla
karfl›laflt›r›l›p de¤erlendirilmesine dayanan k›yaslama

 (benchmarking) çal›flmas›n› içerebilir.

6. D›fl de¤erlendirmenin hemen öncesinde yap›lacak dönemsel bir
 iç de¤erlendirme, d›fl de¤erlendirmeyi hem kolaylaflt›rmaya hem

de maliyetini azaltmaya yard›m edebilecektir. E¤er dönemsel iç
 de¤erlendirme, ehil ve ba¤›ms›z d›flar›dan biri veya bir gözden
 geçirme ekibi taraf›ndan yap›l›rsa, de¤erlendirme sonuçlar›, d›fl
 kalite de¤erlendirmesinin sonuçlar›yla ilgili bir güvence

vermemelidir. Raporda, iç denetim faaliyetlerinin uygulamalar›n›n
gelifltirilmesi için tavsiye ve öneriler bulunabilir. E¤er d›fl

 de¤erlendirme, "ba¤›ms›z onayl› özde¤erlendirme" (Uygulama
 Önerisi 1312-2) fleklini al›rsa, dönemsel iç de¤erlendirme bu
 sürecin "özde¤erlendirme" k›sm› ifllevini görebilir.

7. Performans kalitesi hakk›nda sonuçlar derlenmeli, tespit edilmeli
ve gerekirse, Standartlara uygunlu¤u sa¤lamak ve gelifltirme

 çal›flmalar› yapmak amac›yla uygun tedbirler al›nmal›d›r.
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Sonuçlar›n Duyurulmas›

8. ‹ç Denetim Yöneticisi, iç de¤erlendirmelerin sonuçlar›n›n rapor
 edilmesi amac›yla, gerekli güvenilirlik ve nesnelli¤i sa¤layan bir
 yap› oluflturmal›d›r. Genel olarak, devaml› ve dönemsel gözden
 geçirmeleri yapma sorumlulu¤unu üstlenen kifliler, gözden geçirme

çal›flmalar›nda ‹ç Denetim Yöneticisi'ne ba¤l› olmal› ve elde
 ettikleri sonuçlar› do¤rudan do¤ruya ‹ç Denetim Yöneticisi'ne

bildirmelidir.

9. ‹ç Denetim Yöneticisi, y›lda en az bir kere, iç de¤erlendirme
 çal›flmalar›n›n sonuçlar›n›, gerekli eylem planlar›n› ve bunlar›n
 baflar›l› uygulamalar›n› yönetim kuruluna raporlamal› ve iç denetim

faaliyeti d›fl›ndaki uygun kiflilerle (üst yönetim ve d›fl denetçiler
 gibi) paylaflmal›d›r.
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Uygulama Önerisi 1311-2:

‹ç Denetim Faaliyetinin Gözden

Geçirilmesinin Desteklenmesi ‹çin

(Nicel Metrikler ve Nitel

De¤erlendirmeler) Ölçülerin Tesis

Edilmesi

Uluslararas› ‹ç Denetim Standartlar›ndan

Standart 1210.A2'nin yorumu

Bu Uygulama Önerisi, ‹ç Denetim faaliyetinin ölçümü için tavsiye
edilen uygulamalar› yans›tmaktad›r.

‹lgili Standart

1311 ‹ç De¤erlendirmeler

‹ç de¤erlendirmeler flunlar› kapsamal›d›r:

• ‹ç denetim faaliyetinin performans›n›n devaml› gözden geçirilmesi,

• Özde¤erlendirme yoluyla veya kurum içinde, iç denetim
 uygulamalar› ve Standartlar› bilen kiflilerce yap›lan dönemsel

 gözden geçirmeler.

Bu Uygulama Önerisinin Niteli¤i: Bu uygulama önerisi, Uygulama Önerisi 1311-
1'deki konulara dayanmakta ve iç denetim faaliyetlerinin performans›n›n gözden
geçirilmesinde ölçülerin tesis edilmesinde yol gösterme amac› tafl›maktad›r. Bu
k›lavuzlu¤un amac› performans ölçüleri kurmak için tek zemin olmak de¤ildir, fakat
Uluslararas› ‹ç Denetim Standartlar› (IIA Standartlar›) ve di¤er yayg›n ölçüm
standartlar›yla birlikte kullan›lmas› önerilmektedir. Bu öneri ‹DY'ler taraf›ndan
önemli görülen özel ölçümlere örnekler verse de, tüm denetim faaliyetlerinde etkili
olabilecek tek bir ölçü sistemi yoktur. Hem nicel metrikler hem de nitel
de¤erlendirmeler, denetim faaliyet performans›n›n, önemli hak sahiplerine
gösterilmesinde önem tafl›maktad›r. Uygulama Önerilerine uymak iste¤e ba¤l›d›r.
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Girifl

Standard 1310'a göre, iç denetim faaliyetleri, kalite program›n›n genel
etkinli¤ini gözlemek ve de¤erlendirmek amac›na yönelik bir süreç
uygulamal›d›r. Bu süreç, hem iç hem de d›fl de¤erlendirmeleri
içermelidir. Uygulama Önerisi 1311-1'de, bu iç gözden geçirmelerin
yap›lmas›nda, performans ölçüm analizlerinin bir ö¤e gibi kullan›lmas›
önerilmektedir.

IIA Standartlar›'yla uyumun yan›nda, denetim faaliyet performans
ölçüleri flunlar› da kapsayabilir: Risk yönetimi ve kontrolü ve yönetim
süreçlerinin gelifltirmesine katk› seviyesi, ana hedeflere ve belirlenen
amaçlara ulaflmak, denetim faaliyet plan›na göre ilerlemenin
de¤erlendirilmesi, gelifltirilmifl personel verimlili¤i, denetim sürecinin
maliyet etkinli¤inin art›fl›, süreç geliflimlerinde artan faaliyet plan
say›s›, uygun görev plan› ve yönetimi, hak sahiplerinin ihtiyaçlar›n›n
karfl›lanmas›ndaki etkinlik, kalite güvence gözden geçirmelerinin
verimlili¤i, vb.

Performans Ölçüm Sürecinin Tesis Edilmesi

Etkili performans ölçümlerinin tesis edilmesi için ‹DY flu özelliklere
sahip bir süreç kurmas› gerekir:

• Önemli performans kategorilerinin (örn. iç hak sahiplerinin
 memnuniyeti) teflhis edilmesi.

Bu öneri afla¤›daki s›n›fland›rmalar›n kullan›lmas›n› önermektedir:

• Hak sahiplerinin memnuniyeti

• ‹ç denetim süreçleri

• Yenilik ve yetkinlik

• Performans kategori stratejileri ve ölçülerinin teflhis edilmesi.
 Stratejiler, hak sahiplerin memnuniyetini sa¤laman›n yan› s›ra IIA

Standartlar›'na, di¤er mesleki standartlara ve uygulanabilir kanun
ve düzenlemelere uygun olmal›d›r. Performans ölçülerinin

 kullan›lmas›, IIA Standartlar› ile uyumda, iç denetim faaliyetinin
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iç de¤erlendirmesinin bir ö¤esi olabilir.

• Belli aral›klarla gözlenen, analiz edilen ve rapor edilen performans
de¤erlendirmeleri için bir sürecin sa¤lanmas›.

‹DY, kullan›lan ölçülerin, faaliyetlerinin boyutu, ülke, sanayi dal›,
ulusal yasalar ve düzenlemeler ve çevre ile uyum içinde oldu¤unu
temin etmelidir.

Performans ölçüleri, kurulufla özel olmal› ve ‹DY özel denetim
faaliyeti ile anlaml› olmayan genel ölçülere güvenme konusunda
dikkatli olmal›d›r. ‹DY'ler için önemli olabilecek ölçü örnekleri bu
uygulama önerisinin sonundaki Belge A'da liste fleklinde verilmifltir.

Önemli Performans Kategorilerinin Teflhis Edilmesi

Yukar›da da belirtildi¤i gibi ‹DY, hak sahiplerinin memnuniyeti,
denetim süreçleri ve yenilik ve iç denetimin yetkinli¤i gibi anahtar
performans ölçüm kategorilerini teflhis etmelidir.

Hak sahiplerinin kapsam›nda, denetim komitesi, üst yönetim, d›fl
hükümet kurumlar› ve düzenleyiciler ve d›fl denetçiler vard›r. Denetim
süreçlerinde risk de¤erlendirmesi, planlama ve denetim metodolojileri
vard›r. Yenilik ve yetkinli¤in kapsam›nda, teknolojinin, e¤itimin ve
sanayi dal› bilgisinin etkili kullan›m› vard›r.

Performans Kategori Stratejileri ve Ölçümlerin Teflhis Edilmesi

IIA Standartlar›, di¤er kullan›labilir meslekî standartlar, kurumsal ve
iç denetim faaliyeti stratejik planlar›, kanun ve düzenlemeler, iç
denetim yönetmeli¤i ve görevi, her bir performans kategorisi için en
uygun stratejiyi bulmada etkili bir temel oluflturacakt›r. Performans
kategori stratejileri ve ölçümleri bu temele ve hak sahibinin
memnuniyetinin analizine dayan›r.
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‹ç Müflteriler

• Yönetim Kurulu /
Denetim Komitesi

• Üst Yönetim

• Orta Yönetim

Yenilik ve Yetkinlikler

• E¤itim

• Teknoloji

• Sanayi dal› bilgisi

Meslekî Uygulama
Çerçevesi

Kurumsal ve ‹ç
Denetim Stratejileri

Kanun ve Düzenlemeler

‹ç Denetim Süreci

• Risk de¤erlendirme /
Denetim Planlama

• Planlama ve Denetim
De¤erlendirmenin
Yap›lmas›

• Raporland›rma

D›fl Müflteriler

• Düzenleyiciler

• D›fl Denetim

• Toplum

• Kurumsal Müflteri

fiekil 1- Performans kategori örneklerinin flekle dönüfltürülmüfl hali:



‹ç ve D›fl Hak Sahipleri

Al›fl›lagelmifl olundu¤u gibi, iç denetin faaliyeti için anahtar hak
sahipleri (müflteriler) iç ve d›fl hak sahipleri olarak ikiye ayr›lm›flt›r.

• ‹ç hak sahipleri: Yönetim kurulu/denetim komitesi, üst ve orta
yönetimi içerebilir

• D›fl hak sahipleri: düzenleyiciler ve d›fl denetimi içerebilir

‹DY, ilgili tüm hak sahiplerini ve her bir hak sahibi için önemli olan,
veya olmas› gereken ürünleri ve hizmetleri teflhis etmelidir. ‹DY,
bunlar›n mevcut memnuniyet seviyelerinin (ve önceliklerinin) ve
bunlar›n tespit edilmifl eksikliklerinin de¤erlendirmesini yapmal›d›r.
De¤erlendirmeler, yüz yüze görüflmeler, planl› oturumlar ve/veya
anketlerle yap›labilir. Eksiklikler teflhis edildi¤inde, ‹DY'nin uygun
bir faaliyet plan› yapmas› gerekir. Hak sahipleri aras›ndaki memnuniyet
konusunda mutab›k kal›nmal› ve onaylanmal›d›r.

‹lgili hak sahiplerini ve bunlar›n memnuniyetlerini tespit ederken
dikkat edilmesi gerekenler flunlard›r:

- Kurum ve/veya denetim faaliyeti için düzenlemenin kapsam›.

- Anahtar iç ve d›fl hak sahipleri ile iliflkiler.

- Kurumun yap›s› (örn: kamu kuruluflu veya özel sektör).

‹ç Denetim Süreçleri

IIA Performans Standartlar›, iç denetim süreçlerindeki performans
ölçüm kategorilerini teflhis etmede dikkate al›nmal›d›r. Ayr›ca, ‹ç
Denetim Yönetmeli¤i taraf›ndan istenen hususlar da dikkate
al›nmal›d›r. Geri bilgilendirme ve ölçüm mekanizmalar›, e¤er iç
denetim bölüm yönetmeli¤inde varsa, [denetimde ayn› süreçleri takip
etmesi gerekmeyen] yönetim dan›flmanl›k görevleri ve suiistimal
araflt›rma hizmetleri için bilgi toplamak için kurulmal›d›r. ‹ç denetim
süreç kategorileri ve her kategorinin ölçülmesi için potansiyel alan
örnekleri:

a. Risk De¤erlendirme/ Denetim Planlama

• Anahtar hak sahiplerinden (denetim komitesi, üst yönetim
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 ve d›fl denetim) denetim faaliyetinin, risk konular›na etkili
 bir flekilde de¤inip de¤inmedi¤i konusunda geri bildirim

 al›nd› m›?

• Denetim faaliyeti, risk alanlar›n› hitap etti¤i kapsam›
de¤erlendirmeye al›yor mu?

b. Denetim Görevinin Planlanmas› ve Yerine Getirilmesi

• ‹çerik, hedef, zamanlama ve kaynaklar› kapsayan her görev
için uygun denetim planlar› yap›ld› m›?

• Denetimler, mevcut denetim metodlar› ve kullan›lan
 uygulamalara göre yap›l›yor mu?

c. ‹letiflim ve Raporland›rma

• Anahtar hak sahiplerinden kalite, ayrıntı seviyesi ve denetim
 iletiflim s›kl›¤› ile ilgili geri bildirim al›n›yor mu?

• ‹ç denetim faaliyeti, anahtar tavsiyelerin tatbik edildi¤i
seviyeyi ölçüyor mu?

Yenilik ve Yetkinlik

IIA Nitelik ve Performans Standartlar›, iç denetim faaliyetleri yenilik
ve yetkinlikle ilgili performans ölçüm kategorilerinin teflhis edilmesinde
dikkate al›nmal›d›r. Yenilik ve yetkinlik kategorileri ve her kategoride
ölçülecek potansiyel alan örnekleri flöyledir:

a. E¤itim

• Denetim personelinin gerekli e¤itimi ald›¤›na dair ölçümler
 (personel bafl›na e¤itim saati, önemli e¤itim konular›n›n

 personel taraf›ndan tamamlanmas›, vs.) yap›ld› m›?

• Denetim personelinin e¤itimden memnuniyeti ölçüldü mü?

• Personel sertifika say›s› ölçüldü mü?

b. Teknolojinin kullan›m›

• Teknolojinin kullan›lmas›nda personel e¤itimi için hedefler
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belirlendi mi? Bu hedeflere ulaflma amac›ndaki ölçümlere
ulafl›ld› m›?

• Teknolojinin denetimin s›nanmas› ve analiz edilmesinde
 destek olmas› için hedefler belirlendi mi? Bu hedeflere ulaflma
 amac›ndaki ölçümlere ulafl›ld› m›?

c. Sanayi Dal› Bilgisi

• Personelin sektör, ifl konusu, faliyetler ve kilit önemdeki ifller
 (intibak oturumlar›n›n tamamlanmas›, kilit alanlardaki denetim

projeleri, faaliyetlerdeki çal›flmalar) hakk›nda yeterli bilgiye
 sahip olmalar›n› temin edecek tedbirler al›nmakta m›d›r?

Etkili Bir Performans Ölçümü ve Raporland›rma Sürecinin

Uygulanmas›

‹DY, belirlenmifl denetim faaliyetinin hedef ve amaçlar›n› destekleyen
ve bu hedef ve amaçlar›na ulaflman›n uygun de¤erlendirmesini yapan
davran›fl sergileyen bir ölçüm süreci kurmal›d›r. Etkili bir süregelen
süreçte flunlar olacakt›r:

- IIA Standartlar› ile ayn› paralelde performans ölçüleri,
 önemli stratejik hedefler ve uygulanabilir kanun ve

 düzenlemeler. Bu ölçüler, hem nicel hem de nitel olabilir.
 Ölçü bafll›klar› net, ölçülebilir, ulafl›labilir, gerçekçi hedef

 /veya standartlar olmal›d›r.

- Ölçüm verilerinin toplanmas›, özetlenmesi ve analiz
 edilmesinde ve zaman›nda geri bildirim verilmesine uygun

süreçler.

- Ölçülerin de¤iflen beklenti, flart, öncelik ve hedeflerle uyumlu
 olmas›n› sa¤layacak süreçler.

- Ölçüm süreç sonuçlar›n›n bölüm yönetimi ve hak sahiplerine
 rapor edilmesi.

- ‹ç denetim faaliyetinin etkilili¤i y›ll›k raporla denetim
 komitesine sunulmas›.
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fiekil 2 Performans ölçüm sürecinin nas›l uygulanaca¤›n› görsel olarak
ortaya koymaktad›r. Bu örnek, kurumsal strateji ve denetim stratejisi
aras›ndaki ba¤ dâhil olmak üzere yenilik ve yetkinlik kategorisi için
performans ölçümlerini göstermektedir.
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Kurumsal Strateji

Anahtar sistemlerin, iç kontrollerin otomasyonu yan›nda, finansal
ve yönetimsel raporland›rmada manivela yetkinli¤i

‹ç Denetim Stratejisi

Denetlenen önemli süreçleri destekleyen denetim uygulamalar›
için yap›lan anahtar sistemlerindeki manivela raporlanmas›

Performans Kategorisi: Yenilik ve Yetkinlik

Kategori stratejisi: Sistem raporland›rma ve denetim yetkinli¤i
olan personeli ifle al›p e¤itim vermek

Ölçümler: - ‹lgili sistemlerde denetçi bafl›na düflen e¤itim saati
                 - Sistem denetim tecrübesi olan personel say›s›



‹lave k›lavuz, kaynak ve örnek için lütfen afla¤›daki IIA Standartlar›,
Uygulama Önerileri ve di¤er kaynaklar listesine bak›n›z.

‹lgili Uygulama Önerisi ve Di¤er Kaynaklar

Uygulama Önerisi 2100-3: ‹ç Denetimin Risk Yönetim Sürecindeki
Rolü

Uygulama Önerisi 2140-4: Risk Yönetim Süreci Olmayan Kurumlarda
‹ç Denetimin Rolü

Uygulama Önerisi 1300-1: Kalite Güvence ve Gelifltirme Program›

Uygulama Önerisi 1310-1: Kalite Program› De¤erlendirmeleri

Uygulama Önerisi 1311-1: ‹ç De¤erlendirmeler

Uygulama Önerisi 1312-1: D›fl De¤erlendirmeler

Uygulama Önerisi 1312-2: D›fl De¤erlendirmeler - Ba¤›ms›z Onayl›
Özde¤erlendirme

Uygulama Önerisi 1320-1: Kalite Program› Hakk›nda Raporlama

Uygulama Önerisi 1330-1: "Standartlara Uygun Yap›lm›flt›r" ‹baresinin
Kullan›lmas›

Di¤er Kaynaklar:

- IIA taraf›ndan yay›nlanan The Quality Assessment Manual
 (Kalite De¤erlendirme K›lavuzu)

- COSO Giriflim Risk Yönetimi - Birleflik Çerçeve

- John Fraser ve Hugh Lindsay taraf›ndan kaleme al›nan 20
 Questions Directors Should Ask About Internal Audit (‹ç Denetim

Hakk›nda Yöneticilerin Sormas› Gereken 20 Soru). Bu kitap
 IIA'n›n internet sitesinde bulunabilir ve IIA Araflt›rma Vakf›, 

Kanadal› ‹mtiyazl› Muhasebeleri Enstitüsü ve Kurumsal
Yöneticiler Enstitüsü'nün deste¤iyle yay›nlanm›flt›r.
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- Kurumlar›n kendi denetim bölümlerinin büyüklük, deneyim,
 uzmanl›k ve di¤er metrikler konusunda, kendi alanlar›ndaki
 benzer büyüklükteki kurumlarla k›yaslamas›na imkan veren

 GAIN adl› IIA'n›n Küresel Denetim Bilgi A¤›.

- Prof. Mark L. Frigo, (CPA, CMA) taraf›ndan kaleme al›nan A
Balanced Scorecard Framework for Internal Auditing

 Departments (‹ç Denetim Bölümleri ‹çin Denk Puan Tablosu
 Çerçevesi) IIA Araflt›rma Vakf›'n›n deste¤iyle yay›nlanm›flt›r.

Belge A, ‹ç Denetim Bölümleri ‹çin Denk Puan Tablosu Çerçevesi
adl› kitaptan al›nm›fl ve uyarlanm›flt›r. Bu tablo, s›n›rl› say›daki ‹DY
taraf›ndan önemli görülen performans de¤erlendirmelerinin an›nda
yap›lmas›n› sa¤lamaktad›r.

‹ç denetim faaliyetinin özel ihtiyaçlar› için, özel performans ölçüleri
seçilmelidir.
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‹ç Denetim Süreci

- Denetimin 
konular›n›n önemi

- Tamamlanm›fl ve 
Planlanm›fl
denetimlerin 
karfl›laflt›r›lmas›

- Süreç iyilefltirmelerinin
say›s›

- Önemli denetim 
bulgular›n›n say›s›

- Denetim sonucu 
yap›lan tasarruflar›n 
miktar›

- Gelifltirilen kalite 
güvence teknikleri

- Tekrarlanan bulgular›n
say›s›

- Alan çal›flmas›ndan 
raporlamaya kadar 
geçen süre

Yönetim Kurulu /

Denetim Komitesi

- Denetim komitesi 
memnuniyet 
araflt›rmas›

- Denetim komitesinin 
gözündeki iç 
denetimin rolü

- Denetim komitesi 
risk konular›

Meslekî Uygulama
Çerçevesi

Kurumsal ve ‹ç
Denetim Stratejileri

Kanun ve
Düzenlemeler

Yenilik ve

Yetkinlikler

- Personelin tecrübesi

- Her iç denetçiye 
düflen e¤itim saati

- ‹DY raporland›rma
iliflkileri - ifllevsel

- Sertifikal› personelin
yüzdesi

Yönetim ve

Denetlenenler

- Denetlenenlerin 
memnuniyet 
araflt›rmas› sonuçlar›

- Uygulanan denetim 
önerilerinin yüzdesi

- Yönetim isteklerinin 
say›s›

- ‹ç denetimden 
yönetimin beklentileri

- Denetim hakk›nda 
flikayetlerin say›s›
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Uygulama Önerisi 1312-1:

D›fl De¤erlendirmeler

Uluslararas› ‹ç Denetim Standartlar›ndan

Standart 1312'nin Yorumu

‹lgili Standart

1312 D›fl De¤erlendirmeler

D›fl de¤erlendirmeler, kurum d›fl›ndan vas›fl› ve ba¤›ms›z bir gözden
geçirme uzman› veya ekibi taraf›ndan en az›ndan befl y›lda bir
yap›lmal›d›r. D›fl de¤erlendirme s›kl›¤›n›n artt›r›lmas›na yönelik
potansiyel ihtiyaç, d›fl gözden geçirme uzman› veya ekibinin sahip
olmas› gereken vas›flar ve bunlar›n ba¤›ms›zl›¤› meseleleri, menfaat
çat›flmas› ihtimali de dikkate al›narak, ‹ç Denetim Yöneticisi ile
Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu aras›nda tart›fl›lmal›d›r. Bu
tart›flmalarda, gözden geçirme görevlisi veya ekibinin tecrübesi
de¤erlendirilirken, kurumun büyüklü¤ü, karmafl›kl›¤› ve sektörü
dikkate al›nmal›d›r.

Bu Uygulama Önerisinin Niteli¤i: ‹ç denetçiler, iç denetim faaliyeti kapsam›nda
iç de¤erlendirmeler yaparken bu önerileri dikkate almal›d›r. Ancak bu k›lavuzun,
kapsaml› iç de¤erlendirmeler için gerekli olabilecek hususlar›n tümünü kapsamak
gibi bir amac› yoktur; sadece iç de¤erlendirme uygulamalar› konusunda bir tavsiyeler
demeti sunmaktad›r. Uygulama Önerilerine uymak iste¤e ba¤l›d›r.

Özet

1. ‹ç Denetim Yöneticisi, iflin kapsam› Standartlardaki bütün faaliyetleri
kapsayacak flekilde bir iç denetim faaliyetini kurmaktan sorumludur.
Bunu sa¤lamak için, Standart 1300, ‹ç Denetim Yöneticisi'nin bir
Kalite Güvence ve Gelifltirme Program› gelifltirmesini ve sürdürmesini
gerektirmektedir. KGGP, ehil ve ba¤›ms›z bir gözden geçirme

 uzman› veya bir gözden geçirme ekibi taraf›ndan en az befl y›lda
bir dönemsel d›fl de¤erlendirmeyi içermelidir. D›fl de¤erlendirmeler,
ba¤›ms›z bir de¤erlendirme ile kapsaml› bir özde¤erlendirme



fleklini alabilir (Uygulama Önerisi 1312-2). D›fl de¤erlendirmeler
 ayr›ca, iç denetim faaliyeti taraf›ndanyürütülen denetim ve
 dan›flmanl›k görevini de kapsamal› ve KGGP'sini de¤erlendirmekle

s›n›rl› olmamal›d›r (bkz. Uygulama Önerisi 1300-1). D›fl
 de¤erlendirmeden en iyi verimi almak için, iflin kapsam›nda, iç
 denetim faaliyetinin daha etkili ve/veya verimli olmas›n› sa¤layabilecek

bafll›ca uygulamalar›n k›yaslamas›, teflhisi ve raporland›r›lmas›
da bulunmal›d›r. Bu, ya ehil ve ba¤›ms›z bir gözden geçirme

 uzman› veya bir gözden geçirme ekibi taraf›ndan bir ba¤›ms›z
 gözden geçirme ile ya da ba¤›ms›z de¤erlendirme yap›lm›fl bir

özde¤erlendirme ile baflar›labilir. Ancak, ‹ç Denetim Yöneticisi,
kapsam›n, her durumda d›fl de¤erlendirmeden beklenen teslim

 edilebilirleri ortaya koymas›n› sa¤lamal›d›r.

Genel Hususlar

2. Bir iç denetim faaliyetine yönelik d›fl de¤erlendirmelerde, iç
 denetim faaliyetinin Standartlara uygunlu¤u de¤erlendirilmeli
 (ve bu konuda bir görüfl beyan edilebilir) ve, gerekirse, geliflme
 amac›na yönelik tavsiyeler verilmelidir. Bu gözden geçirmeler,
 ‹ç Denetim Yöneticisi ve iç denetim faaliyetinin di¤er üyeleri için,

özellikle k›yaslama ve en iyi uygulamalar paylafl›ld›¤›nda, çok
faydal› olabilir. Sadece ehil ve ba¤›ms›z gözden geçirme uzmanlar›
bu gözden geçirmeleri yapmal›d›rlar (bkz. 7 numaralı paragraf).

3. Gözden geçirme çal›flmas› tamamland›ktan sonra yönetim kuruluna
(Standartlar'›n Sözlük bölümünde tan›mland›¤› flekliyle) ve üst

 yönetime resmî bir raporland›rma yap›lmal›d›r.

D›fl Gözden Geçirme Uzmanlar›n›n Genel Özellikleri

4. Özde¤erlendirmelere onay verenler de dâhil (Uygulama Önerisi
1312-2), d›fl de¤erlendirme uzmanlar›, kurumdan ve iç denetim

 faaliyetinden ba¤›ms›z olmal›d›r. Gözden geçirme ekibi, iç denetim
uygulamalar› ve d›fl denetim süreci konusunda uzman kiflilerden
oluflmal›d›r.
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Ba¤›ms›zl›k

5. De¤erlendirmeyi yapan kifli veya kurumun, de¤erlendirme ekibinin
 ve d›fl de¤erlendirmeye kat›lan di¤er kiflilerin, iç denetim faaliyeti

de¤erlendirme ve incelemeye tâbi olan kuruma veya kurumun
 personeline karfl› her hangi bir yükümlülü¤ü - veya onlardan her

hangi bir ç›kar› - olmamal›d›r. Ehil ve ba¤›ms›z d›fl de¤erlendirme
uzman›n› veya d›fl de¤erlendirme ekibini seçerken, ‹ç Denetim

 Yöneticisi taraf›ndan - yönetim kuruluna da dan›flarak - bunlar›n
ba¤›ms›zl›¤›na dair dikkate al›nmas› gereken özel hususlar flunlar›
içerir:

• Afla¤›dakileri sa¤layacak, flirketin her hangi gerçekte ve
 görünürdeki ç›kar çat›flmalar›:

- Malî beyanlar›n denetimi.

- Yönetiflim, risk yönetimi, malî raporland›rma, iç kontrol
ve di¤er ilgili alanlardaki önemli dan›flmal›k hizmetleri.

- ‹ç denetim faaliyetine yard›m. Profesyonel hizmet sa¤lay›c›s›
taraf›ndan yürütülen iflin önem ve büyüklü¤ü görüflmelerde
dikkate al›nmal›d›r.

• De¤erlendirmeyi yapacak olanlar›n flirket eski çal›flanlar›
 olmas› halinde bunlar›n gerçekte ve görünürdeki ç›kar
 çat›flmalar›. Kiflinin kurumdan ayr›lmas›n›n üzerinden ne
 kadar geçmifl oldu¤u dikkate al›nmal›d›r.

• De¤erlendirmeyi yapacak olan kifliler, iç denetim faaliyeti
 de¤erlendirmeye al›nan kurumdan ba¤›ms›z olmal› ve ne

 gerçekte ne de görünürde bir ç›kar çat›flmas› olmamal›d›r.
 "Kurumdan ba¤›ms›z olmak", iç denetim faaliyetinin ba¤l›
 oldu¤u kurumun bir parças› olmamak veya onun kontrolü

alt›nda olmamak anlam›na gelir. Ehil ve ba¤›ms›z bir d›fl
 gözden geçirme uzman› veya ekibinin seçiminde, onun iç
 kalite de¤erlendirmesine kat›l›m›n› da içerecek flekilde,

uzman›n kurumla veya onun iç denetim faaliyetiyle olan
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 mevcut veya geçmifl iliflkilerinden dolay› gerçek veya görünür
bir ç›kar çat›flmas› bulunup bulunmad›¤›na özellikle dikkat
edilmelidir.

• ‹ç denetim biriminden örgütsel olarak ba¤›ms›z olsa bile, o
kurumun baflka bir bölümünde veya iliflkili bir kurumunda

 çal›flan kifliler, bir d›fl de¤erlendirme çal›flmas› aç›s›ndan, ba¤›ms›z
say›lmazlar. "‹liflkili bir kurum", ana kurum, ayn› flirketler
grubuna ba¤l› bir ortakl›k veya d›fl de¤erlendirmeye konu olan
iç denetim faaliyetinin ba¤l› oldu¤u kuruma karfl› gözetim,
izleme veya kalite güvence sorumluluklar› olan bir kurum

 olabilir.

• Karfl›l›kl› gözden geçirme çal›flmalar›n›n da oldu¤u gerçek veya
görünürdeki çat›flmalar. Üç veya daha fazla kurum (ayn› sektörde
veya di¤er yak›n bir grupta, bölgesel derneklerde veya di¤er
kurum gruplar›nda - önceki paragrafta yer alan "iliflkili kurum"
tan›m› haricinde) aras›ndaki karfl›l›kl› denk gözden geçirme

 çal›flmalar›, ba¤›ms›zl›k endiflelerini azaltacak bir tarzda
 yap›land›r›labilir, ama ba¤›ms›zl›k hususunda endifle

yaratmamaya azami özen gösterilmelidir. ‹ki kurum aras›nda
karfl›l›kl› denk gözden geçirme çal›flmas› ba¤›ms›zl›k testini
geçmemelidir.

• Bu bölümde belirtilen örneklerde oldu¤u gibi ba¤›ms›zl›¤a,
görünürde veya gerçekte zarar verebilme endiflelerini gidermek
amac›yla, bir veya daha fazla ba¤›ms›z kifli, bu ekibin

 çal›flmalar›n› ba¤›ms›z bir flekilde onaylamak üzere, d›fl
de¤erlendirme ekibine kat›labilir veya daha sonra ekibe kat›lmas›
planlanabilir.

Dürüstlük ve Objektiflik (Nesnellik)

6. Dürüstlük, gözden geçirme uzman(lar)›n›n gizlilik s›n›rlar› içinde
güvenilir ve tarafs›z olmas›n› gerektirir. Kiflisel kazanç ve ç›karlar
için, hizmet ve kamu güveni ve inanc› fedâ edilmemelidir.
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Objektiflik, gözden geçirme uzman(lar)›n›n hizmetlerine de¤er
 katan bir nitelik ve zihnî bir durumdur. Objektiflik ilkesi, tarafs›zl›k,

fikir haysiyeti ve her türlü ç›kar çat›flmas›ndan uzak olma
 yükümlülüklerini getirir.

Yetkinlik (Ehliyet)

7. Bir d›fl de¤erlendirme çal›flmas› yap›l›rken ve sonuçlar›
raporlan›rken meslekî muhakemenin kullan›lmas› gerekir. Bu

 sebeple, bir d›fl de¤erlendirme uzman› olarak görev yapan bir
 kiflinin:

• Standartlar hakk›nda güncel ve derin bilgi sahibi olan, ehil
 ve yetkili bir denetçi - ki bu onun kalite de¤erlendirmesi

 yapmas›n› sa¤lar - olmas›,

• Mesle¤in en iyi uygulamalar› konusunda bilgili ve deneyimli
 olmas›,

• ‹ç denetim uygulamalar›nda veya ilgili dan›flmanl›kta en az
 üç y›ll›k yöneticilik tecrübesine sahip olmas› gerekir.

Ba¤›ms›z gözden geçirme ekiplerinin bafllar› veya özde¤erlendirmenin
sonuçlar›n› ba¤›ms›z olarak onaylayan d›fl gözden geçirme uzmanlar›
(Uygulama Önerisi 1312-2), daha önce d›fl kalite de¤erlendirmesinde
çal›flm›fl bir tak›m üyesi olmaktan, IIA’nın kalite de¤erlendirme
e¤itimlerini veya benzeri bir e¤itimi baflar›yla tamamlamaktan, ve iç
denetim yöneticili¤inden veya benzeri bir üst seviye iç denetim
yöneticili¤i deneyiminden kazan›lm›fl daha öte bir yetkinlik ve tecrübe
birikimine sahip olmal›d›rlar.

8. Gözden geçirme uzman(lar)›, bilgi teknolojilerinde uzmanl›¤› ve
ilgili sektörde deneyime sahip olmal›d›rlar. Baflka uzmanl›k
alanlar›nda uzmanl›¤› bulunan kifliler ekibe yard›mc› olabilirler.

 Örne¤in, flirket risk yönetimi, istatistiksel örnekleme, operasyonlar
izleme sistemleri veya kontrol özde¤erlendirme uzmanlar› gözden
geçirme çal›flmas›n›n belirli bölümlerine kat›labilirler.
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Üst Yönetim ve Yönetim Kurulu

9. ‹ç Denetim Yöneticisi, d›fl kalite de¤erlendirme sa¤lay›c›s› seçimine
ve seçim sürecine, üst yönetimi ve yönetim kurulunu dâhil etmelidir.

D›fl De¤erlendirme Kapsam›

10.D›fl de¤erlendirme çal›flmas›, iç denetim faaliyetinin afla¤›daki
 unsurlar›n› içeren genifl bir kapsamda yap›lmal›d›r:

• Standartlara, Etik Kurallar›na, iç denetim faaliyetinin
yönetmelik, plan, politika, prosedür ve uygulamalar›na ve

 yürürlülükteki mevzuat ve düzenlemelere uyum,

• Yönetim kurulu, icra kurulu ve iflletme müdürlerinin iç denetim
faaliyetinden beklentileri,

• Yönetiflim sürecine kat›lan kilit gruplar aras›ndaki ba¤lant›l›
 iliflkiler dâhil, iç denetim faaliyetinin, kurumun yönetiflim

süreciyle bütünlefltirilmesi,

• ‹ç denetim faaliyetinde kullan›lan araç ve teknikler,

• Personelin sürecin gelifltirilmesine odaklanmas› dâhil,
 personelin bilgi, tecrübe ve uzmanl›k alanlar›n›n kar›fl›m›,

• ‹ç denetim faaliyetinin kurumun faaliyetlerine katma de¤er
 ve iyilefltirme sa¤lay›p sa¤lamad›¤›n tespit edilmesi.

Sonuçlar›n Duyurulmas›

11. Gözden geçirme çal›flmas›n›n ilk sonuçlar›, de¤erlendirme süreci
s›ras›nda ve sonucunda, ‹ç Denetim Yöneticisi ile tart›fl›lmal›d›r.
Kesin sonuçlar, ‹ç Denetim Yöneticisi'ne ya da kurum içinde
incelemeye yetkisi olan bir yetkiliye, tercihen üst yönetimden

 uygun kiflilere ve yönetim kuruluna do¤rudan iletilen raporlarla
 bildirilmelidir.

12. Raporlaman›n kapsam› afla¤›dakilerden oluflabilir:

• Planlan›fl bir derecelendirme sürecine dayanarak, iç denetim
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 faaliyetinin Standartlara uyumu hakk›nda bir görüfl: Burada
 kullan›lan "uyum" terimi, iç denetim faaliyetinin

uygulamalar›n›n,  bir bütün olarak ele al›nd›¤›nda, Standartlar›n
gereklerine uygun oldu¤u anlam›na gelir. Benzer flekilde

 "ayk›r›l›k" terimi de, iç denetim faaliyetinin uygulamalar›nda
 tespit edilen eksikliklerin etkisinin, faaliyetin görev ve

 sorumluluklar›n› yerine getirmesini engelleyecek kadar yüksek
olmas› anlam›na gelir. Standartlara "k›smî uyum" derecesi,
raporun genel kanaatiyle ilgiliyse, ba¤›ms›z de¤erlendirme

 raporunda da aç›klanmal›d›r. D›fl de¤erlendirme sonuçlar›
 hakk›nda görüfl beyan etmek, güçlü bir meslekî muhakeme,

dürüstlük, azamî özen ve dikkatin bir araya getirilmesini
 gerektirir.

• Hem de¤erlendirme s›ras›nda gözlemlenen hem de faaliyete
 uygulanabilecek olan en iyi uygulamalar yönteminin kullan›m›

hakk›nda bir de¤erlendirme ve tespit,

• Gerekirse, gelifltirme amac›na yönelik tavsiyeler,

• ‹ç Denetim Yöneticisi'nin bir eylem plan›n› ve uygulama
 tarihlerini de içeren cevaplar›.

13.Hesap verebilirlik ve fleffafl›¤›n sa¤lanmas› için ‹ç Denetim
 Yöneticisi, - önemli konular için planlanm›fl düzeltici tedbirlerin

ayr›nt›lar›n› ve söz konusu planlanm›fl tedbirlerin baflar›ya ulafl›p
ulaflmad›¤›na dair müteakip bilgiyi de içerecek flekilde -, d›fl kalite

 de¤erlendirmelerinin sonuçlar›n›, üst yönetim, yönetim kurulu ve
d›fl denetçiler gibi faaliyetten fayda sa¤layan ilgili taraflarla
paylaflmal›d›r.
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Uygulama Önerisi 1312-2:

D›fl De¤erlendirmeler: Ba¤›ms›z

Onayl› Özde¤erlendirme

Uluslararas› ‹ç Denetim Standartlar›ndan

Standart 1312'nin Yorumu

‹lgili Standart

1312 D›fl De¤erlendirmeler

D›fl de¤erlendirmeler, kurum d›fl›ndan vas›fl› ve ba¤›ms›z bir gözden
geçirme uzman› veya ekibi taraf›ndan en az›ndan befl y›lda bir
yap›lmal›d›r. D›fl de¤erlendirme s›kl›¤›n›n artt›r›lmas›na yönelik
potansiyel ihtiyaç, d›fl gözden geçirme uzman› veya ekibinin sahip
olmas› gereken vas›flar ve bunlar›n ba¤›ms›zl›¤› meseleleri, menfaat
çat›flmas› ihtimali de dikkate al›narak, ‹ç Denetim Yöneticisi ile
Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu aras›nda tart›fl›lmal›d›r. Bu
tart›flmalarda, gözden geçirme görevlisi veya ekibinin tecrübesi
de¤erlendirilirken, kurumun büyüklü¤ü, karmafl›kl›¤› ve sektörü
dikkate al›nmal›d›r.

Bu Uygulama Önerisinin Niteli¤i: ‹ç denetçiler, iç denetim faaliyeti kapsam›nda
d›fl de¤erlendirmeler yaparken bu önerileri dikkate almal›d›r. Ancak bu k›lavuzun,
kapsaml› d›fl de¤erlendirmeler için gerekli olabilecek hususlar›n tümünü kapsamak
gibi bir amac› yoktur; sadece d›fl de¤erlendirme uygulamalar› konusunda bir
tavsiyeler demeti sunmaktad›r. Uygulama Önerilerine uymak iste¤e ba¤l›d›r.

Özet

1. ‹ç Denetim Yöneticisi, ifl kapsam› Standartlarda say›lan bütün
 faaliyetleri kapsayacak flekilde, iç denetim faaliyetini kurmaktan

sorumludur. Bunu sa¤lamak, Standart 1300, ‹ç Denetim
Yöneticisinin bir Kalite Güvence ve Gelifltirme Program› (KGGP)
gelifltirmesini ve sürdürmesini gerektirmektedir. KGGP'ye nitelikli
ve ba¤›ms›z bir gözden geçirmesi veya gözden geçirme ekibi



taraf›ndan her befl y›lda bir dönemsel d›fl de¤erlendirme yap›lmas›
dâhil edilmelidir. D›fl de¤erlendirme, ba¤›ms›z de¤erlendirme ile
kapsaml› bir özde¤erlendirme fleklini alabilir. Bu d›fl
de¤erlendirmeler, sadece kurumun KGGP'si ile s›n›rl› olmamal›,
iç denetim faaliyeti taraf›ndan yap›lan tüm denetim ve dan›flmanl›k
alanlar›n› kapsamal›d›r (bkz. Uygulama Önerisi 1300-1).

Ba¤›ms›z Onayl› Özde¤erlendirme

2. IIA, ba¤›ms›z bir gözden geçirme uzman› veya ekibi taraf›ndan
 yap›lacak bir d›fl de¤erlendirmenin küçük çapl› iç denetim

faaliyetleri için sorun ç›karabilece¤ine veya di¤er kurumlarda tam
bir d›fl de¤erlendirmenin uygun veya gerekli olmayaca¤›na dair

 endifleleri dikkate alm›flt›r. Örne¤in, iç denetim faaliyeti

(a) afl›r› düzenleme ve/veya gözetimin oldu¤u bir sektörde olabilir

(b) yönetiflim ve iç kontrol ile ilgili yo¤un bir d›fl gözetim ve
 yönlendirmenin oldu¤u bir alanda olabilir

(c) en iyi uygulamalarla yo¤un k›yaslamalar›n d›fl de¤erlendirme
veya dan›flmanl›k hizmetleri taraf›ndan henüz yap›lm›fl oldu¤u
bir ortamda olabilir veya

(d) ‹ç Denetim Yöneticisi'nin, iç KGGP gücünün ve çal›flanlar›n
gelifliminin özde¤erlendirmesinin d›flar›dan bir ekip taraf›ndan

 yap›lan kalite de¤erlendirmesinin faydalar›ndan fazla oldu¤una
 kanaat getirdi¤i durumlar olabilir.

IIA, alternatif olarak, afla¤›daki unsurlara sahip bir "ba¤›ms›z (d›fl)
onayl› özde¤erlendirme" süreci gelifltirmifltir:

• En az›ndan Standartlara uyumun de¤erlendirilmesi konusunda,
d›fl de¤erlendirme sürecinden daha etkili olacak flekilde
kapsaml› ve bütünüyle kay›tl› hâle getirilmifl özde¤erlendirme
süreci,

• Vas›fl› bir gözden geçirme uzman› taraf›ndan yerinde
 gerçeklefltirilen ba¤›ms›z onay çal›flmas›,
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• Ekonomik zaman ve kaynak ihtiyaçlar› - yani, Standartlara
 uyumun öncelikli odak konusu olmas›-.

• K›yaslama, en iyi uygulamalar yönteminin kullan›lmas›yla
ilgili dan›flmanl›k ve gözden geçirme çal›flmas› gibi di¤er

 konulara verilen dikkat ve üst ve faaliyet yönetimi ile yap›lan
görüflmeler azalt›labilir. Ancak bu bilgiler, bir d›fl de¤erlendirme
için en yararl› bilgilerden biridir.

• Aksi takdirde, Uygulama Önerisi 1312-1'de belirtildi¤i gibi,
ayn› flart ve k›staslar flunlara da uygulanabilir:

- Genel hususlar.

- D›fl gözden geçirme uzman› veya ekibinin vas›flar›.

- Ba¤›ms›zl›k, dürüstlük, tarafs›zl›k, yetkinlik, yönetim ve
 yönetim kurulunun onay›, kapsam (araçlar›n, tekniklerin,
 di¤er en iyi uygulamalar›n kullan›lmas›, kariyer geliflimi

ve katma de¤er yarat›c› faaliyetler hariç).

- Sonuçlar›n raporland›r›lmas› (iyilefltirici tedbirlerin
 belirlenmesi ve uygulamas› dâhil).

Üst Yönetim ve Yönetim Kurulu

3. ‹ç Denetim Yöneticisi, yaklafl›m› tespit etme ve özde¤erlendirme
sonuçlar›n› ba¤›ms›z olarak onaylayacak ba¤›ms›z gözden geçirme
uzman› veya ekibinin seçme konusunda üst yönetimi ve yönetim
kurulunu ifle dâhil etmelidir.

Onaylama Süreci

4. ‹ç Denetim Yöneticisinin talimatla do¤rultusunda çal›flan bir ekip,
özde¤erlendirme sürecinin tamam›na yürütmeli ve belgelendirmelidir.
IIA'n›n Kalite De¤erlendirme K›lavuzu'nda, özde¤erlendirme

 k›lavuzu ve araçlar› dâhil, sürecin tamam› bulunmaktad›r. D›fl
de¤erlendirmeninkine benzer bir taslak rapor, ‹ç Denetim

 Yöneticisi'nin Standartlara uygun bir flekilde verdi¤i kararlar›n›
 kapsayacak flekilde haz›rlanmal›d›r.
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5. Vas›fl› ve ba¤›ms›z bir gözden geçirme uzman› veya ekibi, s›n›rl›
bir özde¤erlendirme testi uygulamal› ve faaliyetin Standarlara
uygunluk seviyesi gösterilmesi ve sonuçlar onaylanmal›d›r.
Ba¤›ms›z onay çal›flmas›, IIA'n›n Kalite De¤erlendirme

 K›lavuzu'nda belirtilen süreçteki veya benzer kapsaml› baflka bir
süreçteki aflamalar› izlemelidir.

6. Özde¤erlendirme ekibinin Standartlar ve Etik Kurallar›na uyuma
iliflin de¤erlendirmelerinin dikkatli bir flekilde gözden geçirilmesini
de içeren ba¤›ms›z onay sürecinin tamamlanmas› üzerine:

• Ehil ve ba¤›ms›z d›fl gözden geçirme uzman› yukar›da paragraf
4'de belirtilen taslak raporu gözden geçirmeli ve (varsa)

 çözüme kavuflmam›fl hususlar konusunda uzlaflma sa¤lamaya
çal›flmal›d›r.

• E¤er Standartlara ve Etik Kurallar›na uygunluk konusundaki
 de¤erlendirmelerle mutab›ksa, vas›fl› ba¤›ms›z gözden geçirme

uzman(lar)› bu konuyu (gerekirse) raporun; özde¤erlendirme
 süreci ve fikri ile mutab›k kalarak ve - uygun gördü¤ü ölçüde

 - rapordaki tespitler, sonuçlar ve öneriler k›sm›na eklemelidir.

• E¤er de¤erlendirmeler ile mutab›k de¤ilse, vas›fl›, ba¤›ms›z
d›fl gözden geçirme uzman(lar)›, rapora mutab›k olmad›¤›

 noktalar›, uygun gördü¤ü ölçüde de önemli tespitler, sonuçlar
ve önerileri ile ilgili kat›lmad›¤› noktalar› belirten bir k›s›m

 eklemelidir.

• Alternatif olarak, vas›fl›, ba¤›ms›z d›fl gözden geçirme
uzman(lar)›, özde¤erlendirme raporuna ek olarak, yukar›da
belirtilen kapsamdaki mutabakat veya mutabakats›zlar› belirten
ayr› bir ba¤›ms›z onay raporu haz›rlayabilir.

• Ba¤›ms›z onay› haiz nihaî özde¤erlendirme raporu (veya
 raporlar›) özde¤erlendirme ekibi ve vas›fl›, ba¤›ms›z d›fl

gözden geçirme uzman(lar)› taraf›ndan imzalanmal› ve ‹ç
DenetimYöneticisi taraf›ndan üst yönetime ve yönetim kuruluna
sunulmal›d›r.
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Sonuçlar›n Rapor Edilmesi

7. Güvenilirlik ve fleffafl›¤›n sa¤lanmas› için ‹ç Denetim Yöneticisi,
önemli konular için al›nm›fl planl› düzeltici faaliyetlerin
özelliklerini ve bu planl› düzeltici faaliyetlerin gerçeklefltirilmesine
dair takip eden bilgileri içerecek flekilde, d›fl kalite de¤erlendirmelerinin
sonuçlar›n›, üst yönetim, yönetim kurulu ve d›fl denetçiler gibi
de¤iflik taraflarla paylaflmal›d›r.
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Uygulama Önerisi 1320-1:

Kalite Program› Hakk›nda

Raporlama

Uluslararas› ‹ç Denetim Standartlar›ndan

Standart 1320'nin Yorumu

‹lgili Standart

1320 Kalite Program› Hakk›nda Raporlama

‹ç Denetim Yöneticisi, d›fl de¤erlendirme sonuçlar›n› denetim
komitesi ve yönetim kuruluna raporland›rmal›d›r.

Bu Uygulama Önerisinin Niteli¤i: ‹ç denetçiler, iç denetim faaliyeti kapsam›nda
d›fl de¤erlendirmeler yaparken bu önerileri dikkate almal›d›r. Ancak bu k›lavuzun,
kapsaml› d›fl de¤erlendirmeler için gerekli olabilecek hususlar›n tümünü kapsamak
gibi bir amac› yoktur; sadece d›fl de¤erlendirme uygulamalar› konusunda bir
tavsiyeler demeti sunmaktad›r.

1. D›fl de¤erlendirme çal›flmas› bitti¤inde, gözden geçirme ekibi iç
denetim faaliyetinin Uluslararas› ‹ç Denetim Standartlar›'na
(Standartlar; Uygulama Önerisi 1312-1) uyumluluk derecesi
hakk›nda görüfl içeren resmî bir rapor düzenlemelidir. Raporda iç
denetim faaliyet yönetmeli¤i ve di¤er standartlara uygunluk ile

 mevcut durumu gelifltirme amac›na yönelik tavsiyeler de yer
almal›d›r. Rapor, de¤erlendirme çal›flmas›n› talep eden kifliye veya
kuruma hitaben düzenlenmelidir. ‹ç Denetim Yöneticisi, d›fl
de¤erlendirme raporunda aç›klanan önemli yorum ve tavsiyelere
cevaben yaz›l› bir eylem plan› haz›rlamal›d›r. Bu eylem plan›n›n
uygun bir flekilde takibi de ‹ç Denetim Yöneticisi'nin
sorumlulu¤undad›r.

2. Standartlara uyum hakk›ndaki de¤erlendirme, d›fl de¤erlendirme
çal›flmas›n›n hayatî bir unsurudur. Gözden geçirme ekibinin, iç
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 denetim faaliyetinin Standartlara uyumu hakk›nda de¤erlendirme
yapabilmesi ve fikir beyan edebilmesi için Standartlar› iyi bilmesi
gerekir. Ancak, Uygulama Önerisi 1310-1'de belirtildi¤i gibi, iç

 denetim faaliyetinin performans de¤erlendirmesinde dikkate
al›nmas› gereken baflka k›staslar da vard›r.
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Uygulama Önerisi 1330-1:

"Standartlara Uygun Yap›lm›flt›r"

‹baresinin Kullan›lmas›

Uluslararas› ‹ç Denetim Standartlar›ndan

Standart 1330'un Yorumu

‹lgili Standart

1330 "Standartlara Uygun Yap›lm›flt›r" ‹baresinin Kullan›lmas›

‹ç denetçilerin, faaliyetlerinin "Uluslararas› ‹ç Denetim Meslekî
Uygulama Standartlar›na uygun yap›ld›¤›n›" belirtmeleri teflvik
edilir. Ancak iç denetçilerin bu ibareyi kullanabilmesi için, kurumun
kalite gelifltirme program› hakk›ndaki de¤erlendirmelerin, iç
denetim faaliyetinin Standartlara uydu¤unu göstermesi gerekir.

Bu Uygulama Önerisinin Niteli¤i: ‹ç Denetçiler, "Uluslararas› ‹ç Denetim
Standartlar›na uygun yap›lm›flt›r" ibaresini kullan›rken afla¤›daki önerileri dikkate
almal›d›r. Ancak bu k›lavuzun her fleyi kapsamak gibi bir amac› yoktur; bu k›lavuz
sadece Standartlar› tamamlay›c› mahiyettedir.

1. Genel Hususlar: ‹ç denetim faaliyeti hakk›nda d›fl ve iç
 de¤erlendirmeler, faaliyetin Uluslararas› ‹ç Denetim Standartlar›na

(Standartlar) ve Etik Kurallar›na uygunlu¤unu de¤erlendirecek
 ve bu konuda bir fikir beyan edecek flekilde yap›lmal› ve gerekirse,

faaliyeti gelifltirme amac›na yönelik tavsiyeleri de içermelidir.

2. ‹ç denetim faaliyeti için befl y›lda bir, bir d›fl de¤erlendirme
 çal›flmas› yap›lmas› esast›r. D›fl de¤erlendirme çal›flmas› öngören

ve gerektiren yeni standard›n daha erken benimsenmesi tavsiye
edilir. D›fl de¤erlendirme yapt›rm›fl bulunan kurumlar›n, bir sonraki
d›fl de¤erlendirme çal›flmas›n› son de¤erlendirmeden itibaren befl
y›l içinde yapt›rmalar› önerilir.
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3. Uygunluk ‹baresinin Kullan›lmas› - Uygunluk ibaresi,
 "Standartlara uygundur" veya "Standartlarla uyumludur" veya 

"Standartlara göredir" fleklinde olabilir. Uygunluk ibaresinin
kullan›labilmesi için dönemsel iç de¤erlendirmelerle birlikte, her
befl y›lda en az bir d›fl de¤erlendirmenin yap›lmas› ve bunun
sonucunda iç denetim faaliyetinin Standartlara ve Etik Kurallar›na
uygun oldu¤u kanaatine ulafl›lmas› gerekir. Uygunluk ibaresinin
daha önceden kullan›lmas›, önceki befl y›l içinde yap›lm›fl d›fl

 de¤erlendirme, iç denetim faaliyetinin Standartlara ve Etik
 Kurallar›na uyumunu teyid edene kadar uygun de¤ildir. ‹ç denetim

faaliyetinin genel kapsam ve faaliyetlerini etkileyebilecek "ayk›r›l›k
sebepleri" (1 Ocak 2007 itibariyle d›fl de¤erlendirme yapt›ramama
sebepleri dahil) üst yönetime ve yönetim kuruluna aç›klanmal›d›r.

4. ‹ç denetim faaliyeti taraf›ndan uygunluk ibaresi kullan›lmadan
 önce, bir kalite de¤erlendirmesi (iç veya d›fl) sonucu ortaya ç›kan

ve iç denetim faaliyetinin sorumluklar›n› yerine getirmesini
etkileyen ayk›r›l›klar:

• Tatmin edici bir flekilde giderilmelidir,

• Ayk›r›l›¤› giderici tedbirler tevsik edilmeli ve ilgili
de¤erlendirmecilere, ayk›r›l›¤›n tatmin edici flekilde giderildi¤ine
dair mutabakatlar›n› sa¤lamak üzere raporlanmal›d›r,

• Ayk›r›l›¤› giderici tedbirler ve ayk›r›l›¤› tespit eden ilgili
de¤erlendirmeci(ler) ile olan mutabakat, üst yönetime ve

 yönetim kuruluna raporlamal›d›r.
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Uygulama Önerisi 2000-1:

‹ç Denetim Faaliyetinin Yönetimi

Uluslararas› ‹ç Denetim Standartlar›ndan

Standart 2000'in Yorumu

‹lgili Standart

2000 ‹ç Denetim Faaliyetinin Yönetimi

‹ç Denetim Yöneticisi, iç denetim faaliyetini, faaliyetin kuruma
de¤er katmas›n› sa¤layacak etkili bir tarzda yönetmelidir.

Bu Uygulama Önerisinin Niteli¤i: ‹ç denetçiler, iç denetim faaliyetinin yönetilmesi
konusunda afla¤›daki önerileri dikkate almal›d›r. Ancak bu k›lavuzun gerekli olabilecek
her fleyi kapsamak gibi bir amac› yoktur; k›lavuz, sadece, dikkate al›nmas› gereken
bir tavsiyeler demeti sunmaktad›r. Uygulama önerilerine uymak, iste¤e ba¤l›d›r.

1. ‹ç Denetim Yöneticisi, iç denetim faaliyetini,

• denetim çal›flmas›n›n, denetim komitesi ve yönetim kurulunun
(gerekti¤inde üst yönetimin) onaylad›¤› yönetmelikte

 tan›mlanan genel amaç ve sorumluluklar› yerine getirmesini,

• iç denetim faaliyetinin kaynaklar›n›n verimli ve etkin bir
flekilde kullan›lmas›n›,

• denetim çal›flmas›n›n Uluslararas› ‹ç Denetim Standartlar›na
 uygun yap›lmas›n›

sa¤layacak flekilde yönetmekten sorumludur.





Uygulama Önerisi 2010-1:

Planlama

Uluslararas› ‹ç Denetim Standartlar›ndan

Standart 2010'un Yorumu

‹lgili Standart

2010 Planlama

‹ç Denetim Yöneticisi, kurumun hedeflerine uygun olarak, iç
 denetim faaliyetinin önceliklerini belirleyen risk esasl› planlar
 yapmal›d›r.

Bu Uygulama Önerisinin Niteli¤i: ‹ç denetçiler, iç denetim faaliyetini planlarken
afla¤›daki önerileri dikkate almal›d›r. Ancak bu k›lavuzun gerekli olabilecek her fleyi
kapsamak gibi bir amac› yoktur; k›lavuz, sadece, dikkate al›nmas› gereken bir
tavsiyeler demeti sunmaktad›r. Uygulama Önerilerine uymak, iste¤e ba¤l›d›r.

1. ‹ç denetim faaliyetinin planlamas›, iç denetim faaliyetinin
 yönetmeli¤iyle ve kurumun amaçlar›yla tutarl› olmal›d›r. Bu
 planlama süreci,

• Hedeflerin,

• Göreve ait ifl çizelgelerinin,

• Personel kadrosu planlar›n›n ve mali bütçelerin,

• Faaliyet raporlar›n›n

belirlenmesini ve haz›rlanmas›n› kapsar.

2. ‹ç denetim faaliyetinin hedefleri, belirli faaliyet plan ve bütçeleri
 kapsam›nda ulafl›labilir, gerçekçi ve mümkün oldu¤u kadar da
 ölçülebilir olmal›d›r. Ayr›ca, ölçme k›staslar› ve hedeflenen bitifl

tarihleri de aç›klanmal›d›r.

3. Göreve ait ifl çizelgeleri afla¤›daki bilgi ve unsurlar› içermelidir:
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• Yap›lacak faaliyetler,

• Faaliyetlerin ne zaman yap›laca¤›,

• Planlanan görevlendirme iflinin ve baflkalar›n›n sorumlulu¤undaki
ba¤lant›l› ifllerin nitelik ve kapsam› dikkate al›narak hesaplanan
tahminî ifl tamamlama süresi.

4. Görevlendirme ifl çizelgesi önceliklerinin belirlenmesinde dikkate
al›nmas› gereken hususlar flunlard›r:

• Son görevlendirme tarihleri ve sonuçlar›,

• Güncellenmifl risk de¤erlendirmeleri, risk yönetim ve kontrol
 süreçlerinin etkinli¤i,

• Denetim komitesinin, yönetim kurulunun ve di¤er üst
yönetimin talepleri,

• Kurumsal yönetiflimle ilgili mevcut sorunlar,

• Kurumun iflleri, faaliyetleri, programlar›, sistemleri ve
 kontrollerinde önemli de¤ifliklikler,

• Faaliyetlerden elde edilebilecek faydalar› artt›rma f›rsatlar›,

• Denetim personelinin yetenekleri ve kadro de¤ifliklikleri. ‹fl
 çizelgeleri, iç denetim faaliyetindeki beklenmedik talepleri
 karfl›layacak flekilde esnek olmal›d›r.
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Uygulama Önerisi 2010-2:

Denetim Plan›yla Risk ve Risk

Maruziyeti Aras›nda Ba¤lant›

Kurulmas›

Uluslararas› ‹ç Denetim Standartlar›ndan

Standart 2010'un Yorumu

‹lgili Standart

2010 Planlama

‹ç Denetim Yöneticisi, kurumun hedeflerine uygun olarak, iç denetim
faaliyetinin önceliklerini belirleyen risk esasl› planlar yapmal›d›r.

Bu Uygulama Önerisinin Niteli¤i: Kurumun risk stratejisi de, iç denetim faaliyeti
plan›na yans›t›lmal›d›r. Kurumun risk yönetimi ile iç denetim süreçleri aras›nda
sinerji yaratmak ve uygulamak amac›yla eflgüdümlü bir yaklafl›m izlenmelidir. Bu
Uygulama Önerisinde verilenlerin d›fl›nda ek hususlar da
gerekli olabilir. Uygulama Önerilerine uymak, iste¤e ba¤l›d›r.

1. Her kurum, kendisini olumlu veya olumsuz etkileyebilecek risk
ve belirsizliklerle karfl› karfl›yad›r. Risk çeflitli flekillerde yönetilebilir:
Üstlenilerek, kaç›n›larak, baflkas›na transfer edilerek veya kontrol
edilerek. Kurum içi kontroller, risk ve belirsizli¤in muhtemel
olumsuz tesirlerinin azalt›lmas› için kullan›lan yayg›n yöntemlerdir.

2. ‹ç denetim faaliyetinin denetim plan›, kurumu etkileyen ve
 etkileyebilecek risk ve risk maruziyetleri hakk›nda yap›lan bir

de¤erlendirmeye dayanmal›d›r. Risk yönetiminin etkinli¤inin
 de¤erlendirilmesi yan›nda, denetimin nihaî hedefi, yönetime,

kurumun amaçlar›na ulaflmas›yla ilgili olumsuz sonuçlar› ve etkileri
azaltmak için gereken bilgileri vermektir. Riske maruziyetin önemi
ve derecesi, çeflitli kontrollerle azalt›labilen bir risk olarak görülebilir.



3. Denetim evreni, kurumun stratejik plan›ndan unsurlar içerebilir.
Bu hâliyle denetim evreni, kurumun genel ifl hedeflerini de hesaba
katmakta ve yans›tmaktad›r. Stratejik planlar, muhtemelen, kurumun
risk karfl›s›ndaki davran›fl› ve planlanan hedeflere ulaflma zorlu¤u
hakk›nda da fikir verir. Denetim evreni, normal flartlar alt›nda,

 risk yönetim sürecinin sonuçlar›ndan da etkilenir. Kurumun stratejik
plan›, kurumun içinde faaliyet gösterdi¤i ortam dikkate al›narak
haz›rlanmal›d›r. Bu çevre etkenleri, denetim evrenini ve göreli

 risk de¤erlendirmesini muhtemelen etkileyecektir.

4. Denetim plan› ve evrenindeki güncellemelerde, yönetimin
 yönelimlerindeki, amaçlar›ndaki, önceliklerindeki ve odakland›¤›

hususlardaki de¤iflmeler, göz önünde bulundurulmal›d›r. Denetim
evreninin kurumun en yeni ve güncel stratejilerini ve yönelimlerini 
yans›tmas›n› sa¤lamak amac›yla, en az›ndan y›lda bir defa gözden
geçirilmesi tavsiye edilir. Baz› flartlar alt›nda, kurumun idarî faaliyetlerinin
cereyan etti¤i ortamda meydana gelen de¤iflmeler, denetim planlar›n›n
daha s›k (meselâ, 3 ayda bir) güncellenmesini gerekli k›labilir.

5. Görev ifl çizelgeleri, di¤er etkenlerin yan› s›ra, risk öncelikleri ve
risk maruziyetine iliflkin de¤erlendirmeye de dayanmal›d›r. Risk
ve riske maruziyetin önemine ba¤l› olarak, mevcut kaynaklar›n,
ne flekilde tahsis edilece¤ine karar verebilmek için önceliklerin

 belirlenmesi gerekir. Muhtemel denetim alanlar› aras›nda ‹ç
Denetim Yöneticisinin söz konusu öncelikleri tespit etmesine

 yard›mc› olabilecek çeflitli risk modelleri mevcuttur. Risk
 modellerinin ço¤unda, öncelik tespiti için afla¤›dakiler gibi risk

etkenleri kullan›lmaktad›r: Mali etkiler, varl›klar›n likiditesi,
 yönetimin yetkinli¤i (ehil olmas›), iç kontrollerin kalitesi, de¤iflim

veya istikrar derecesi, son denetim görevinin tarihi, karmafl›kl›k
düzeyi, personel ve kamuyla iliflkiler, vs. Denetim yaparken, risk
maruziyetinin onay ve s›nanmas› için kullan›lan yöntem ve teknikler,
riskin önem seviyesi ve gerçekleflme ihtimalini dikkate almal›d›r.
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6. Yönetime yönelik rapor ve bildirimlerde, risk yönetimi sonucu
var›lan kanaatler aç›klanmal› ve riske maruziyeti azaltmaya yönelik
tavsiyelerde bulunulmal›d›r. Yönetimin riske maruziyet derecesini
tam anlayabilmesi için, denetim raporunun, amaçlara ulafl›lmas›na
engel olabilecek risk maruziyetinin sonucunu ve tafl›d›¤› hayatiyeti
aç›kl›kla belirtiyor olmas› çok önem tafl›r.
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Uygulama Önerisi 2020-1:

Bildirim ve Onay

Uluslararas› ‹ç Denetim Standartlar›ndan

Standart 2020'nin Yorumu

‹lgili Standart

2020 Bildirim ve Onay

‹ç Denetim Yöneticisi, önemli ara de¤ifliklikler de dahil, iç denetim
faaliyetinin planlar›n› ve kaynak ihtiyaçlar›n›, gözden geçirme ve
onay için üst yönetime, denetim komitesine ve yönetim kuruluna
bildirmelidir. ‹ç Denetim Yöneticisi, kaynak s›n›rlamalar›n›n
etkilerini de bildirmelidir.

Bu Uygulama Önerisinin Niteli¤i: ‹ç denetçiler, iç denetim faaliyetinin planlar›n›
ve kaynaklar›n› bildirir ve bu konuda onay talep ederken afla¤›daki önerileri dikkate
almal›d›r. Ancak bu k›lavuzun gerekli olabilecek her fleyi kapsamak gibi bir amac›
yoktur; k›lavuz, sadece, dikkate al›nmas› gereken bir tavsiyeler demeti sunmaktad›r.
Uygulama Önerilerine uymak, iste¤e ba¤l›d›r.

1. ‹ç Denetim Yöneticisi, iç denetim faaliyetinin ifl program›, personel
kadro plan› ve mali bütçesinin bir özetini y›lda bir kere onay için
denetim komitesine ve yönetim kuruluna (gerekirse üst yönetime)
sunmal›d›r. ‹ç Denetim Yöneticisi, bütün önemli ara de¤ifliklikleri
de onay ve bilgi için sunmal›d›r. Görevlendirme ifl programlar›,

 personel kadro planlar› ve mali bütçeler; üst yönetimi, denetim
 komitesini ve yönetim kurulunu, iç denetim çal›flmas›n›n kapsam›

ve bu kapsam üzerindeki s›n›rlamalar hakk›nda bilgilendirmelidir.

2. Onaylanm›fl görev ifl programlar›, personel kadro plan›, mali bütçe
ve bunlardaki bütün önemli ara de¤ifliklikler; denetim komitesinin,
yönetim kurulunun, iç denetim faaliyetinin amaç ve planlar›n›n

 kurumun, denetim komitesinin ve yönetim kurulunun amaç ve
 planlar›n› destekleyip desteklemedi¤ini belirlemesine yetecek

kadar bilgi içermelidir.





Uygulama Önerisi 2030-1:

Kaynak Yönetimi

Uluslararas› ‹ç Denetim Standartlar›ndan

Standart 2030'un Yorumu

‹lgili Standart

2030 Kaynak Yönetimi

‹ç denetim yöneticisi, onayl› plan›n uygulanabilmesi için, iç denetim
kaynaklar›n›n uygun ve yeterli olmas›n› ve etkin bir flekilde kullan›lmas›n›
sa¤lamal›d›r.

Bu Uygulama Önerisinin Niteli¤i: ‹ç Denetçiler, "Uluslararas› ‹ç Denetim Meslekî
Uygulama Standartlar›na uygun yap›lm›flt›r" ibaresini kullan›rken afla¤›daki önerileri
dikkate almal›d›r. Ancak bu k›lavuzun de¤erlendirmede gerekli olabilecek her fleyi
kapsamak gibi bir amac› yoktur; k›lavuz, sadece, dikkate al›nmas› gereken bir
tavsiyeler demeti sunmaktad›r.

1. ‹ç Denetim Yöneticisi, öncelikle, iç denetim yönetmeli¤inde
ayr›nt›lar›yla anlat›lan iç denetimin sorumluluklar›n›n yerine

 getirilmesini sa¤layan iç denetim kaynaklar›n›n yönetiminden ve
verimlili¤inden sorumludur. Bu sorumluluk, kaynak ihtiyac›n›n

 ve konumunun üst yönetim ve yönetim kuruluna etkili bir flekilde
bildirilmesi ve rapor edilmesini de içerir. ‹ç denetim kaynaklar›

 içinde, çal›flanlar, d›fl kaynaklar ya da bunlar›n bir birleflimi olabilir.
‹ç denetim kaynaklar›n›n yeterli¤inin güvencesi tamamen yönetim
kurulu ve üst yönetimin sorumlulu¤undad›r. ‹ç Denetim Yöneticisi,
bu sorumlulu¤un yerine getirilmesinde onlara yard›m etmelidir.

2. ‹ç denetim kaynaklar›n›n becerileri, kabiliyetleri ve teknik bilgileri,
planlanan faaliyetlere uygun olmal›d›r. ‹ç Denetim Yöneticisi, iç
denetim faaliyetlerini gerçeklefltirmek için gerekli olan özel
becerileri belirlemek üzere dönemsel beceri de¤erlendirmeleri ve
envanter çal›flmalar› yapmal›d›r. Beceri de¤erlendirmesi, risk
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de¤erlendirme ve denetim plan›nda tan›mlanan de¤iflik ihtiyaçlar›
dikkate almal› ve bunlar üzerine kurulmal›d›r. ‹ç Denetim Yöneticisi,
beceri de¤erlendirmesinde tan›mlanan beceri, bilgi ve özel
envanter çal›flmalar› yapmal›d›r. Beceri de¤erlendirmesi, risk
de¤erlendirme ve denetim plan›nda tan›mlanan de¤iflik ihtiyaçlar›
dikkate almal› ve bunlar üzerine kurulmal›d›r. ‹ç Denetim

 Yöneticisi, beceri de¤erlendirmesinde tan›mlanan beceri, bilgi ve
özelliklere sahip kaynaklar› belirlemeli ve tahsis etmelidir. Bu

 de¤erlendirme, teknik becerilerin, dil becerilerinin, ifl bilgisinin,
suiistimalin araflt›rma ve engelleme becerisinin, muhasebe ve

 denetim uzmanl›¤›n›n de¤erlendirilmesini içerebilir. ‹ç Denetim
Yöneticisi, beceri de¤erlendirmesinin, denetim kapsam›n›n
ihtiyaçlar›na göre yap›ld›¤›n› ve bu kapsam›n, esas olarak iç

 denetim kurumunda mevcut kabiliyetlere göre önceden
belirlenmemifl oldu¤unu temin etmelidir.

Riskin dinamik yap›s› göz önüne al›narak, ‹ç Denetim
Yöneticisi, dönemsel olarak beceri de¤erlendirmesini
güncellemelidir. Bu güncellemelere dayanarak, ‹ç Denetim

 Yöneticisi, mevcut personelin beceri, kabiliyet ve bilgisinin
 artt›r›lma ihtiyac›n› da dikkate almal›d›r. Beceri de¤erlendirmesinin

boyutu ve yap›s›, iç denetim ifllevinin büyüklü¤ü ve yap›s›na
uygun olmal›d›r.

3. Hem personel hem de muhasebe aç›s›ndan, iç denetim kaynaklar›,
denetim faaliyetlerini denetim komitesi ve yönetim taraf›ndan

 beklenen hem derinlik hem de zamanlama konusunda yerine
 getirmek için yeterli olmal›d›r. Kaynak planlamalar›, afla¤›daki
 gibi denetim kapsam› ve unsurlar›n› dikkatli bir flekilde göz önüne

al›nmal›d›r:

a. Dönem içinde kapsanan denetim evreninin miktar›.

b. Plandaki daha yüksek risk alanlar›n›n kapsam›.

c. Co¤rafî kapsam.



d. Planlanmayan projeler, yönetimin istekleri veya di¤er denetim-
d›fl› olaylar içi gerekli olan kapasite.

e. Yap›lacak iflin yap›s› ve büyüklü¤ü.

4. ‹ç Denetim Yöneticisi ayr›ca kaynaklar›n verimli kullan›m›n› da
 güvence alt›na almal›d›r. Bunun içinde, özel görevler için yeterli

ve ehil denetçilerin görevlendirilmesi de vard›r. Ayr›ca, iflin yap›s›,
karmafl›kl›¤› ve kurumun co¤rafî yay›l›m›na uygun kaynak
yaklafl›m› ve kurumsal yap› gelifltirmek de bunun içindedir.

5. Kaynak seviyelerinin yeterlili¤ini göz önüne al›rken, maliyet veya
di¤er sebeplerle karflılıklı geçifller (trade-offs) düflünülüyorsa, ‹ç
Denetim Yöneticisi, iç denetim plan›n›n kapsam ve zamanlaması
üzerindeki etkilere dair aç›k ifadelerin karar süresinde gözden

 kaçmamasını temin etmelidir. ‹ç Denetim Yöneticisi, kaynak
 seviyelerinin, iç denetim yönetmeli¤ini yerine getirmek için yetersiz

oldu¤una kanaat getirirse, bu düflünce, nihaî karar› vermeleri için
yönetim kurulu ve üst yönetime aç›k bir flekilde rapor edilmelidir.

6. Genel bir kaynak yönetimi aç›s›ndan, ‹ç Denetim Yöneticisi,
planlama aflamalar›, personel de¤erlendirmesi ve geliflim

 programlar› ve di¤er insan kaynaklar› disiplinleri gibi konular›
da dikkate almal›d›r. ‹ç Denetim Yöneticisi ayr›ca, bu beceriler
iç denetim faaliyetinin kendisinde olsun olmas›n, iç denetimin

 kaynak ihtiyaçlar›n›n do¤ru tespit edildi¤ini temin etmelidir.
 Bunun yan›nda ‹ç Denetim Yöneticisi, d›fl kaynak düzenlemeleri,

di¤er flirket çal›flanlar› veya uzman dan›flmalar dâhil olmak üzere,
kaynak ihtiyaçlar›n›n tespit edilmesinde di¤er yaklafl›mlar› dikkate
almal›d›r.

7. Kaynaklar›n yap›s›n›n hassas olmas› sebebiyle, ‹ç Denetim
 Yöneticisi, iç denetim faaliyeti için gerekli olan kaynaklar›n
 yeterli¤i konusunda üst yönetim ve yönetim kurulu ile devaml›
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 iletiflim ve diyalog hâlinde olmal›d›r. ‹ç Denetim Yöneticisi, en
 az y›lda bir kez, yönetim kuruluna kaynaklar›n yeterli¤i ve durumu

hakk›nda ayr›nt›l› bir durum raporu sunmal›d›r. ‹ç Denetim
Yöneticisi, yönetim kuruluna, kaynaklar›n yeterli¤ini göstermek
üzere, iliflkili, güvenilir ve do¤ru bilgi verildi¤ini güvence alt›na
almal›d›r. Bunun için, ‹ç Denetim Yöneticisi, kaynaklar›n genel

 yeterli¤ini gözlemlemekte kullan›labilecek uygun ölçümler, amaçlar
ve hedefler gelifltirmelidir. Bunlar›n içinde, denetim plan› ile

 kaynaklar›n k›yaslanmas›, geçici boflluk veya eksikliklerin etkisi,
e¤itim faaliyetleri, kurumun ifl veya risk profilinde ve üçüncü parti
düzenlemelerindeki de¤ifliklikler nedeniyle özel beceri ihtiyaçlar›
ve gerekliliklerdeki de¤iflikliler de vard›r.
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Uygulama Önerisi 2040-1:

Politika ve Prosedürler

Uluslararas› ‹ç Denetim Standartlar›ndan

Standart 2040'›n Yorumu

‹lgili Standart

2040 Politika ve Prosedürler

‹ç Denetim Yöneticisi, iç denetim faaliyetini yönlendirmek amac›na
yönelik politika ve prosedürleri belirlemelidir.

Bu Uygulama Önerisinin Niteli¤i: ‹ç denetçiler, politika ve prosedürleri tespit
ederken afla¤›daki önerileri dikkate almal›d›r. Ancak bu k›lavuzun bu de¤erlendirmede
gerekli olabilecek her fleyi kapsamak gibi bir amac› yoktur; k›lavuz, sadece, dikkate
al›nmas› gereken bir tavsiyeler demeti sunmaktad›r. Uygulama Önerilerine uymak,
iste¤e ba¤l›d›r.

Yaz›l› politika ve prosedürlerin biçim ve içeri¤i, iç denetim
faaliyetlerinin yap›s›na, büyüklü¤üne ve iflin karmafl›kl›k düzeyine
uygun olmal›d›r. Bütün iç denetim kurumlar›n›n yaz›l› idarî ve teknik
denetim el kitaplar›na ihtiyac› olmayabilir. Küçük çapl› iç denetim
faaliyetleri, yaz›l› ve resmî olmayan yollarla yönetilebilir. Küçük bir
iç denetim faaliyetinin personeli, günlük yak›n kontrol ve gözetimle
ve yaz›l› not ve tutanaklarla yönlendirilebilir ve kontrol edilebilir.
Ancak büyük iç denetim faaliyetlerinde, denetim personelinin iç
denetim faaliyetlerine iliflkin uygulama standartlar›na sürekli uymas›n›
sa¤lamak ve onlar› bu yönde yönlendirmek için, daha kapsaml›, resmî
ve yaz›l› politika ve prosedürlere sahip olmak flartt›r.
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Uygulama Önerisi 2050-1:

Eflgüdüm

Uluslararas› ‹ç Denetim Standartlar›ndan

Standart 2050'nin Yorumu

‹lgili Standart

2050 Eflgüdüm

‹ç Denetim Yöneticisi; ayn› çal›flmalar›n gereksiz yere tekrarlanmas›n›
asgarîye indirmek ve iflin kapsam›n› en uygun flekilde belirlemek
amac›yla, ilgili güvence ve dan›flmanl›k hizmetlerini yerine getiren
di¤er iç ve d›fl sa¤lay›c›larla, mevcut bilgileri paylaflmal› ve faaliyetleri
bunlarla eflgüdüm içinde sürdürmelidir.

Bu Uygulama Önerisinin Niteli¤i: ‹ç denetçiler, ilgili güvence ve dan›flmanl›k
hizmetlerini yerine getiren di¤er sa¤lay›c›larla çal›flmalar›n eflgüdümünü sa¤larken
afla¤›daki önerileri dikkate almal›d›r. Ancak bu k›lavuzun bu konuda gerekli olabilecek
her fleyi kapsamak gibi bir amac› yoktur; k›lavuz, sadece, dikkate al›nmas› gereken
bir tavsiyeler demeti sunmaktad›r. Uygulama Önerilerine uymak, iste¤e ba¤l›d›r.

1. Ayn› çal›flmalar›n gereksiz yere tekrarlanmas›n›n asgarîye
 indirilmesi ve iflin kapsam›n›n en uygun flekilde belirlenmesi
 amac›yla, iç ve d›fl denetim ifllerinin eflgüdümünün sa¤lanmas›

gerekir. ‹ç denetim ifllerinin kapsam›, risk yönetimi, kontrol ve
 yönetiflim süreçlerinin etkinli¤ini de¤erlendirmek ve iyilefltirmek

amac›na yönelik, sistemli ve disiplinli bir yaklafl›m› içerir. ‹ç
denetim ifllerinin kapsam›, 2100 numaral› standartlarda
aç›klanmaktad›r. Öte yandan, d›fl denetçilerin ola¤an inceleme

 çal›flmalar›, y›ll›k mali tablolar›n genel olarak âdil olup olmad›¤›
ve gerçe¤i yans›t›p yans›tmad›¤› hakk›ndaki görüflü desteklemek
için yeterli delilin elde edilmesini sa¤layacak flekilde tasarlan›r.
D›fl denetim iflinin kapsam›, ilgili meslekî standartlara göre belirlenir
ve d›fl denetçiler, y›ll›k mali tablolar hakk›nda görüfl beyan etmek
amac›yla uygulad›klar› prosedürlerin ve elde ettikleri delillerin
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 yeterlili¤ine karar vermekten sorumludur.

2. ‹ç denetim faaliyetiyle eflgüdüm de dahil, d›fl denetçilerin
 çal›flmalar›n›n gözetimi, denetim komitesinin, yönetim kurulunun

tam sorumlulu¤undad›r. Fiilî eflgüdümü sa¤lamaktan ‹ç Denetim
Yöneticisi sorumlu olmal›d›r. ‹ç Denetim Yöneticisi, denetim

 ifllerinin etkin eflgüdümünü sa¤lamak için denetim komitesi ve
yönetim kurulundan destek talep edecektir.

3. ‹ç denetçilerin iflleriyle d›fl denetçilerin iflleri aras›nda eflgüdümün
sa¤lanmas› için, ‹ç Denetim Yöneticisi, iç denetçilerin 2100

 numaral› standartlardaki kurallara göre yapacaklar› ifllerin, iç
 denetimin kapsam› aç›s›ndan güvenilir nitelikte olan d›fl denetim

ifllerinin bir tekrar› olmamas›n› sa¤lamal›d›r. Meslekî ve örgütsel
raporlama sorumluluklar› ve görevlerinin izin verdi¤i s›n›rlar
içinde, iç denetçiler, görevlerini, azamî denetim eflgüdümü, etkinli¤i
ve verimlili¤ini sa¤layacak bir tarzda yapmal› ve yürütmelidir.

4. ‹ç Denetim Yöneticisi, d›fl denetçilerin y›ll›k mali tablolar›n
denetlenmesiyle ilgili ifl ve görevlerini yapmay› kabul edebilir. ‹ç
denetçilerin, d›fl denetçilere görevlerini ve sorumluluklar›n› yerine
getirmelerinde yard›mc› olmak amac›yla yapacaklar› ifller,
Uluslararas› ‹ç Denetim Standartlar›n›n ilgili bütün hükümlerine
tâbidir.

5. ‹ç Denetim Yöneticisi, iç ve d›fl denetçiler aras›ndaki eflgüdüm
 konusunda düzenli de¤erlendirmeler yapmal›d›r. Bu de¤erlendirmeler,

toplam denetim maliyeti de dahil, iç ve d›fl denetim ifllevlerinin
 genel etkinli¤i ve verimlili¤iyle ilgili de¤erlendirmeleri de içerebilir.

6. Denetim komitesi ve yönetim kurulu, genel kontrol ve izleme
 görevini yerine getirirken, ‹ç Denetim Yöneticisinden, d›fl
 denetçilerin performans›n› de¤erlendirmesini isteyebilir. Bu
 de¤erlendirmeler, normal olarak, ‹ç Denetim Yöneticisinin iç ve
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d›fl denetim çal›flma ve faaliyetlerinin eflgüdümünü sa¤lama
görevinin bir parças› olarak yap›lmal› ve baflka performans
konular›n›, ancak denetim komitesi ve yönetim kurulunun veya

 üst yönetimin özel talebi hâlinde kapsamal›d›r. D›fl denetçilerin
 performans› hakk›ndaki de¤erlendirmeler, var›lan sonuçlar›

destekleyen yeterli veri ve bilgilere dayand›r›lmal›d›r. ‹ç ve d›fl
 denetim faaliyetlerinin eflgüdümü konusunda d›fl denetçilerin
 performans de¤erlendirmeleri, bu uygulama önerisinde aç›klanan

k›staslara dayanmal› ve bunlar› yans›tmal›d›r.

7. ‹ç denetçilerin çal›flmalar›yla eflgüdüme iliflkin konular›n d›fl›nda,
d›fl denetçilerin performans› hakk›ndaki de¤erlendirmeler,
afla¤›dakiler gibi baz› ek etkenleri de kapsayabilir:

• Meslekî bilgi ve deneyim,

• Kurumun faaliyet gösterdi¤i sektör hakk›nda bilgi,

• Ba¤›ms›zl›k,

• Özel uzmanl›k hizmetlerinin mevcudiyeti,

• Kurumun ihtiyaçlar›n›n önceden tahmin edilmesi ve bu
 ihtiyaçlara cevap verilmesi,

• Kilit nitelikteki görev personelinin devaml›l›¤›n›n makul
 ölçüler içinde sa¤lanmas›,

• Gerekli ifl iliflkilerinin sürdürülmesi,

• Sözleflmeden kaynaklanan taahhütlerin yerine getirilmesi,

• Kuruma genel de¤er kazand›r›lmas›.

8. ‹ç Denetim Yöneticisi, iç ve d›fl denetçiler aras›ndaki eflgüdüm
 hakk›nda yapt›¤› de¤erlendirmelerin sonuçlar›n›, gerekti¤inde, d›fl

denetçilerin performans›na iliflkin görüflleriyle birlikte, üst yönetime,
denetim komitesine ve yönetim kuruluna rapor etmelidir.

9. Meslekî standartlar uyar›nca, d›fl denetçilerin belirli konular›
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denetim komitesi ve yönetim kuruluna rapor etmeleri gerekebilir.
‹ç Denetim Yöneticisi, sorunlar hakk›nda bir anlay›fl birli¤ine

 varmak amac›yla, bu konularda d›fl denetçilerle iletiflim kurmal›
ve bilgi al›flverifli yapmal›d›r. Bu konular flunlar› da içerebilir:

• D›fl denetçilerin ba¤›ms›zl›¤›n› etkileyebilecek konu ve
 sorunlar,

• Önemli kontrol zay›fl›klar›,

• Hatâlar ve usulsüzlükler,

• Yasa d›fl› fiil ve ifllemler,

• Yönetim kararlar› ve muhasebe tahminleri,

• Önemli denetim ayarlamalar›,

• Yönetimle olan anlaflmazl›klar ve

• Denetimin yap›lmas›nda karfl›lafl›lan güçlükler.

10. Denetim çal›flmalar›n›n eflgüdümü; karfl›l›kl› ç›karlar› ilgilendiren
konular› tart›flmak amac›na yönelik dönemsel toplant›lar› da kapsar:

• Denetim kapsam›: Denetim kapsam› konusunda eflgüdümü
sa¤lamak ve ayn› çal›flmalar›n gereksiz yere tekrarlanmas›n›
asgarîye indirmek için, iç ve d›fl denetçilerin planlad›¤›
denetim faaliyetleri tart›fl›lmal› ve görüflülmelidir. Denetim

 süreci s›ras›nda, denetim çal›flmalar›n›n eflgüdümünü ve
 denetim faaliyetlerinin etkinli¤ini ve zaman›nda

tamamlanmas›n› sa¤lamak ve o güne kadar yap›lan ifllerle
 ilgili gözlem ve tavsiyelerin planlanan ifllerin kapsam›nda
 bir ayarlama yap›lmas›n› gerektirip gerektirmedi¤ine karar

 vermek amac›yla, yeterli say›da toplant› düzenlemelidir.

• Birbirlerinin denetim programlar›na ve çal›flma

 kâ¤›tlar›na eriflim: ‹ç denetçilerin d›fl denetim çal›flmas›n›n
sonuçlar›n› iç denetim amaçlar›yla kullanman›n kabul

 edilebilirli¤i konusunda tatmin olabilmeleri için, d›fl
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denetçilerin programlar›na ve çal›flma kâ¤›tlar›na eriflmeleri
önemli olabilir. Bu eriflim yetkisi, iç denetçilerin bu
programlar›n ve çal›flma kâ¤›tlar›n›n gizlili¤ini koruma

 sorumlulu¤una da beraberinde getirir. Ayn› flekilde, d›fl
denetçilerin iç denetim çal›flmas›n›n sonuçlar›n› d›fl denetim
amac›yla kullanman›n uygun oldu¤unu konusunda tatmin
olabilmesi için, iç denetçilerin programlar›na ve çal›flma
kâ¤›tlar›na eriflmeleri de önemli olabilir.

• Denetim raporlar› ve idarî yaz›flmalar›n de¤iflimi: ‹ç
 denetimin nihaî rapor ve yaz›lar›, yönetimin bu rapor ve

 yaz›lara verdi¤i yan›tlar ve daha sonraki iç denetim faaliyet
takibi incelemeleri, d›fl denetçilere de aç›k olmal›d›r. Bu

 rapor ve yaz›lar, d›fl denetçilerin denetim ifllerinin kapsam›n›
tespit etmesine ve gerekli ayarlamalar› yapmas›na yard›mc›
olur. Ayr›ca, iç denetçilerin de d›fl denetçilerle ilgili idarî
yaz›flmalara eriflebilmesi gerekir. ‹darî yaz›flmalarda ele al›nan
ve tart›fl›lan sorun ve konular, iç denetçilerin gelecek iç

 denetim çal›flmas›nda vurgulanmas› gereken alan ve konular›
planlamas›na yard›mc› olur.  ‹darî  yaz›flmalar›n

 incelenmesinden ve ilgili yöneticilerin, denetim komitesinin
ve yönetim kurulunun gereken düzeltici tedbirleri
bafllatmas›ndan sonra, ‹ç Denetim Yöneticisi, gerekli takip
ve düzeltme çal›flmas›n›n yap›lmas›n› sa¤lamal›d›r.

• Denetim teknikleri, yöntemleri ve terminoloji konusunda

anlay›fl birli¤i: ‹lk olarak, ‹ç Denetim Yöneticisi, d›fl
 denetçilerin planlad›¤› ifllerin kapsam›n› tam olarak anlamal›

ve d›fl denetçilerin planlad›¤› ifllerin planlanan iç denetim
 iflleriyle birlikte 2100 numaral› standartlardaki

 gereklere uygun oldu¤u konusunda tatmin olmal›d›r. ‹ç
 Denetim Yöneticisinin, bu konuda tatmin olmas› için, d›fl

denetçilerin planlamada kulland›¤› önem düzeylerini ve d›fl
denetçilerin planlad›¤› prosedür ve çal›flmalar›n niteli¤i ve
kapsam›n› anlamas› gerekir.

Uygulama Önerileri         199



‹kinci olarak, ‹ç Denetim Yöneticisi, (1) iç ve d›fl denetim iflleri ve
çal›flmalar›n› eflgüdümünü sa¤lamak; (2) d›fl denetçilerin ifllerini
güvenilirlik aç›s›ndan incelemek ve de¤erlendirmek ve (3) d›fl
denetçilerin hedeflerine ulaflmalar› için gereken baz› iflleri yapacak
olan iç denetçilerin d›fl denetçilerle etkin iletiflim kurmas›n› sa¤lamak
için, d›fl denetçilerin teknikleri, yöntemleri ve terminolojisinin iç
denetçiler taraf›ndan da yeterince anlafl›ld›¤›ndan emin olmal›d›r.

Son olarak, ‹ç Denetim Yöneticisi, d›fl denetçilerin bu teknikler,
yöntemler ve terminoloji kullan›larak yap›lan ifllere güvenebilmelerini
sa¤lamak için, d›fl denetçilerin iç denetçilerin teknikleri, yöntemleri
ve terminolojisini anlamas›n› sa¤lamak amac›yla yeterli bilgiyi d›fl
denetçilere vermelidir. ‹ç ve d›fl denetçilerin ifllerinin etkin ve verimli
bir flekilde eflgüdümünü sa¤lamak ve birbirlerinin çal›flmalar›na
güvenebilmek için benzer teknikler, yöntemler ve terminoloji
kullanmalar› daha etkin ve verimli olabilir.
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Uygulama Önerisi 2050-2:

D›fl Denetim Hizmetlerinin

Sat›n Al›nmas›

Uluslararas› ‹ç Denetim Standartlar›ndan

Standart 2050'nin Yorumu

‹lgili Standart

2050 Eflgüdüm

‹ç Denetim Yöneticisi; ayn› çal›flmalar›n gereksiz yere tekrarlanmas›n›
asgarîye indirmek ve iflin kapsam›n› en uygun flekilde belirlemek
amac›yla, ilgili güvence ve dan›flmanl›k hizmetlerini yerine getiren
di¤er iç ve d›fl sa¤lay›c›larla, mevcut bilgileri paylaflmal› ve faaliyetleri
bunlarla eflgüdüm içinde sürdürmelidir.

Bu Uygulama Önerisinin Niteli¤i: ‹ç Denetim Yöneticisi, d›fl denetim hizmetleri
sat›n almalar› istendi¤i takdirde veya bu konuda görevlendirildikleri takdirde
afla¤›daki önerileri dikkate almal›d›r. Bu öneriler; d›fl denetim hizmetlerini temin
etmekle görevlendirildikleri takdirde denetim komitesi ve finans yönetimine de faydal›
olabilir. Ancak bu k›lavuzun her durumda ve her koflulda dikkate al›nmas› gerekli
olabilecek her fleyi kapsamak gibi bir amac› yoktur. ‹ç Denetim Yöneticileri, bu
k›lavuzdaki önerileri, özel koflullara ve durumlara uyarlamak için gereken de¤ifliklikleri
yapmal›d›r. Bu uygulama önerisi, özellikle, mali tablolar›n denetimi için d›fl denetim
hizmetlerinin sat›n al›nmas›nda uygun olabilir, fakat baflka görev türleri için d›fl
denetim hizmetlerinin temin edilmesinde de faydal› olabilir. ‹ç ve d›fl denetim
çal›flmalar› ve faaliyetlerinin "eflgüdümü"yle ilgili öneriler için "Eflgüdüm" standart›yla
ilgi PA 2050-1 say›l› Uygulama Önerisine bak›n›z. Uygulama Önerilerine uymak,
iste¤e ba¤l›d›r.

1. ‹ç denetçilerin kurum için d›fl denetçilerin seçilmesi, seçeneklerin
de¤erlendirilmesi veya d›fl denetçilerin tutulmas› sürecine kat›l›m›
ve katk›s›; bu süreçte hiçbir rolü olmamaktan, yönetime veya

 denetim komitesine tavsiyelerde bulunmaya ve sürece, sürecin
 yönetimine veya sürecin denetimine kat›lmaya veya yard›ma kadar

Uygulama Önerileri         201



farkl›l›k gösterebilir. IIA Standartlar› iç denetçilerin "ilgili güvence
ve dan›flmanl›k hizmetlerinin di¤er iç ve d›fl sa¤lay›c›lar›yla mevcut
bilgileri paylaflmalar›n› ve faaliyetlerin eflgüdümünü" gerektirdi¤i
için, iç denetçilerin d›fl denetçilerin seçilmesi veya tutulmas›nda
ve ifl kapsamlar›n›n belirlenmesinde belirli bir rol oynamas› veya
katk›da bulunmas› uygun olabilir.

2. Denetim komitesinin ve yönetim kurulunun onaylad›¤› bir politika;
mevcut hizmet sa¤lay›c›lar›n›n bir teklif isteme karar›n› ilgili

 kurumun mevcut hizmetlerden memnun olmad›¤›n›n bir iflareti
veya göstergesi olarak alg›lamamas› için, dönemsel d›fl denetim

 hizmeti taleplerini kolaylaflt›rabilir ve bu talepleri normal ifl
faaliyetlerinin bir parças› yapabilir. Bu konuda belirli somut bir

 politika yoksa, iç denetçi bu hizmetlerin, kurumun baflka mevcut
hizmet tedarik politikalar›na tâbi olup olmad›¤›n› belirlemelidir.
Uygun politikalar›n bulunmamas› hâlinde, iç denetçi, bu konuda
uygun kural ve politikalar›n belirlenmesini sa¤lamay› düflünmelidir.

3. D›fl denetim hizmetlerinin seçilmesi veya d›fl denetçilerin
 tutulmas›yla ilgili uygun politikalar, afla¤›da say›lan konular›
 kapsamal›d›r:

• Politikan›n yönetim kurulu veya denetim kurulu taraf›ndan
 onaylanmas›,

• Politika kapsam›ndaki hizmetlerin niteli¤i ve türü,

• Sözleflmenin süresi, resmî hizmet taleplerinin s›kl›¤› ve/veya
 mevcut hizmet sa¤lay›c›lar›yla çal›flmaya devam etme karar›,

• D›fl denetçi seçim ve de¤erlendirme ekibinin üyeleri veya
kat›l›mc›lar›,

• De¤erlendirmede dikkate al›nmas› gereken kritik veya temel
 k›staslar,

• Hizmet ücretleriyle ilgili s›n›rlamalar ve politika istisnalar›
 onay prosedürleri,
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• Belirli sektörler veya ülkelere özgü idarî veya hukukî koflullar
veya benzeri kurallar.

4. Denetim veya yönetim kurulunun onaylad›¤› bir politika, sadece
mali tablolar›n denetlenmesi d›fl›nda, d›fl denetim firmalar›n›n

 sundu¤u baflka hizmetlerin al›nmas› konusunu da kapsayabilir.
 Bu politika flu konular› içerebilir:

• Vergi hizmetleri,

• Dan›flmanl›k hizmetleri ve di¤er denetim-d›fl› hizmetler

• ‹ç denetim için d›fl kaynak kullan›m› ve/veya müflterek kaynak
kullan›m› hizmetleri,

• D›fl kaynak kullan›m› veya müflterek kaynak kullan›m› yoluyla
temin edilen di¤er hizmetler,

• Kararlaflt›r›lan hizmet görevlendirmeleri gibi özel hizmetler,

• De¤erleme, k›ymet takdiri ve aktüerya hizmetleri,

• Personel al›m›, defter tutma ve teknoloji hizmetleri gibi geçici
hizmetler,

• D›fl denetim firmalar›n›n verdi¤i hukukî hizmetler.

5. Mevcut hizmet sa¤lay›c›lar›n›n göreve devam etmesine ve baflka
potansiyel hizmet sa¤lay›c›lar›ndan teklif istenmemesine veya

 teklif isteminin ertelenmesine iliflkin dönemsel ve resmî kararlar›
destekleyen uygun belge ve kay›tlar saklanmal›d›r.

6. Seçim kurulunun kat›l›mc›lar›n›, sürecin her safhas› için temel
sonuç materyalleri ve hedef tarihlerini, teklif istenecek adaylar›,
talep edilecek hizmetlerin niteli¤i ve kapsam›n› ve bilgilerin

 potansiyel adaylara nas›l verilece¤ini aç›klayan bir seçme süreci
plan› yap›lmal› ve haz›rlanmal›d›r. Seçme sürecinin bafllang›c›nda,
bir kurum, s›kl›kla, bütün potansiyel adaylar›n kat›ld›¤› kapsaml›
bir toplant› düzenleyebilir. Bu toplant›da, yönetim, hizmet talebiyle

Uygulama Önerileri         203



ilgili bilgileri içeren bir sunum yapar ve adaylara, talep edilen
 hizmetleri tan›mlayan ve aç›klayan bir bilgi paketi veya rapor

verir ve da¤›t›r. Bu genel toplant›dan sonra, her adayla ayr› saha
toplant›lar› yap›labilir ve bu toplant›lara ilgili yönetim temsilcileri
kat›labilir. Özel durumlarda, baflka toplant› ve bilgilendirme

 paketleri kombinasyonlar› da pratik veya uygun olabilir.

7. Potansiyel hizmet sa¤lay›c›lar›n›n say›s›n› azaltarak, makul say›da
nihaî aday tespit etmek amac›na yönelik bir eleme sürecini

 kolaylaflt›rmak için iki aflamal› bir hizmet talebi sistemi
uygulanabilir. ‹lk olarak, bilgi talepleri, potansiyel adaylar hakk›nda
temel bilgiler ve baflka genel bilgiler de dahil, adaylar›n vas›flar›
hakk›nda gerekli bilgilerin temin edilmesine odaklanmal›d›r. ‹lgili
firman›n tarihçesi, firman›n büyüklü¤ü, mevcut kaynak ve

 imkânlar›, kurum felsefesi ve denetim yaklafl›m›, özel uzmanl›k
 alan›, görevi üstlenecek olan yerel veya hizmet ofisi, ilgili sektördeki

uzmanl›¤› ve göreve tahsis edilecek olan temel ekip üyelerinin
 biyografileri gibi bilgiler toplanmal›d›r.

8. ‹lk eleme sürecinden sonra, bir sonraki safhaya geçmek için seçilen
adaylara, talep edilen hizmetler hakk›nda daha ayr›nt›l› ve özel

 bilgiler almak için ikinci bir talep gönderilmelidir. Beklenen
hizmetleri ve temel hedef tarihleri gösteren ayr›nt›l› bir hizmet
talep formu haz›rlanmal›d›r. Adaylardan, hizmetlerin ücretleri de
dahil, belirli özel ayr›nt›lar› bildirmeleri istenmelidir. Sürecin

 kalan k›sm› için, talep edilen ek bilgilerin teslim tarihlerini,
adaylar›n seçim kuruluna yapaca¤› sunumlar› içeren toplant›lar›n
tarihlerini ve son seçim tarihini gösteren bir zaman çizelgesi
haz›rlanabilir ve adaylara verilebilir. Ayr›nt›l› hizmet talep formu,
talep edilen hizmetlerin her birini tan›mlamal› ve hizmetlerin bir
hizmet sa¤lay›c›s›ndan tek bir paket olarak m› al›naca¤›n›, yoksa
birden fazla hizmet sa¤lay›c›s› aras›nda bölüfltürülece¤ini mi
aç›klamal›d›r.
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9. Adaylar›n vas›flar›n› baz› temel k›staslara göre karfl›laflt›rmak ve
özetlemek ve bunu, bütün hizmet sa¤lay›c›lar›n›n tutarl› ve objektif
bir flekilde de¤erlendirilmesine imkân veren bir formatta yapmak
uygun olabilir. Düflünme süreçlerini teflvik eden ve temel k›staslara
göre de¤erlendirmeye odaklanan sorular yöneltilebilir. Bir

 de¤erlendirme formu, seçim kurulunun her üyesinin adaylar›n her
biri hakk›nda yapt›¤› analizlerin ve vard›¤› sonuçlar›n toplanmas›n›
kolaylaflt›rabilir. Kurumun çeflitli adaylarla geçmifl iliflkileri, daha
önce al›nan hizmetlerin tipleri ve geçmiflte uygulanan ücretler gibi
temel bilgiler, seçim kuruluna, de¤erlendirmeye bafllamak için

 uygun bir bak›fl aç›s› verebilir.

10.D›fl denetim görevleriyle ilgili hizmet düzenlemeleri, yaz›l› bir
anlaflmaya geçirilmeli ve hem ilgili hizmet sa¤lay›c›s› hem de

 denetlenen taraf›ndan imzalanmal›d›r.

11.Seçme süreci sonucunda hizmet sa¤lay›c›s›n›n de¤ifltirilmesi
hâlinde, düzgün ve düzenli bir de¤ifliklik için uygun geçifl dönemi
planlar› yap›lmal›d›r. Gerekirse, resmî kurum ve yetkililer de dahil
ilgili taraflara gönderilmesi gereken bildirim ve aç›klamalar da

 zaman›nda iletilmelidir.

12.‹ç denetçiler, kurumun d›fl denetçilerin devam eden hizmet
faaliyetleri ve çal›flmalar›n› nas›l izledi¤ini ve takip etti¤ini

 belirlemelidir. Hizmet sözleflmelerinin ve di¤er anlaflmalar›n
 koflullar›na uyulup uyulmad›¤› dönemsel olarak incelenmelidir.

D›fl denetçilerin ba¤›ms›z olup olmad›¤› de¤erlendirmesine iç
denetçiler de kat›lmal› ve bu de¤erlendirme en az›ndan y›lda bir
kere yap›lmal› ve sonuçlar› denetim komitesine bildirilmelidir.
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Uygulama Önerisi 2060-1:

Denetim Komitesi, Yönetim Kurulu

ve Üst Yönetime Raporlama

Uluslararas› ‹ç Denetim Standartlar›ndan

Standart 2060'›n Yorumu

‹lgili Standart

2060 Yönetim Kurulu, Denetim Komitesi ve Üst Yönetime

Raporlamalar

‹ç Denetim Yöneticisi, iç denetim faaliyetinin amac›, yetkileri, görev
ve sorumluluklar› ve plana k›yasla performans› konular›nda,  denetim
komitesi, yönetim kurulu ve üst yönetime dönemsel raporlar sunmal›d›r.
Bu raporlar, önemli riskleri, kontrol sorunlar›n›, kurumsal yönetiflim
sorunlar›n› ve denetim komitesi, yönetim kurulu ve üst yönetimin
ihtiyaç duyabilece¤i veya talep edebilece¤i baflka konular› da içermelidir.

Bu Uygulama Önerisinin Niteli¤i: ‹ç denetçiler, denetim komitesi, yönetim kurulu
ve üst yönetime raporlama yaparken afla¤›daki önerileri dikkate almal›d›r. Ancak
bu k›lavuzun bu konuda gerekli olabilecek her fleyi kapsamak gibi bir amac› yoktur;
k›lavuz, sadece, dikkate al›nmas› gereken bir tavsiyeler demeti sunmaktad›r. Uygulama
Önerilerine uymak, iste¤e ba¤l›d›r.

1. ‹ç Denetim Yöneticisi, üst yönetime, denetim komitesine ve
 yönetim kuruluna y›l boyunca dönemsel olarak faaliyet raporlar›

sunmal›d›r. Bu faaliyet raporlar›, görevle ilgili önemli tespit ve
 tavsiyeleri içermeli ve onaylanm›fl görev ifl programlar›, personel
 (kadro) planlar› ve mali bütçelerden önemli sapmalar› ve bunlar›n

sebeplerini üst yönetime, denetim komitesine ve yönetim kuruluna
bildirmelidir.

2. Görevle ilgili önemli tespitler, ‹ç Denetim Yöneticisinin görüfl ve
kanaatine göre, kurumu olumsuz etkileyebilecek durumlard›r.
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Görevle ilgili önemli tespitler; usulsüzlük ve yolsuzluklar, yasa
d›fl› fiil ve ifllemler, hatâlar, verimsizlik, israf, etkisizlik, ç›kar

 çat›flmalar› ve kontrol zay›fl›klar› gibi durumlar› kapsayabilir. Bu
durumlar› üst yönetimle birlikte inceledikten sonra, ‹ç Denetim

 Yöneticisi, bu sorunlar tatmin edici bir flekilde çözümlenmifl olsun
ya da olmas›n, önemli tespit ve tavsiyeleri denetim komitesi ve

 yönetim kuruluna da bildirmelidir.

3. Yönetimin görevi ve sorumlulu¤u, görevle ilgili önemli tespit ve
tavsiyeler dikkate al›narak al›nmas› gereken tedbirler hakk›nda

 kararlar almakt›r. Üst yönetim, maliyetinden veya baflka hususlardan
dolay›, rapor edilen bir sorunu düzeltmeme ve çözmeme riskini

 üstlenmeye karar verebilir. Üst yönetimin önemli tespit ve
tavsiyelere iliflkin bütün kararlar›, denetim komitesi ve yönetim

 kuruluna bildirilmelidir.

4. Üst yönetimin, denetim komitesinin ve yönetim kurulunun rapor
edilen sorunu düzeltmeme ve çözmeme riskini üstlendi¤i

 durumlarda, ‹ç Denetim Yöneticisi, görevle ilgili olarak daha önce
rapor edilen önemli tespit ve tavsiyeler hakk›nda denetim komitesi
ve yönetim kuruluna bilgi vermenin uygunlu¤unu de¤erlendirmelidir.
Bu, özellikle kurumda, denetim komitesi, yönetim kurulu veya

 üst yönetimde meydana gelen de¤iflikliklerde -veya benzeri baflka
de¤iflikliklerin oldu¤u durumlarda- gerekli olabilir.

5. Faaliyet raporlar›, yukar›da bahsi geçen konulara ek olarak,

(a) fiilî performans› iç denetim faaliyetinin hedefleri ve görev
ifl programlar›yla ve (b) harcamalar› mali bütçelerle

 karfl›laflt›rmal›d›r. Bu raporlar, önemli sapmalar›n sebebini
 aç›klamal› ve al›nan veya al›nmas› gereken tedbirleri

göstermelidir.
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Uygulama Önerisi 2060-2:

Denetim Komitesiyle ‹liflkiler

Uluslararas› ‹ç Denetim Standartlar›ndan

Standart 2060'›n Yorumu

‹lgili Standart

2060 Yönetim Kurulu, Denetim Komitesi ve Üst Yönetime

Raporlamalar

‹ç Denetim Yöneticisi, iç denetim faaliyetinin amac›, yetkileri,
görev ve sorumluluklar› ve plana k›yasla performans› konular›nda,
denetim komitesi, yönetim kurulu ve üst yönetime dönemsel
raporlar sunmal›d›r. Bu raporlar, önemli riskleri, kontrol sorunlar›n›,
kurumsal yönetiflim sorunlar›n› ve denetim komitesi, yönetim
kurulu ve üst yönetimin ihtiyaç duyabilece¤i veya talep edebilece¤i
baflka konular› da içermelidir.

Bu Uygulama Önerisinin Niteli¤i: ‹ç denetçiler, iç denetim faaliyeti ile denetim
komitesi aras›ndaki iliflkiler konusunda afla¤›da verilen önerileri dikkate almal›d›r.
Ancak bu ilkeler, dikkate al›nmas› gereken bütün hususlar› kapsamak gibi bir amaç
gütmemekte, sadece denetim komiteleri ile iç denetim aras›nda uygun iliflkilerin
kurulmas› için gerekli temel bilgileri özetlemektedir. Uygulama Önerilerine uymak
iste¤e ba¤l›d›r.

1. Bu metinde kullan›lan "denetim komitesi" terimiyle, kurumun
 denetim ve kontrol ifllevlerinin gözetim ve denetiminden sorumlu

yönetim kademesine at›fta bulunulmaktad›r. Bu güvene dayanan
görevler genellikle bir denetim komitesine verilmesine ra¤men,

 bu uygulama önerisinde verilen bilgiler, yeddieminler, politika
 ve strateji tayin eden birimler, bir flah›s flirketinin sahipleri, iç
 kontrol komiteleri veya yönetim kurullar› gibi denk yetki ve

sorumluluklara sahip baflka gözetim ve denetim gruplar› için de
 geçerlidir ve onlara da uygulanabilir.



2. Uluslararas› ‹ç Denetçiler Enstitüsü (IIA), denetim komiteleri ve
iç denetçilerin amaçlar›n›n birbirine ba¤l› oldu¤unu kabul eder. 
Bunlar›n her birinin üst yönetim, yönetim kurulu, hissedarlar ve
kurum d›fl› taraflara karfl› sorumluluklar›n› yerine getirebilmesi

 için, denetim komitesiyle güçlü bir ifl iliflkisinin kurulmas› flartt›r.
Bu Uygulama Önerisi, denetim komitesi ile iç denetim faaliyeti

 aras›nda uygun bir iliflkinin özellik ve nitelikleri hakk›nda IIA'n›n
görüfllerini özetlemektedir. IIA, denetim komitesinin sorumluluklar›n›n
bu Uygulama Önerisinin kapsam› d›fl›ndaki faaliyetleri de

 kapsad›¤›n› bilir; dolay›s›yla bu Uygulama Önerisi, denetim
 komitesinin sorumluluklar›n›n kapsaml› ve tam bir tan›m›n› vermek

iddias›yla haz›rlanmam›flt›r.

3. Denetim komitesi ile iç denetim faaliyeti aras›nda, esas olarak ‹ç
Denetim Yöneticisi arac›l›¤›yla, etkin bir iliflki kurmak için önem
tafl›yan üç faaliyet alan› vard›r:

• Denetim komitesine, sorumluluklar›n› yerine getirebilmesi
 için, yönetmelik, faaliyet ve süreçlerinin uygun olmas›n›

 sa¤lamaya yard›mc› olmak,

• ‹ç denetimin yönetmeli¤i, rolü ve faaliyetlerinin net ve aç›k
bir flekilde anlafl›lmas›n› ve bunlar›n denetim komitesinin ve
yönetim kurulunun ihtiyaçlar›na cevap verecek flekilde

 olmas›n› sa¤lamak,

• Denetim komitesi ve baflkan›yla aç›k ve etkin bir iletiflim
sürdürmek.

Denetim Komitesinin Sorumluluklar›:

4. ‹ç Denetim Yöneticisi, denetim komitesi yönetmeli¤i, rolü ve
 faaliyetlerinin onun sorumluluklar›n› yerine getirmesi için uygun

olmas›n› sa¤lamak konusunda kurula yard›mc› olmal›d›r. ‹ç
Denetim Yöneticisi, faaliyetlerinin dönemsel gözden geçirilmesi
ve bu konuda iyilefltirme tedbirleri tavsiye edilmesi konular›nda
kurula yard›mc› olarak önemli bir rol oynayabilir. Bu yolla, ‹ç
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 Denetim Yöneticisi, denetim komitesi çal›flmalar› ve düzenleyici
uygulamalar konusunda denetim komitesi için de¤erli bir dan›flman
olabilir. ‹ç Denetim Yöneticisinin yapabilece¤i faaliyet ve ifllerin
örnekleri flunlard›r:

• Denetim komitesinin yönetmeli¤ini en az y›lda bir gözden
 geçirmek ve bu yönetmeli¤in, yönetim kurulunun verdi¤i

emir veya iflaretler ›fl›¤›nda, denetim komitesinin üstlendi¤i
bütün sorumluluklara temas edip etmedi¤i konusunda denetim

 komitesine bilgi vermek,

• Denetim komitesinin toplant›lar› için, gereken tüm faaliyetlerin
ay›nt›lar›n› içeren ve bunlar›n tamamlan›p tamamlanmad›¤›n›

 aç›klayan ve kendisine verilen bütün görevleri yerine getirdi¤ini
yönetim kuruluna y›lda bir rapor etmesinde denetim komitesine
yard›mc› olan bir planlama gündemi haz›rlamak,

• Denetim komitesinin toplant› gündemini haz›rlamak ve kurul
 baflkan›n›n incelemesine sunmak; toplant› malzemelerinin
 denetim komitesinin bütün üyelerine da¤›t›m›n› sa¤lamak ve

 denetim komitesi toplant› tutanaklar›n› yazmak,

• Denetim komitesini, faaliyet ve uygulamalar›n›n genel kabul
 gören uygulamalara uygun ve tutarl› olmas›n› sa¤lamak

 amac›yla, kurulun faaliyet ve uygulamalar›n›n mevcut en iyi
uygulamalarla karfl›laflt›r›ld›¤› dönemsel gözden geçirmeler
yapmaya teflvik etmek,

• Denetim komitesi üyelerine verilen malzemelerin ve bilgilerin
onlar›n ihtiyaçlar›n› karfl›lay›p karfl›lamad›¤›n› de¤erlendirmek
için kurul baflkan›yla dönemsel toplant›lar yapmak,

• Yeni kurul üyelerinin risk ve kontroller konusunda e¤itilmesi
 gibi, e¤itim veya bilgilendirme kurslar› veya sunumlar›n›n

 yararl› olup olmayaca¤›n›n denetim komitesine sorulmas›,

• Kurula ay›rd›¤› zaman›n ve görüflme s›kl›¤›n›n yeterli olup
 olmad›¤›n›n denetim komitesine sorulmas›.
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‹ç Denetim Faaliyetinin Rolü:

5. ‹ç Denetim Yöneticisinin denetim komitesiyle iliflkisi, denetim 
komitesinin iç denetim ifllevini anlamas›n› ve desteklemesini ve

 iç denetim faaliyetinden gereken her konuda yard›m almas›n›
sa¤lamak konusunda ‹ç Denetim Yöneticisinin üstlendi¤i temel

 rol etraf›nda flekillenmelidir. IIA, sa¤lam bir yönetiflimin, etkin
kurumsal yönetiflim sistemlerinin dört temel unsuru aras›nda

 yarat›lan sinerjiye ba¤l› oldu¤una inan›r ve bu tezi destekler:
Yönetim kurulu, yönetim, iç denetçiler ve d›fl denetçiler. Bu yap›
içinde, iç denetçiler ve denetim komitesi birbirlerini karfl›l›kl›

 olarak destekler. Denetim komitesinin bir kurumun faaliyetlerini
tam olarak anlayabilmesi için, iç denetçilerin ifllerinin

 de¤erlendirilmesi flartt›r. ‹ç Denetim Yöneticisinin kurula karfl›
üstlendi¤i rolün aslî bir unsuru da, bu hedefe ulafl›lmas›n› ve
kurulun ‹ç Denetim Yöneticisini güvenilir bir dan›flman› olarak

 görmesini temin etmektir. ‹ç Denetim Yöneticisi, bu rolün gere¤ini
yerine getirmek için çeflitli faaliyetler yapabilir:

• Denetim komitesinin iç denetim yönetmeli¤ini y›lda bir kere
 gözden geçirmesini ve onaylamas›n› talep etmek. (Bir iç denetim
 yönetmeli¤i örne¤i, IIA'n›n internet sitesinde bulunabilir.

http://www.theiia.org/ecm/guide-ia.cfm?doc_id=383 ).

• Mevcut örgütlenme yap›s›n›n iç denetçilere uygun ve yeterli
 ba¤›ms›zl›k verdi¤inden emin olmak amac›yla, iç denetimin
 ifllevsel ve idarî hiyerarflik iliflkilerini denetim komitesiyle

 birlikte incelemek ve gözden geçirmek (Uygulama Önerisi
1110-2 "‹ç Denetim Yöneticisi - Hiyerarflik ‹liflkiler),

• ‹ç Denetim Yöneticisinin tayini, ücreti, performans
 de¤erlendirmesi, görevde kalmas› ve görevden azledilmesi

de dahil olmak üzere ‹ç Denetim Yöneticisi ile ilgili istihdam
kararlar›n›n denetim komitesi taraf›ndan incelenmesini öngören
bir hükmü denetim komitesi yönetmeli¤ine koymak,

• ‹ç denetim hizmetlerinin d›flar›dan al›nmas›na iliflkin tekliflerin
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denetim komitesi taraf›ndan incelenmesi ve onaylanmas›n›
 öngören bir hükmü denetim komitesi yönetmeli¤ine koymak,

• ‹ç denetim faaliyetinin sorumluluklar›n› yerine getirmesine
 engel olan bütçe veya kapsam s›n›rlamalar› bulunmamas›n›

temin etmek amac›yla, personelin ve bütçenin yeterlili¤i ve
 iç denetim faaliyetlerinin kapsam› ve sonuçlar› konular›n›n
 de¤erlendirilmesinde denetim komitesine yard›mc› olmak,

• Di¤er kontrol ve gözlem ifllevlerinin (örne¤in, risk yönetimi,
 mevzuata uyum, güvenlik, ifl devaml›l›¤›, hukuk, etik, çevre

ve d›fl denetim) gözetimi ve eflgüdümü hakk›nda bilgi vermek,

• Kurumun ve ba¤l› flirketlerinin faaliyetlerinin kontrolü
 süreçleriyle ilgili önemli sorunlar› ve bu süreçlerde iyilefltirme

ve gelifltirme yapmaya yönelik önerileri rapor etmek ve bu
 konularda bir karar al›nana kadar gerekli tüm bilgileri vermek,

• Y›ll›k denetim plan›n›n durumu ve sonuçlar› hakk›nda ve
 birim kaynaklar›n›n yeterlili¤i konusunda üst yönetim ve
 denetim komitesine bilgi vermek,

• Yönetimin belirledi¤i risk veya kontrol endifleleri de dahil,
 risk esasl› uygun bir yöntem uygulayarak esnek bir y›ll›k
 denetim plan› haz›rlamak ve dönemsel güncellemeler yan›nda,

bu plan› gözden geçirme ve onaylamas› için denetim komitesine
sunmak,

• Gerekti¤inde yönetimin ve denetim komitesinin talep etti¤i
 özel görev veya projeler de dahil, onaylanm›fl y›ll›k denetim

plan›n›n uygulamalar› hakk›nda rapor sunmak,

• fiirketin iç kontrollerinde önemli görevleri bulunan çal›flanlar›n
veya yönetimin dahil oldu¤u suiistimal flüphelerinin denetim

 komitesine zaman›nda bildirilmesi konusunda, iç denetim
biriminin sorumlulu¤unu iç denetim yönetmeli¤ine koymak.

 Kurum içinde önem arz eden flüpheli suiistimal fiilleri hakk›nda
araflt›rma yap›lmas›na yard›mc› olmak ve sonuçlar› yönetime
ve denetim komitesine bildirmek,
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• Denetim komiteleri, iç denetim faaliyetinin IIA'n›n "Uluslararas›
‹ç Denetim Standartlar›'na" (Standartlar) uydu¤unu ilân

 edebilmesi için iç denetim faaliyetinin her befl y›lda bir kalite
 de¤erlendirmesine tâbi tutulmas› gerekti¤ini bilmelidir. Düzenli

kalite de¤erlendirmeleri, iç denetim faaliyetlerinin bu
 Standartlara uygun oldu¤u konusunda denetim komitesine ve

yönetime yeterli güvence verecektir,

Denetim Komitesiyle ‹letiflim:

6. Yukar›da say›lan faaliyetler sakl› kalmak kayd›yla, ‹ç Denetim
 Yöneticisi ile denetim komitesi aras›ndaki iliflkinin genel etkinli¤i,

büyük ölçüde, taraflar aras›ndaki iletiflime ba¤l›d›r. Günümüzde
denetim komiteleri aç›k ve samimî iletiflim konusunda yüksek bir
seviye beklentisi içindedir. ‹ç Denetim Yöneticisinin denetim

 komitesi taraf›ndan güvenilir bir dan›flman olarak görülebilmesi
için, iletiflim temel unsurdur. ‹ç denetim, tan›m› gere¤i, denetim
faaliyetlerine sistemli ve disiplinli bir yaklafl›m getirerek denetim
komitesine hedeflerine ulaflmas› konusunda yard›mc› olabilir;

 fakat uygun bir iletiflim kurulamazsa, denetim komitesinin bunu
gerçeklefltirmesi mümkün de¤ildir. ‹ç Denetim Yöneticisi, afla¤›daki
konularda denetim komitesiyle iletiflim kurmay› düflünmelidir:

• Denetim komiteleri, hassas konular› tart›flmak için ‹ç Denetim
Yöneticisi ile düzenli olarak özel toplant›lar yapmal›d›r,

• Denetim iflinin tan›mlanan görevi ve kapsam›na göre denetim
 faaliyetlerinin sonuçlar› hakk›nda bir y›ll›k özet rapor veya

de¤erlendirme sunmak,

• Denetim komitesine ve yönetime, denetim çal›flmalar›n›n
 sonuçlar›n› özetleyen dönemsel raporlar sunmak,

• ‹ç denetim konusunda en son e¤ilimler ve baflar›l› uygulamalar
hakk›nda denetim komitesini sürekli bilgilendirmek,

• Denetim komitesini bilgilendirme ihtiyaçlar›n›n karfl›lan›p
 karfl›lanmad›¤›n› d›fl denetçilerle tart›flmak,
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• Denetim komitesine verilen bilgilerin taml›¤›n› ve
 do¤rulu¤unu gözden geçirmek,

• ‹ç ve d›fl denetçiler aras›nda etkin ve verimli bir faaliyet
 eflgüdümü olup olmad›¤›n› teyid etmek. ‹ç ve d›fl denetçilerin

iflleri aras›nda tekrarlama olup olmad›¤›n› tespit etmek ve
 bunun sebeplerini aç›klamak.
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Uygulama Önerisi 2100-1:

‹flin Niteli¤i

Uluslararas› ‹ç Denetim Standartlar›ndan

Standart 2100'ün Yorumu

‹lgili Standart

2100 ‹flin Niteli¤i

‹ç denetim faaliyeti, sistematik ve disiplinli bir yaklafl›mla, risk
yönetimi, kontrol ve yönetiflim sistemlerini de¤erlendirmeli ve bu
sistemlerin iyilefltirilmesine katk›da bulunmal›d›r.

Bu Uygulama Önerisinin Niteli¤i: ‹ç denetçiler, iç denetim faaliyetinin çal›flmalar›n›n
niteli¤ini de¤erlendirirken afla¤›daki önerileri dikkate almal›d›r. Ancak bu k›lavuzun
bu de¤erlendirmede gerekli olabilecek her fleyi kapsamak gibi bir amac› yoktur;
k›lavuz, sadece, dikkate al›nmas› gereken bir tavsiyeler demeti sunmaktad›r. Uygulama
Önerilerine uymak, iste¤e ba¤l›d›r.

1. ‹ç denetim çal›flmas›, risk yönetimi, kontrol ve yönetiflim
 süreçlerinin yeterlili¤inin ve etkinli¤inin ve verilen görevlerin

yerine getirilmesinde gösterilen performans kalitesinin
de¤erlendirilmesi ve iyilefltirilmesi amac›na yönelik sistemli ve

 disiplinli bir yaklafl›m› içine al›r. Kurumun mevcut risk yönetimi,
kontrol ve yönetiflim süreçlerinin yeterlili¤ini de¤erlendirmenin

 gayesi; (1) bu süreçlerin niyetlenildi¤i gibi çal›flt›¤›ndan ve kurumun
hedef ve amaçlar›na ulaflmas›n› sa¤layaca¤›ndan emin olmak ve
(2) kurumun faaliyetlerinin performans etkinli¤i ve verimlili¤i
aç›s›ndan gelifltirilmesine yönelik tavsiyelerde bulunmakt›r. Üst
yönetim, denetim komitesi ve yönetim kurulu, denetlenecek
faaliyetler ve denetim iflinin kapsam› hakk›nda genel talimatlar
verebilir.

2. Kurum yönetimi, risk yönetimi, kontrol ve yönetiflim süreçlerini,
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 kurumun hedef ve amaçlar›n›n verimli ve ekonomik bir flekilde
 gerçeklefltirilmesi için makul bir güvence sa¤layacak flekilde,

planlad›¤› ve tasarlad›¤› takdirde, bu risk yönetimi, kontrol ve
 yönetiflim süreçleri uygun ve yeterli say›l›r. Verimli performans,

hedef ve amaçlar›n do¤ru, zamanl› ve ekonomik flekilde
 gerçeklefltirilmesi anlam›na gelir. Ekonomik performans, hedef

ve amaçlar›n mevcut risk maruziyetine uygun asgarî kaynak
 kullan›m›yla (yani, asgarî maliyetle) gerçeklefltirilmesi anlam›na

gelir. Riskleri azaltmak ve beklenen sapmalar› kabul edilebilir bir
düzeyde s›n›rland›rmak için tasar›m ve uygulama safhalar›nda
maliyet aç›s›ndan en etkin önlemler al›nd›¤› takdirde, makul
güvence sa¤lanm›fl kabul edilir. Böylece, tasar›m süreci, hedef

 ve amaçlar›n belirlenmesiyle bafllar. Bu safhan›n ard›ndan; ilgili
kavram, bölüm, faaliyet ve insanlar›n, belirlenen hedef ve amaçlara
ulaflmak için birlikte çal›flabilecek bir flekilde örgütlenmesi veya
toplanmas› aflamas› gelir.

3. Yönetim, ilgili süreçleri kurumun hedef ve amaçlar›na ulafl›lmas›
için makul güvence sa¤layacak bir flekilde yönlendirdi¤i takdirde,
bu risk yönetimi, kontrol ve yönetiflim süreçleri etkin say›l›r.
Hedeflere ulafl›lmas› ve planlanan faaliyetlerin yürütülmesine ek
olarak, kurum yönetimi, ilgili ifllem ve faaliyetler için yetki vererek,
performans sonuçlar›n› izleyerek ve kurumun belirledi¤i süreçlerin
tasarland›¤› gibi devam edip etmedi¤ini kontrol ederek yönlendirme
yapar.

4. Genel olarak, tüm kurumun sürdürülebilir olmas›ndan ve kurumun
çal›flmalar›, davran›fllar› ve performans›ndan dolay› hissedarlara,
di¤er menfaat sahiplerine, resmî yetkililere ve genel kamuya karfl›
kurum yönetimi sorumludur. Özel olarak, genel yönetim sürecinin
temel ve aslî hedefleri:

• ilgili, güvenilir ve inan›l›r finans ve iflletme bilgilerine ulaflmak,

• kurum kaynaklar›n›n etkin ve verimli kullan›lmas›n› sa¤lamak,
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• kurumun varl›klar›n› korumak,

• kanunlara, mevzuata, etik ve ifl standartlar›na ve sözleflmelere
 uyulmas›n› sa¤lamak,

• risk maruziyetlerini belirlemek ve tan›mlamak ve bunlar›
 kontrol alt›na almak için etkin stratejiler uygulamak,

• faaliyetler veya programlar için hedef ve amaçlar koymak.

5. Kurum yönetimi, hedef ve amaçlara ulafl›lmas› konusunda makul
güvence sa¤lamak için yeterli tedbirlerin al›nmas› ve uygulanmas›n›
planlar, örgütler ve yönlendirir. Yönetim, hedef ve amaçlar›n›

 dönemsel olarak gözden geçirir ve süreçlerini iç ve d›fl koflullardaki
de¤iflikliklere göre uyarlar. Yönetim, riskleri anlamas›n› ve etkin
risk stratejileriyle yönetmesini mümkün k›lacak etik iklimini de

 içine alan bir kurum kültürü oluflturur ve uygular.

6. Kontrol, yönetimin belirlenen hedef ve amaçlara ulaflma ihtimalini
art›rmak amac›yla ald›¤› tedbirlerdir. Kontrol, önleyici (istenmeyen
olaylar› cayd›r›c›), tespit edici (meydana gelen istenmeyen olaylar›
tespit edici ve düzeltici) ya da yönlendirici (istenen olaylar› teflvik
edici veya bunlar›n olmas›n› sa¤lay›c›) nitelikte olabilir. Kontrol
sistemi kavram›, bir kurumun hedef ve amaçlar›na varmak için

 kulland›¤› kontrol unsurlar› ve faaliyetlerinin bütünlüklü bir
 toplam›n› kapsar.

7. ‹ç denetçiler, hedef ve amaçlara ulafl›laca¤› konusunda makul
güvencenin bulunup bulunmad›¤›n› tespit etmek amac›yla,
planlama, örgütleme ve yönlendirmeden oluflan yönetim sürecinin
tamam›n› de¤erlendirir. ‹ç denetçiler, ileriye yönelik bir bak›fl

 aç›s›yla güvence sa¤lama kabiliyetini etkileyen iç veya d›fl
koflullardaki fiilî veya potansiyel de¤ifliklikler konusunda uyan›k
olmal›d›r. Bu durumlarda, iç denetçiler, performans›n düflmesi

 riskine dikkat etmelidir.
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8. Bu iç denetim de¤erlendirmeleri, bir bütün olarak, genel yönetim
sürecinin de¤erlendirilmesi için gereken veri ve bilgileri verir.
Kurum içindeki bütün ifl sistemleri, süreçler, operasyonlar, bölümler
ve faaliyetler iç denetçilerin bu de¤erlendirmelerine tâbidir. ‹ç

 denetim iflinin genel kapsam›;

• yönetimin uygulad›¤› risk yönetimi sisteminin etkin oldu¤u,

• yönetimin iç kontrol sisteminin yeterli, etkin ve verimli oldu¤u,

• yönetiflim sürecinin gerekli de¤erleri belirlemek ve korumak,
hedefleri tespit etmek, faaliyetleri ve ifl performans›n› izlemek
ve sorumluluklarla ilgili tedbirleri tan›mlamak aç›s›ndan etkin
oldu¤u konusunda makul güvence sa¤lamal›d›r.
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Uygulama Önerisi 2100-2:

Bilgi Güvenli¤i

Uluslararas› ‹ç Denetim Standartlar›ndan

 Standart 2100'ün Yorumu

‹lgili Standart

2100 ‹flin Niteli¤i

‹ç denetim faaliyeti, sistematik ve disiplinli bir yaklafl›mla, risk
yönetimi, kontrol ve yönetiflim sistemlerini de¤erlendirmeli ve bu
sistemlerin iyilefltirilmesine katk›da bulunmal›d›r.

Bu Uygulama Önerisinin Niteli¤i: ‹ç denetçiler, bir kurumun bilgi güvenli¤iyle
ilgili yönetiflim faaliyetlerini inceler ve de¤erlendirirken afla¤›daki önerileri dikkate
almal›d›r. Ancak bu k›lavuzun bilgi güvenli¤ine iliflkin kapsaml› bir güvence veya
dan›flmanl›k görevi için gerekli olabilecek her fleyi kapsamak gibi bir amac› yoktur;
k›lavuz, sadece, denetim komitesi, yönetim kurulu ve üst yönetimle ilgili görevlerini
tamamlay›c› nitelikte üst düzey denetçi sorumluluklar› hakk›nda bir tavsiyeler demeti
sunmaktad›r. Uygulama Önerilerine uymak, iste¤e ba¤l›d›r.

1. ‹ç denetçiler, üst yönetimin, denetim komitesinin ve yönetim
 kurulunun bilgi güvenli¤inin idarî bir sorumluluk oldu¤u konusunda

aç›k bir anlay›fla sahip olup olmad›klar›n› belirlemelidir. Bu
 sorumluluk, bilgilerin hangi ortamda sakland›¤›na bak›lmaks›z›n

kurum için hayatî öneme sahip bütün veri ve bilgileri kapsar.

2. ‹ç Denetim Yöneticisi, iç denetim faaliyetinin bilgi güvenli¤ini
 ve ba¤lant›l› risk ve risk maruziyetlerini de¤erlendirmek için
 yeterli ve uygun denetim kaynaklar›na veya bu kaynaklara eriflim

olana¤›na sahip olup olmad›¤›n› tespit etmelidir. Bu, kurumun d›fl
kurumlarla iliflkilerinden kaynaklananlar dahil hem iç hem d›fl

 risk ve risk maruziyetlerini kapsar.

3. ‹ç denetçiler, bilgi güvenli¤i ihlâllerinin ve kurum aç›s›ndan
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tehlike oluflturabilecek durumlar›n iç denetim faaliyetlerini yürüten
kiflilere derhal bildirilece¤i konusunda, denetim komitesinin ve

 yönetim kurulunun di¤er yönetim birimlerinden güvence al›p
 almad›¤›n› da tespit etmelidir.

4. ‹ç denetçiler, gerekti¤inde, geçmifl ve gelecekteki muhtemel
 sald›r›lara veya sald›r› giriflimlerine karfl›, önleyici, tespit edici ve

azalt›c› tedbirlerin etkinli¤ini de¤erlendirmelidir. ‹ç denetçiler;
denetim komitesinin ve yönetim kurulunun, mevcut tehditler,
olaylar, karfl›lafl›lan zay›fl›klar ve uygulanan düzeltici tedbirler

 hakk›nda yeterince bilgilendirildi¤ini teyid etmelidir.

5. ‹ç denetçiler, kurumun bilgi güvenli¤i uygulamalar›n› dönemsel
 olarak de¤erlendirmeli; mevcut koruma ve kontrol iyilefltirmeleri

ya da yeni koruma ve kontrol uygulamalar› (hangisi uygunsa)
 tavsiye etmelidir. Bu de¤erlendirmeden sonra, denetim komitesi

ve yönetim kuruluna, bir güvence raporu sunulmal›d›r. Bu
 de¤erlendirmeler, ba¤›ms›z ve ayr› görevler olarak ya da onaylanm›fl

denetim plan›n›n bir parças› olan baflka denetim veya görevlerle
bütünlük arz edecek flekilde yap›labilir.

222        Meslekî Uygulama Çerçevesi



Uygulama Önerisi 2100-3:

‹ç Denetimin Risk Yönetim

Sürecindeki Rolü

Uluslararas› ‹ç Denetim Standartlar›ndan

 Standart 2100'ün Yorumu

‹ligili Standart

2100 ‹flin Niteli¤i

‹ç denetim faaliyeti, sistematik ve disiplinli bir yaklafl›mla, risk
yönetimi, kontrol ve yönetiflim sistemlerini de¤erlendirmeli ve bu
sistemlerin iyilefltirilmesine katk›da bulunmal›d›r.

Bu Uygulama Önerisinin Niteli¤i: ‹ç denetimin tan›m› flöyledir: "... risk yönetimi,
kontrol ve yönetiflim süreçlerinin etkinli¤ini de¤erlendirmek ve gelifltirmek ve
iyilefltirmek amac›na yönelik disiplinli bir yaklafl›md›r." ‹ç denetçiler, iç denetimi
Standartlara uygun bir flekilde gerçeklefltirmek için, kurumun risk yönetimi sürecinde
önemli ve temel bir rol oynar. Bu uygulama önerisi, iç denetçilere, bir kurumun risk
yönetim sürecindeki rollerinin tespit edilmesi için ve Standartlara uymalar› için bir
k›lavuz görevini yapmaktad›r. Bu uygulama önerisinde ele al›nan konular›n d›fl›nda
baflka konular›n da ele al›nmas› gerekebilir. Uygulama Önerilerine uymak, iste¤e
ba¤l›d›r.

1. Risk yönetimi, kurum yönetiminin temel sorumluluklar›ndan
 biridir. ‹fl hedeflerine ulaflabilmek için, yönetimin, kurum içinde

sa¤lam risk yönetimi süreçlerinin bulunmas›n› ve kullan›lmas›n›
sa¤lamas› gerekir. Denetim komitesi ve yönetim kurulu, uygun

 risk yönetimi süreçlerinin bulunup bulunmad›¤›n› ve bu süreçlerin
yeterli ve etkin olup olmad›¤›n› tespit etmek konusunda denetleyici
bir rol oynar. ‹ç denetçiler, yönetimin uygulad›¤› risk süreçlerinin
yeterlili¤i ve etkinli¤ini inceleyerek, de¤erlendirerek, rapor ederek
ve bu konuda iyilefltirici önlemler önererek hem yönetime hem

 de denetim komitesine yard›mc› olmal›d›r. Kurumun risk yönetimi
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 ve kontrol süreçlerinden kurum yönetimi, denetim komitesi ve
 yönetim kurulu sorumludur. Ancak, dan›flmanl›k rolünü üstlenen

iç denetçiler de, bu risklerin tan›mlanmas›, de¤erlendirilmesi, risk
yönetimi yöntemlerinin uygulanmas› ve bu risklerle ilgili kontrol
önlemlerinin al›nmas› ve uygulanmas› konular›nda yard›mc›
olabilir.

2. Kurumun risk yönetimi süreçleri hakk›nda de¤erlendirme ve
 incelemeler yapmak ve raporlar yazmak, normal olarak, yüksek
 denetim önceli¤ine sahip bir görevdir. Yönetimin uygulad›¤› risk

süreçlerini de¤erlendirme görevi; denetçilerin denetim çal›flmalar›n›
planlamak için risk analizlerini kullanmas› gere¤inden farkl›d›r.
Bununla birlikte, üst yönetimin, denetim komitesi ve yönetim

 kurulunun endifle duydu¤u konular›n tespiti de dahil, kapsaml› bir
 risk yönetim sürecinden elde edilen bilgiler, iç denetçilerin denetim

faaliyetlerini planlamas›na yard›mc› olabilir.

3. ‹ç Denetim Yöneticisi, kurumun risk yönetimi sürecinde, üst
 yönetimin, yönetim kurulunun ve denetim komitesinin iç denetim

faaliyetinden beklentilerini ö¤renmeli ve kavramal›d›r. Bu bilgiler,
iç denetim faaliyetinin ve denetim kurulunun yönetmeliklerine de
yaz›lmal›d›r.

4. Kurumun risk yönetimi sürecinde rol oynayan bütün kifli ve
 gruplar aras›nda faaliyetlerin ve sorumluluklar›n eflgüdümü gerekir.

Bu sorumluluk ve faaliyetler, kurumun stratejik planlar›nda,
denetim komitesi ve yönetim kurulunun politikalar›nda,
yönetmeliklerde, genelgelerde, faaliyet prosedürlerinde ve baflka
idarî belgelerde de aç›kça ifade edilmelidir. Kay›tlara geçirilmesi
gereken faaliyet ve sorumluluklara örnek olarak flunlar›
gösterebiliriz:

• Stratejik yönün tayini görevi denetim komitesine, yönetim
 kuruluna veya bir baflka komiteye verilebilir,

• Risklerin sorumlulu¤u üst yönetim kademelerine verilebilir,
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• Ek risklerin kabulü sorumlulu¤u icra kurulu düzeyinde olabilir,

• Kesintisiz risk tespit, tan›mlama, de¤erlendirme, azaltma ve
 izleme faaliyetleri, faaliyetler düzeyinde yürütülebilir,

• Dönemsel de¤erlendirme ve güvence sa¤lama görevleri, iç
 denetim faaliyetine verilmelidir.

5. ‹ç denetçilerin ifllerinin ola¤an ak›fl› içinde önemli risk ve risk
 maruziyetlerini tespit etmeleri ve de¤erlendirmeleri beklenir.

6. ‹ç denetim faaliyetinin bir kurumun risk yönetim sürecinde oynad›¤›
rol, zamanla de¤iflebilir ve

• hiç rolü olmamaktan,

• iç denetim plan›n›n bir parças› olarak risk yönetimi sürecini
 denetlemeye,

• izleme komitelerine, izleme faaliyetlerine ve durum raporlama
çal›flmalar›na kat›lmak gibi, risk yönetim sürecinde faal ve

 kesintisiz destek ve kat›l›ma,

• risk yönetim sürecinin yönetimi ve eflgüdümünekadar uzanan
 bir aral›kta olabilir.

7. Son olarak, iç denetimin risk yönetimi sürecindeki rolünü tespit
 etmek, üst yönetimin ve denetim komitesinin görevidir. Yönetimin

iç denetimin rolü konusundaki görüflü de, muhtemelen, kurumsal
kültür, iç denetim personelinin kabiliyeti, ülkenin mahallî koflullar›
ve gelenekleri gibi etkenler dikkate al›narak belirlenir.

8. Bu konuda, afla¤›da say›lan uygulama önerilerinde ek öneri ve
 tavsiyeler bulunabilir:

• PA 2100-4 Risk Yönetim Süreci Bulunmayan Kurumlarda
 ‹ç Denetimin Rolü
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• PA 1130.A1-2 ‹ç Denetimin Di¤er (Denetim-D›fl›) Görev ve
 Fonksiyonlarla ‹lgili Sorumluluklar›

• PA 2110-1 Risk Yönetim Süreçlerinin Yeterlili¤inin
De¤erlendirilmesi

• PA 2010-2 Denetim Plan›yla Risk ve Risk Maruziyeti Aras›nda
Ba¤lant› Kurmak
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Uygulama Önerisi 2100-4:

Risk Yönetim Süreci

Bulunmayan Kurumlarda ‹ç

Denetimin Rolü

Uluslararas› ‹ç Denetim Standartlar›ndan

Standart 2100'ün Yorumu

‹lgili Standart

2100 ‹flin Niteli¤i

‹ç denetim faaliyeti, sistematik ve disiplinli bir yaklafl›mla, risk
yönetimi, kontrol ve yönetiflim sistemlerini de¤erlendirmeli ve bu
sistemlerin iyilefltirilmesine katk›da bulunmal›d›r.

Bu Uygulama Önerisinin Niteli¤i: ‹ç denetimin tan›m› flöyledir: "... risk yönetimi,
kontrol ve yönetiflim süreçlerinin etkinli¤ini de¤erlendirmek ve gelifltirmek ve
iyilefltirmek amac›na yönelik disiplinli bir yaklafl›md›r." ‹ç denetçiler, iç denetimi
Standartlara uygun bir flekilde gerçeklefltirmek için, kurumun risk yönetimi sürecinde
önemli ve temel bir rol oynar. Ancak baz› kurumlarda yerleflik bir risk yönetimi
süreci bulunmayabilir. Bu uygulama önerisi, iç denetçilere, yerleflik bir risk yönetimi
süreci bulunmayan bir kurumdaki rollerinin tespit edilmesi için bir k›lavuz görevini
yapmaktad›r. Bu uygulama önerisinde ele al›nan konular›n d›fl›nda baflka konular›n
da ele al›nmas› gerekebilir. Uygulama Önerilerine uymak, iste¤e ba¤l›d›r.

1. Risk yönetimi, yönetimin temel sorumluluklar›ndan biridir. ‹fl
hedeflerine ulaflabilmek için, yönetimin, kurum içinde sa¤lam risk
yönetimi süreçlerinin bulunmas›n› ve kullan›lmas›n› sa¤lamas›

 gerekir. Denetim komitesi ve yönetim kurulu, uygun risk yönetimi
süreçlerinin bulunup bulunmad›¤›n› ve bu süreçlerin yeterli ve

 etkin olup olmad›¤›n› tespit etmek konusunda denetleyici bir rol
oynar. ‹ç denetçiler, yönetimin uygulad›¤› risk süreçlerinin yeterlili¤i
ve etkinli¤ini inceleyerek, de¤erlendirerek, rapor ederek ve bu

 konuda iyilefltirici önlemler önererek hem yönetime hem de
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denetim komitesine yard›mc› olmal›d›r. Kurumun risk yönetimi
 ve kontrol süreçlerinden yönetim, denetim komitesi ve yönetim
 kurulu sorumludur. Ancak, dan›flmanl›k rolünü üstlenen iç

denetçiler de, bu risklerin tan›mlanmas›, de¤erlendirilmesi ve risk
yönetimi metodolojilerinin uygulanmas› ve bu risklerle ilgili
kontrol önlemlerinin al›nmas› ve uygulanmas› konular›nda yard›mc›
olabilir.

2. Kurumun risk yönetimi süreçleri hakk›nda de¤erlendirme ve
 incelemeler yapmak ve raporlar yazmak, normal olarak, yüksek
 denetim önceli¤ine sahip bir görevdir. Yönetimin uygulad›¤› risk

süreçlerini de¤erlendirme görevi, denetçilerin denetim çal›flmalar›n›
planlamak için risk analizlerini kullanmas› gere¤inden farkl›d›r.
Bununla birlikte, yönetimin, denetim komitesi ve yönetim
kurulunun kayg› duydu¤u konular›n tespiti de dahil, kapsaml› bir
risk yönetim sürecinden elde edilen bilgiler, iç denetçilerin denetim
faaliyetlerini planlamas›na yard›mc› olabilir.

3. ‹ç Denetim Yöneticisi, kurumun risk yönetimi sürecinde, üst
 yönetim, denetim komitesi ve yönetim kurulunun iç denetim

faaliyetinden beklentilerini ö¤renmeli ve kavramal›d›r. Bu bilgiler,
iç denetim faaliyetinin ve denetim kurulunun yönetmeliklerine de
yaz›lmal›d›r.

4. Bir kurum bir risk yönetimi süreci oluflturmam›flsa, iç denetçi,
 böyle bir sürecin oluflturulmas›na iliflkin tavsiyeleriyle birlikte bu

konuyu yönetimin dikkatine sunmal›d›r. ‹ç denetçi, denetim
 faaliyetinin risk yönetimi sürecindeki rolü konusunda yönetimin,

denetim komitesi, yönetim ve yönetim kurulun›n görüfl ve
 talimatlar›n› almal›d›r. ‹ç denetim faaliyetinin ve denetim kurulunun

yönetmelikleri, her birinin risk yönetimi sürecindeki rolünü
 aç›klamal› ve göstermelidir.

5. Talep hâlinde, iç denetçiler, kurumun risk yönetim sürecinin ilk
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 kurulufluna yard›mc› olacak faal bir rol oynayabilir. Daha faal bir
rol ise, geleneksel güvence faaliyetlerine ek olarak, temel süreçlerin
gelifltirilmesinde dan›flmanl›k görevinin üstlenilmesini kapsar. Bu
yard›m›n kapsam› iç denetçilerin normal güvence ve dan›flmanl›k
faaliyetlerinin kapsam›n› aflt›¤› takdirde, iç denetçilerin ba¤›ms›zl›¤›
bozulabilir. Bu durumlarda, iç denetçiler, Standartlar›n aç›klama
ve raporlamayla ilgili gereklerine uymal›d›r. Bu konuda, ‹ç
Denetimin Di¤er (Denetim-D›fl›) Görev ve Fonksiyonlarla ‹lgili

 Sorumlulu¤u bafll›kl› Uygulama Önerisi 1130.A1-2'de ek bilgiler
bulunabilir.

6. Bir risk yönetim sürecinin gelifltirilmesi ve yönetiminde faal bir
 rol oynamak "risklerin sorumlulu¤unu üstlenmek" rolüyle ayn›
 de¤ildir. "Risklerin sorumlulu¤unu üstlenmek" rolünden kaç›nmak

için, iç denetçiler, mevcut risklerin tespit edilmesi, tan›mlanmas›,
azalt›lmas›, izlenmesi ve "sorumlulu¤un üstlenilmesi" konular›ndaki
rolleri konusunda yönetimden teyit istemelidir.

7. Özet olarak, iç denetçiler, risk yönetimi süreçlerini oluflturabilir
veya kolaylaflt›rabilir; fakat tespit edilen ve tan›mlanan risklerin
yönetimini "üstlenmemeli" veya bu konuda sorumluluk almamal›d›r.
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Uygulama Önerisi 2100-5:

Mevzuata Uyum

Programlar›n›n

De¤erlendirilmesinde Hukukî

Mülâhazalar

Uluslararas› ‹ç Denetim Standartlar›ndan

Standart 2100'ün Yorumu

‹lgili Standart

2100 ‹flin Niteli¤i

‹ç denetim faaliyeti, sistematik ve disiplinli bir yaklafl›mla, risk
yönetimi, kontrol ve yönetiflim sistemlerini de¤erlendirmeli ve bu
sistemlerin iyilefltirilmesine katk›da bulunmal›d›r.

Bu Uygulama Önerisinin Niteli¤i: ‹ç denetçiler bir kurumun mevzuata uyum
programlar›n› de¤erlendirirken afla¤›daki önerileri dikkate almal›d›r. Bu k›lavuzun,
mevzuata uyumla ilgili kapsaml› bir güvence veya dan›flmanl›k görevi için gerekli
olabilecek bütün prosedürleri temsil etmek veya kapsamak gibi bir amac› yoktur.
Uygulama Önerilerine uymak, iste¤e ba¤l›d›r.

Dikkat: ‹ç denetçilerin hukukî sorunlarla ilgili tüm konularda hukuk dan›flman›na
baflvurmas› tavsiye edilir, çünkü farkl› ülkelerdeki kanunlar aras›nda çok büyük
farklar olabilir. Bu uygulama önerisindeki öneriler esas olarak Amerika Birleflik
Devletleri hukuk sistemine dayanmaktad›r.

1. Mevzuata uyum programlar›, kurumlara, personelin kastî olmayan
kanun ihlâllerini önlemek, yasa d›fl› faaliyet ve ifllemleri tespit

 etmek ve personelin kastî kanun ihlâllerini cayd›rmak konusunda
yard›mc› olur. Bu mevzuata uyum programlar›, sigorta tazminat
taleplerinin kan›tlanmas›nda, yönetici ve memurlar›n

 sorumlulu¤unun tespit edilmesinde, kurumsal kimli¤in yarat›lmas›
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veya gelifltirilmesinde ve kas›t sebebiyle art›r›lm›fl cezaî
tazminatlar›n uygunlu¤una karar verilmesinde de yard›mc› olabilir.
‹ç denetçiler, bir kurumun mevzuata uyum programlar›n›, etkin

 ve verimli programlar için afla¤›da önerilen sistem ›fl›¤›nda
de¤erlendirmelidir.

2. Kurum, hem kendi çal›flanlar› hem de temsilci ve acentelerinin
 uymas› gereken ve suç teflkil eden eylemleri azaltabilecek nitelikte

olan mevzuata uyum standartlar› ve usulleri tespit etmeli ve
 uygulamal›d›r.

• Kurum, yasaklanm›fl ifllem ve faaliyetleri aç›kça gösteren ve
 tan›mlayan bir yaz›l› ifl davran›fl kurallar› politikas›

belirlemelidir. Bu politika, bütün çal›flanlar›n kolayl›kla
 anlayabilece¤i bir dilde kaleme al›nmal› ve hukuk dilini

kullanmaktan kaç›nmal›d›r.

• ‹yi haz›rlanm›fl bir politika, çal›flanlara ilgili tüm konularda
 k›lavuzluk eder. Kontrol listeleri, soru yan›t bölümü ve daha

fazla bilgi için ek kaynaklara referanslar, politikan›n kullan›c›lar
için uygun ve kullan›fll› olmas›na yard›mc› olur.

• Kurum, mevzuata uyum programlar›n›n uygulanmas›ndan
 sorumlu olan yönetim kurulu üyeleri, üst seviye memurlar,

 üst düzey mevzuata uyum görevlisi ve birim personelini
tan›mlayan bir örgütlenme flemas› yapmal›d›r.

• Çal›flanlar›n çok hukukî ve "tek tarafl›" gördü¤ü ifl davran›fl
kurallar› politikalar›, çal›flanlar›n etik veya yasalara ayk›r›
davran›fllara girme riskini art›r›r. Aç›k, basit ve âdil görülen
ifl davran›fl kurallar› politikalar› ise, çal›flanlar›n bu tür ifllem
ve davran›fllara girme riskini azalt›r.

• Eti¤e veya yasalara aç›kça ayk›r› olan davran›fllara da mali
 teflvikler getiren ödüllendirme sistemleri uygulayan flirketlerde,

mevzuata uyum sorunlar› do¤mas› beklenebilir.
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• Uluslararas› faaliyetleri olan flirketlerin, sadece belirli seçilmifl
co¤rafî bölgeler için de¤il, evrensel anlamda haz›rlanm›fl bir
mevzuata uyum program› yapmas› gerekir. Bu programlar,

 ilgili mahallî koflullar›, kanunlar› ve düzenlemeleri yans›tmal›d›r.

3. Standartlara ve prosedürlere uyumu denetleme konusundaki genel
sorumlulu¤un, kurumun üst düzey personelinden seçilmifl belirli
kifli veya kiflilere verilmesi gerekir.

• Kurumun üst düzey personeli terimi, kurum üzerinde önemli
 kontrole sahip olan veya kurum içinde politika belirleme ve
 yapma konusunda önemli rol oynayan kifliler anlam›na gelir.

• Kurumun üst düzey personeli terimi flu kiflileri kapsar: Yönetim
kurulu üyeleri; icraî görevleri olan yöneticiler; sat›fl, idare

 veya finans gibi, kurumun önemli bir ifl veya fonksiyon
 biriminden sorumlu olan kifliler ve kurumda önemli bir
 sermaye pay›na sahip kifliler.

• Program›n gerçekten etkili olabilmesi için, icraî anlamda
 kurumun en üst seviye yöneticisinin (Yönetim Kurulu Baflkan›,

Genel Müdür, ‹cra Kurulu Baflkan› ve di¤er üst düzey
 yöneticilerin de programa kat›lmas› ve katk›da bulunmas›

 gerekir.

• Baz› kurumlarda, mevzuata uyumla ilgili aslî sorumluluklar›n
 flirketin genel hukuk dan›flman›na verilmesi, çal›flanlar›n,

yönetimin programa çok ba¤l› olmad›¤›n› ve program›n bir
 bütün olarak firma için de¤il, sadece hukuk birimi için önemli

oldu¤unu düflünmelerine yol açabilir. Baflka kurumlarda ise,
 bunun tam tersi de do¤ru olabilir.

• Birden fazla ifl biriminden oluflan büyük bir flirkette, mevzuata
uyum sorumluluklar›n›n her birimdeki üst düzey personele 
verilmesi gerekir.

• fiirketin mevzuata uyum birimi kurmas› ve mevzuata uyum
 biriminin di¤er personelini seçmesi yeterli de¤ildir. fiirket, 

Uygulama Önerileri         233



seçilen bu personele uygun yetkilerin verilmesini ve bu
personelin görevlerini yapabilmek için ihtiyaç duyduklar›

 kaynaklarla donat›lmas›n› da sa¤lamal›d›r. Mevzuata uyum
personeli, üst yönetime ulaflma imkân›na sahip olmal›d›r.

 Mevzuata uyum biriminin yöneticisi, do¤rudan CEO'ya ba¤l›
olmal›d›r.

4. Kurumun, yasa d›fl› faaliyet ve ifllemlere girme e¤ilimi oldu¤unu
bildi¤i ya da bilmesi gerekti¤i kiflilere önemli takdir ve karar

 yetkileri vermemeye dikkat etmelidir.

fiirketler, her düzey ve kademede ifl için müracaat eden kiflilerin
geçmiflte suç iflleyip ifllemedi¤ini ve yasa d›fl› bir hareketi olup

 olmad›¤›n›, özellikle de flirketin faaliyet gösterdi¤i sektör içinde
 bir yasa d›fl› hareketi olup olmad›¤›n› araflt›rmal›d›r.

‹fl için yap›lan müracaatlarda, kiflinin sab›ka kayd› da araflt›r›lmal›d›r.
Meslek sahibi kiflilerin geçmiflte herhangi bir disiplin suçu iflleyip
ifllemedikleri, ilgili ruhsatland›rma komitelerinden araflt›r›lmal›d›r.

fiirketin, çal›flanlar›n ve ifl için müracaat edenlerin özel hayat›n
 gizlili¤ine iliflkin cari kanunlardan do¤an haklar›na tecavüz
 etmemesine dikkat edilmelidir. Pek çok ülkede, bir flirketin
 çal›flanlar›n›n geçmifli hakk›nda araflt›rmalar› s›ras›nda alabilece¤i

bilgileri s›n›rland›ran kanunlar vard›r.

5. Kurum, belirledi¤i standart ve prosedürleri bütün çal›flanlar›na,
temsilcilerine ve acentelerine etkin ve eksiksiz duyurmak amac›na
yönelik tedbirler almal›d›r; bu amaçla, söz konusu kiflilerin e¤itim
programlar›na kat›lmas›n› isteyebilir ya da gerekenleri kolay

 anlafl›l›r bir tarzda aç›klayan yay›nlar ç›kartabilir.

• Bir mevzuata uyum program›n›n etkinli¤i, bu program›n
 çal›flanlara duyuruldu¤u ve bildirildi¤i yollara ba¤l›d›r. Genel
 olarak, etkileflimli bir bilgilendirme format› bir konferans

veya seminerden daha çok ifle yarar. fiahsen duyurulan
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 programlar, sadece ve tamamen video veya oyun formatlar›nda
duyurulan programlardan daha iyi iletilir. Dönemsel olarak

 tekrarlanan programlar bir sefer sunulanlardan daha etkili
 iletilir.

• En iyi programlar, çal›flanlar›n yeni tekniklerin prati¤ini
 yapmas›na ve yeni bilgileri kullanmas›na imkân veren personel

e¤itimlerini de içerir. Bu tür faaliyetler, özellikle yönetim
 e¤itiminde gereklidir, fakat bütün düzeyde çal›flanlar›n e¤itimi

aç›s›ndan da etkilidir.

• Bir kurumun ifl davran›fl kurallar› politikas›nda ve personel
 el kitab›nda kulland›¤› dil, kolay anlafl›l›r olmal›d›r. Politikan›n

 ve personel el kitab›n›n temel e¤itim aç›s›ndan eksi¤i olan
 çal›flanlara duyurulmas› için alternatif yöntemler bulunmal› 

ve uygulanmal›d›r.

• Haber bültenleri, posterler, e-posta, soru formlar› ve sunumlar
gibi çeflitli araç ve ortamlar arac›l›¤›yla, personele, mevzuata

 uyum hakk›nda uyar›lar, aç›klamalar ve notlar iletilmelidir.

• Kurumlar, bu program› farkl› personel gruplar›na farkl›
 flekillerde ve ortamlarda sunmal› ve her personel grubu veya

birim için önem tafl›yan konularla ilgili tüm bilgilerin o grup
veya birime özellikle verilmesini hedeflemelidir. Bilgilerin

 ilgili grubun iflle ilgili ihtiyaçlar›na uyarlanmas› gerekir.
Örne¤in, çevre mevzuat›na uyumla ilgili bilgilerin, bu kanunlar›
ve yönetmelikleri ihlâl etme veya bu kanunlar›n ve

 yönetmeliklerin ihlâlini tespit etme olas›l›¤› daha fazla olan
imalat veya emlak yönetimi gibi birimlere iletilmesi ve

 verilmesi gerekir. Öte yandan, bu e¤itimin bu konuda hiçbir
sorumlulu¤u bulunmayan bir birime verilmesi zararl› bile
olabilir, çünkü çal›flanlarda ilgisizli¤e yol açabilir ya da
program›n iyi oluflturulmad›¤› inanc›n›n do¤mas›na neden
olabilir.
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• Yeni ifle al›nanlar, intibak (oryantasyon) e¤itiminin bir parças›
olarak mevzuata uyum konusunda da temel e¤itime tâbi
tutulmal›d›r. Daha sonra, bu kifliler de kendi birimleri içinde

 devam eden mevzuata uyum çaba ve çal›flmalar›na dahil
edilebilir.

• Kurumun acentelerinin de, özellikle onlara yönelik olarak
haz›rlanm›fl bir sunum toplant›s›na kat›lmalar› istenmelidir.
Kurumun temel de¤erlerini acentelerine de bildirmesi ve

 acentelerin flirkete atfedilebilecek olan eylem ve davran›fllar›n›n
mevzuata uyum program›na uygun olarak izlenece¤ini
aç›klamas› önemlidir. Kurum, kurumun mevzuata uyum

 standartlar›na uymayan acenteler ile ifl iliflkisini kesmekte
 kararl› olmal›d›r.

• Kurum, çal›flanlar›ndan, flirketin ifl davran›fl kurallar›
politikas›n› okuduklar›n›, anlad›klar›n› ve bu politikan›n

 gereklerine uyduklar›n› dönemsel olarak teyid ve tasdik
 etmelerini istemelidir. Bu bilgiler üst yönetime ve yönetim

 kuruluna y›ll›k dönemler hâlinde sunulmal›d›r.

• ‹fl eti¤iyle ilgili bütün belgeler (ifl davran›fl kurallar›, insan
 kaynaklar› politikalar›/kitapç›klar›, vb.) bütün çal›flanlar›n

kullan›m›na aç›k olmal›d›r. Kurumun intraneti gibi kesintisiz
eriflim olana¤› sa¤layan araçlar›n kullan›lmas› da tavsiye

 edilir.

6. Kurum, çal›flanlar›n›n, temsilci ve acentelerinin cezay› gerektiren
eylemlerini tespit amac›yla tasarlanm›fl makul izleme ve denetim
sistemleri kullanarak ve söz konusu kiflilerin kurum içinden baflka
kiflilerin suç eylemlerini ceza korkusu olmadan ihbar edebilece¤i
bir ihbar sistemi kurarak ve bunu herkese duyurarak, standartlar›na

 uyumu sa¤lamak amac›yla makul tedbirler almal›d›r.

• Kurum, iç denetim plan›na, flirketin büyüklü¤üne ve denetim
 görevinin güçlü¤üne göre uygun miktarda kaynak tahsis

 etmelidir. Denetim plan›, kurumun faaliyet sahalar›n›n her
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 birindeki faaliyetleri üzerinde odaklanmal› ve yo¤unlaflmal›d›r.

• Denetim plan›, yaz›l› malzemelerin etkin ve verimli olup
 olmad›¤›n›, çal›flanlar›n duyuru ve bildirimleri al›p almad›¤›n›,

tespit edilen ihlâller için gereken ifllemlerin yap›l›p
 yap›lmad›¤›n›, disiplinin âdil ve tarafs›z uygulan›p

uygulanmad›¤›n›, ihbarc›lara karfl› misilleme yap›l›p
 yap›lmad›¤›n› ve mevzuata uyum biriminin sorumluluklar›n›

yerine getirip getirmedi¤ini tespit etmek amac›na yönelik
 incelemeler de dahil, kurumun mevzuata uyum program› ve

prosedürlerinin incelenmesi ve gözden geçirilmesini de
 içermelidir. Denetçiler, mevzuata uyum program›n›n gelifltirilip

gelifltirilemeyece¤ini tespit etmek amac›yla program›
incelemeli ve bu konuda çal›flanlar›n görüfl ve önerilerini

 almal›d›r.

• Her program›n, çal›flanlar›n eti¤e ayk›r›, yasa d›fl› ya da
 flirketin ifl davran›fl kurallar›na ayk›r› oldu¤una inand›klar›
 ifllem ve faaliyetleri bildirebilece¤i bir "telefon hatt›" ya da

 baflka bir ihbar sistemi mevcut olmal›d›r. Çal›flanlar, bu tür
 davran›fllar› misilleme veya ceza korkusu olmadan ihbar

etmekte serbest olmal›d›r.

• Telefon hatt›n› yöneten bir avukat, avukat-müvekkil ve ifl-
ürün gizlili¤i imtiyazlar›n› daha iyi koruyabilir. Ancak yap›lan
bir araflt›rmada, çal›flanlar›n hukuk birimi taraf›ndan veya

 flirket d›fl›ndan bir birim taraf›ndan cevaplanan telefon hatlar›na
daha az güven duydu¤u sonucuna var›lm›flt›r. Ayn›
araflt›rmada, çal›flanlar›n yaz›l› raporlara veya d›flar›dan bir

 ombudsmana duydu¤u güvenin daha da az oldu¤u ve
 misilleme yap›lmayaca¤› güvencesini veren bir politikayla
 desteklenen ve flirket içinden bir temsilci taraf›ndan yan›tlanan

telefon hatlar›na duyulan güvenin daha çok oldu¤u sonucuna
da var›lm›flt›r.

• Ombudsman'›n do¤rudan do¤ruya mevzuata uyum müdürüne
 veya yönetim kuruluna ba¤l› olmas›, ihbarc›lar›n isimlerini
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gizli tutabilmesi, ihbarc›lara yol göstermesi, misilleme
 yap›lmamas›n› sa¤lamak amac›yla izleme ve takip görevlerini

üstlenmesi durumunda flirket içinden bir ombudsman›n
 kullan›lmas› daha etkili olmaktad›r. Ayr›ca, baz› ülkelerde,
 ombudsman›n ihbarc›lardan ald›¤› gizli bilgi ve ihbarlar›

aç›klamama yetkisiyle donat›ld›¤› s›n›rl› bir ombudsman
 gizlili¤i kabul edilmifl ve benimsenmifltir.

• Etik veya yasalara ayk›r› ifllem ve faaliyetleri aç›¤a ç›kartman›n
etkili bir arac› da, ifl eti¤i soru formlar›d›r. Kurumun her
personeline, personelin rüflvet, yasa d›fl› ödemeler veya baflka

 suç eylemlerinden haberdar olup olmad›¤› sorusunu yönelten
 bir soru formu verilmelidir. Gizlili¤i korumak için, bu soru

formu kurumun hukuk dan›flman› taraf›ndan gönderilmeli;
soru formunun gizlilik korumas› alt›nda oldu¤unu belirten

 bir aç›klama içermeli; personelin soru formunu doldurmas›n›,
imzalamas›n› ve iade etmesini ve kopyas›n› almamas›n›

 istemeli ve kurumun bu yolla ald›¤› ve toplad›¤› bilgileri
 resmî makamlara veya ilgili davalarda mahkemelere aç›klama

hakk›n› sakl› tuttu¤unu belirten bir aç›klama içermelidir. Soru
formu d›flar›dan kiflilere aç›kland›¤› ve verildi¤i takdirde,

 gizlili¤in kaybolaca¤› aç›kt›r.

7. Standartlar, bir suç eylemini tespit edememekten dolay› sorumlu
tutulan kiflilere uygulanacak disiplin kurallar› da dahil, uygun

 disiplin mekanizmalar›yla istikrarl› ve tutarl› bir flekilde
 uygulanmal›d›r. Bir suçtan sorumlu tutulan kiflilerin yeterli ve
 uygun disiplin cezalar›yla cezaland›r›lmas›, standartlar›n

uygulanmas›n›n gerekli bir unsurudur; ancak uygun ve yeterli
 disiplin cezas› her durumun kendine özgü flartlar›na göre tespit
 edilecektir.

• Mevzuata uyum program›, kurumun ifl davran›fl kurallar›n›
 ihlâl edenlerin suça ba¤l› ve orant›l› olarak uyar›, ücret kayb›,

geçici uzaklaflt›rma, nakil veya ifl akdinin feshi gibi cezalarla
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cezaland›r›ld›¤› bir disiplin sistemini içermelidir. Fakat bir
çal›flan›n yasa d›fl› bir eylemde bulunmas› hâlinde, kurumun

 "yasa d›fl› faaliyet ve ifllemlere girme e¤ilimi oldu¤unu bildi¤i
ya da bilmesi gerekti¤i kiflilere önemli takdir ve karar yetkileri
vermeme" yükümlülü¤ünün bir parças› olarak o çal›flan› iflten

 ç›kartmas› ve onun hizmet akdini feshetmesi gerekebilir.

• Program kapsam›nda uygulanan disiplinin âdil olmas› gerekir.
Özellikle kurumun üst yönetiminin veya önemli elemanlar›n›n
faaliyetleri ba¤lam›nda etik veya yasalara ayk›r› ifllem ve

 eylemler cezaland›r›lmazsa, program›n baflar› flans› çok az
 olur. Bu tür kiflilerin haks›z eylemlerinin cezaland›r›lmamas›,

di¤er çal›flan ve iflçilerde de bu tür davran›fllar› özendirir.

• Çal›flanlar›n hizmet akdinin feshedilmesi veya baflka disiplin
 cezalar›; ihbarlara iliflkin kanunlarla, zorla çal›flt›rmama
 doktrininin istisnalar›yla, çal›flanlar›n hizmet sözleflmeleriyle
 veya sendikalarla imzalanan sözleflmelerle ve ayr›mc›l›k ve

 haks›z iflten ç›kartmaya iliflkin iflveren sorumluluklar›yla ve
 iflverenin kötü niyetli eylemlerine iliflkin kanunlarla/doktrinlerle

s›n›rland›r›labilir.

• Program, suiistimal ve yasa d›fl› eylemleri bilen veya bilmesi
 gereken ve bunlar› rapor etmeyen müdürlere ve baflka sorumlu

kiflilere uygulanacak disiplin cezalar›n› da düzenlemelidir.
 Program›n bunu yapmamas›, bir mahkemenin program›n etkin

ve verimli olmad›¤› sonucuna varmas›na yol açabilir; bu
 durumda, program›n cezaland›rma üzerinde faydal› bir etkisi

olmayacakt›r.

• Kurumlar, personelin disipliniyle ilgili kay›tlarda titiz ve
 dikkatli davranmal›d›r. Kurum, disiplin olaylar› hakk›nda
 gerekli bilgileri toplamak için elinden gelen her türlü çabay›

gösterdi¤ini ve mevcut bilgiler esas›nda uygun tedbirleri
 ald›¤›n› ve gereken ifllemleri yapt›¤›n› kan›tlayabilmelidir.
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8. Bir suç eylemi tespit edildi¤inde, kurum, bu suç eylemine uygun
cevab› vermek ve gelecekte benzer suçlar› önlemek için gereken
bütün makul önlemleri almal› ve bu ba¤lamda, kanunun ihlâllerini
önlemek ve tespit etmek amac›yla programda gereken de¤ifliklik
ve uyarlamalar› yapmal›d›r.

• Kurum, mevzuata uyum program›yla tespit edilen her suç
 eylemine uygun tepkiyi göstermeli ve uygun cevab› vermelidir.

Uygun tepki ve cevaplar; yasa d›fl› eyleme kat›lanlarla ilgili
 disiplin cezalar›n› da kapsar.

• Baz› durumlarda uygun cevap, ihlâlin resmî makam ve
 yetkililere bildirilmesini, resmî makamlar›n yapt›¤›

soruflturmalara kat›lmay› ve ihlâlle ilgili sorumlulu¤un kabul
edilmesini de gerektirebilir. Etkin ve verimli bir mevzuata

 uyum program›n›n varl›¤› gibi, bu tür uygun cevaplar› vermek
de bir mahkemenin kuruma verece¤i para cezas› tutar›n›
indirmesini sa¤layabilir.

• Ciddî bir ihlâlin önlenememesi veya tespit edilememesi
 mevzuata uyum program›nda büyük bir de¤ifliklik gerekti¤ini

gösterebilir. En az›ndan, bir ihlâl tespit edildi¤inde, mevzuata
uyum personelinin herhangi bir de¤iflikli¤e gerek olup
olmad›¤›n› anlamak amac›yla program› incelemesi gerekir.

• Bir ihlâlin ›fl›¤›nda gerekli olabilecek de¤iflikliklerden biri de,
 mevzuata uyum personelinin de¤ifltirilmesi veya görev

tan›mlar›n›n birbirleri aras›nda de¤ifltirilmesi olabilir. Kurumun,
kendi denetim ve kontrol alanlar› içinde yap›lan ihlâlleri ve

 yasa d›fl› eylemleri önlemekte veya tespit etmekte baflar›s›z
 olan bir müdürü, özellikle ihlâlin, o müdürün tespit etmesi

gereken bir ihlâl oldu¤u durumlarda, de¤ifltirmesi veya ona
 disiplin cezas› uygulamas› gerekebilir.
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Uygulama Önerisi 2100-6:

E-Ticaret Faaliyetlerinin

Kontrol ve Denetimi

Uluslararas› ‹ç Denetim Standartlar›ndan

Standart 2100'ün Yorumu

‹lgili Standart

2100 ‹flin Niteli¤i

‹ç denetim faaliyeti, sistematik ve disiplinli bir yaklafl›mla, risk
yönetimi, kontrol ve yönetiflim sistemlerini de¤erlendirmeli ve bu
sistemlerin iyilefltirilmesine katk›da bulunmal›d›r.

Bu Uygulama Önerisinin Niteli¤i: Hem iflten ifle uygulamalar hem de iflten tüketiciye
uygulamalarda e-ticaret h›zla büyümeye ve geliflmeye devam etmektedir. Bir e-
ticaret stratejisinin baflar›yla gelifltirilmesi ve uygulanmas›nda, etkin ve amaca
uygun kontrol ve süreçler hayatî öneme sahiptir. Böylece, pek çok flirkette, etkin e-
ticaret de¤erlendirme çabalar› y›ll›k denetim plan›n›n aslî bir unsuru olabilir. Bu
Uygulama Önerisi, kontrol ve denetim konular›nda bir genel de¤erlendirme
sunmaktad›r. Meslek sahiplerinin baflvurabilece¤i ek kaynaklar flunlard›r: IIA'n›n
Sistem Güvence ve Kontrolü (SAC)1 ürünü ve di¤er teknoloji raporlar› ve ISACA'n›n
yay›nlar›. Her iki yay›n da elektronik sistem ve modellerin de¤erlendirilmesi için
ilke ve k›staslar önermektedir. Uygulama Önerilerine uymak iste¤e ba¤l›d›r.

1. Elektronik ticaret (e-ticaret), genel olarak, "ticarî faaliyet ve ifllerin
internet üzerinden yürütülmesi" fleklinde tan›mlan›r. Bu ticarî
faaliyetler; 'iflten ifle' (B2B2), 'iflten tüketiciye' (B2C3) ve 'iflten
personele' (B2E4) fleklinde olabilir. E-ticaret h›zla geliflmifl ve

 büyümüfltür ve önümüzdeki y›llarda daha da h›zl› büyümesi
beklenmektedir. IIA Araflt›rma Vakf›'n›n son yay›n› olan

1 SAC: Systems Assurance and Control
2 B2B: Business-to-Business
3 B2C: Business-to-Consumer
4 B2E: Business-to-Employee



"Sistem Güvence ve Kontrolü" (SAC) ve ayr›ca, web-temelli
www.ITAudit.org'un kazand›¤› baflar› ve çeflitli IIA e-posta haber
bültenleri, teknolojinin sadece e-ticaret stratejilerini desteklemekle
kalmad›¤›n›, ayn› zamanda onun tamamlay›c› bir parças› da oldu¤unu
teyit etmektedir. Web-temelli ve di¤er teknolojilerdeki de¤iflikliklerin
toplum, yönetiflim, ekonomi, rekabet, pazarlar, örgütsel yap› ve
ulusal savunma üzerinde çok önemli bir etkisi vard›r. E-ticaretin

 h›zl› büyümesinin ve bu teknoloji de¤iflikliklerinin, denetim planlar›n›n
haz›rlanmas› ve uygulanmas›nda iç denetçilerin dikkate almas›
gereken önemli kontrol ve yönetim sorunlar› yaratt›¤› aç›kt›r.

Bir E-Ticaret Görevinin Anlafl›lmas› ve Planlanmas›:

2. Teknolojideki devaml› ve kesintisiz de¤ifliklikler, iç denetim mesle¤i
için hem büyük f›rsatlar hem de büyük riskler yaratmaktad›r.
Sistemler ve süreçler hakk›nda bir güvence vermeden önce, bir
iç denetçi, iflteki ve bilgi sistemlerindeki de¤ifliklikleri, bunlarla ilgili
ve ba¤lant›l› riskleri ve ayr›ca stratejilerin kurumun tasar›m›na ve

 pazar koflullar›na uygun olup olmad›¤›n› anlamal›d›r. ‹ç denetçi,
yönetimin stratejik planlama ve risk de¤erlendirme süreçlerini ve

 afla¤›daki sorulara iliflkin kararlar›n› incelemelidir:

• Hangi riskler ciddî ve önemlidir?

• Hangi riskler sigortalanabilir?

• Mevcut kontrollerin hangileri riskleri azaltabilir?

• Hangi ilâve dengeleyici kontroller gereklidir?

• Ne tür bir gözleme ihtiyaç vard›r?

3. E-ticaret faaliyetlerinin denetiminin temel unsurlar› flunlard›r:

• Üst yönetimin belirledi¤i tarz da dahil iç kontrol yap›s›n›
de¤erlendirmek,

• Hedef ve amaçlara ulafl›labilece¤i konusunda makul güvence
 sa¤lamak,

• Risklerin kabul edilebilir olup olmad›¤›n› tespit etmek,

• Bilgi ak›fl›n› anlamak,
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• Arayüz sorunlar›n› (donan›mdan donan›ma, yaz›l›mdan
 yaz›l›ma ve donan›mdan yaz›l›ma gibi) incelemek,

• ‹fl devaml›l›¤› ve felâket sonras› toparlanma planlar›n›
 de¤erlendirmek.

4. ‹ç denetim yöneticisinin bir e-ticaret iflinin yürütülmesinde
 ilgilenmesi gereken konular, iç denetim faaliyetinin yetkinli¤i ve

kapasitesiyle ilgilidir. ‹ç denetim faaliyetini s›n›rland›rabilecek
 muhtemel etkenler aras›nda flunlar say›labilir:

• ‹ç denetim birimi yeterli becerilere sahip midir? Sahip de¤ilse,
bu beceriler edinilebilir mi?

• E¤itim veya baflka kaynaklara ihtiyaç var m›d›r?

• ‹flgücü/kadro düzeyi k›sa ve uzun vadede yeterli midir?

• Beklenen denetim plan› verilebilir mi?

5. ‹ç denetçinin risk de¤erlendirmesinde sormas› gereken sorular:
 IIA'n›n SAC yay›n›, denetim planlamas›nda ve risk de¤erlendirmesinde

iç denetçiye faydal› olabilir. Bu yay›n, bir görev üstlenen ve risk
de¤erlendirmesi yapan bir iç denetçinin ilgilenmesi ve dikkate

 almas› gereken e-ticaret konular›n›n bir listesini vermekte ve
 içermektedir. ‹ç denetçinin sormas› gereken sorular flunlard›r:

• E-ticaret projesi veya program› için bir ifl plan› var m›?

• Bu plan, e-ticaret sisteminin planlama, tasar›m ve uygulamas›n›n
kurumun stratejileriyle bütünlefltirilmesi konusunu da
kaps›yor mu?

• Sistemin performans›, güvenli¤i, güvenilirli¤i ve kullan›ma
 haz›rl›¤› üzerindeki etkileri neler olacakt›r?

• Sistemin ifllevselli¤i son kullan›c›lar›n (yani, çal›flanlar,
müflteriler  ve ifl ortaklar›) istek ve ihtiyaçlar›n› ve yönetimin
hedeflerini karfl›layacak m›?
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• ‹darî ve hukukî koflullar analiz edildi ve dikkate al›nd› m›?

• Donan›m ve yaz›l›m ne kadar güvenlidir ve bu güvenlik
 yetkisiz eriflimi, uygun olmayan kullan›m› ve baflka zararlar›

etkileri ve kay›plar› önleyecek veya tespit edecek mi?

• ‹fllem süreçleri güncel, do¤ru, tam ve itiraz edilemez olacak m›?

• Kontrol ortam›, kurumun kavramlardan sonuçlara e-ticaret
 hedeflerine ulaflmas›na olanak sa¤l›yor mu?

• Risk de¤erlendirmesi hem iç hem de d›fl kuvvetleri
kaps›yor mu?

• ‹nternet ve internet servis sa¤lay›c›ya ba¤l› içsel riskler (temel
iletiflimin güvenilirli¤i, kullan›c› kimlik do¤rulamas› ve
kimlerin eriflim yetkisine sahip oldu¤u gibi) dikkate al›nd› m›?

• Di¤er sorunlar dikkate al›nd› m› (örne¤in, iflle ilgili gizli
 bilgilerin iffla edilmesi, fikrî mülkiyet haklar›n›n kötüye
 kullan›lmas›, telif hakk› ihlâlleri, ticarî marka tecavüzleri,
 internet sitelerinde onur k›r›c› ifadeler, suiistimaller, elektronik

imza suiistimalleri, özel hayat›n ve bilgilerin gizlili¤inin ihlâl
edilmesi ve isme ve üne verilen zararlar gibi)?

• D›fl sat›c›lar kullan›lm›flsa, bu sat›c›y› kontrol ve tasdik etme
 yetkisine sahip bir güvenilir üçüncü flah›s taraf›ndan bir

"yürüyen ifl" de¤erlendirmesi yap›ld› m›?

• Sat›c›lar hosting (ana bilgisayar) hizmetleri veriyorlarsa, test
 edilmifl bir beklenmedik durum (contingency) planlar› var m›?

Son SAS-70 raporlar›n› sundular m›? (SAS 70 raporlar›, kullan›c›
kurumlara iç kontroller hakk›nda de¤erli bilgiler verebilir.)
Ayr›ca, özel hayat›n ve bilgilerin gizlili¤i sorunlar› çözüldü mü?

• Sözleflme, denetim haklar›n› içeriyor mu?

E-Ticaret Riskleri ve Kontrol Sorunlar›:

6. E-ticaret risk ve kontrol ortam› oldukça karmafl›kt›r ve
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geliflmektedir. Risk, hedeflere ulafl›lmas› üzerinde olumsuz etki
yapabilecek bir olay›n meydana gelme belirsizli¤i olarak

 tan›mlanabilir. Her flirketin ve her kamu tüzel kiflisinin kendi içsel
riskleri vard›r. Örgütsel faaliyetlerin itici etkenleri, genellikle,
yönetimin varsayd›¤› ifl f›rsat› riskleridir. Bu f›rsatlar›n alt›nda,

 aç›kça anlafl›lmayan ve tam olarak de¤erlendirilmeyen ve ifl
 yapman›n bir parças› olarak kolayca benimsenebilen tehditler ve

baflka tehlikeler de bulunabilir. Riski yönetme çabas›nda, öncelikle,
risk unsurlar›n›n anlafl›lmas› ve kavranmas› flartt›r. Bilgi güvenli¤i
konusunda yeni zay›f ve savunmas›z noktalar açan teknoloji
de¤iflikliklerinin ve yeni tehditlerin bilinmesi ve anlafl›lmas› da

 önemlidir. Yönetim amaçlar›yla, örgütsel risklerin tan›mlanmas›
ve bu risklerin kontrol alt›na al›n›p azalt›labilece¤i potansiyel
yollar›n belirlenmesi ve hedeflenmesi için afla¤›daki yedi temel

 soru kullan›labilir. (Risk yöneticileri çeflitli farkl› risk yönetim
 yaklafl›mlar› kullan›r; bu sorular bir yaklafl›m› göstermektedir.)
 Bu sorularla ba¤lant›l› risk unsurlar› parantez içinde

gösterilmektedir.

(a) Riskin Tan›mlanmas› ve Miktar Tayini:

• Kurumun hedeflerine ulaflma ve stratejilerini uygulama
 kabiliyetini olumsuz etkileyebilecek neler olabilir? [Tehditler]

• Bu tehditler gerçekleflirse, bunlar›n muhtemel mali etkisi
nedir? [Tek Zarar Risk De¤eri]

• Bu olaylar ne s›kl›kta olabilir? [S›kl›k]

• ‹lk üç sorudakilerin gerçekleflme olas›l›¤› nedir? [Belirsizlik]

(b) Riskin Yönetilmesi ve Azalt›lmas›:

• Riskleri önlemek, kaç›nmak, azaltmak ve tespit etmek ve
 gerekli bildirimde bulunmak için neler yap›labilir? [Güvence

ve Kontroller]

• Bunun maliyeti nedir? [Güvence ve Kontrol Maliyeti]
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• Bu ne kadar etkin olacakt›r? [Maliyet/Fayda veya ROI
 (Yat›r›m Geri Dönüflü) Analizi]

7. ‹ç denetçinin ele almas› gereken daha hayatî risk ve kontrol
sorunlar›n›n baz›lar› flunlard›r:

• Genel proje yönetim riskleri,

• Hizmetin reddi, fiziksel sald›r›lar, virüsler, kimlik h›rs›zl›¤›
ve verilere yetkisiz eriflim veya verilerin ifflas› gibi özel

 güvenlik tehditleri,

• Eski fakat hâlen kullanılmakta olan sistemler (legacy systems)
ve veri depolar›na ba¤lant›lar›n karmafl›k a¤›nda ifllem

 bütünlü¤ünün korunmas›,

• 24 saat (bütün gün) hizmet sunan karmafl›k ve geliflmifl müflteri
özellikleri ve yeteneklerinin ve s›k de¤iflikliklerin bulundu¤u

 durumlarda web sitesi içerik incelemesi ve onay›,

• H›zl› teknoloji de¤ifliklikleri,

• Dünya çap›nda bireylerin özel hayat ve bilgilerinin korunmas›
amac›na yönelik düzenlemelerin artmas›; kurumun kendi
ülkesi d›fl›nda sözleflmelerin ifa edilebilirli¤i ve vergi ve

 muhasebe sorunlar› gibi hukukî konu ve sorunlar,

• Çevresel ifl süreçlerinde ve örgütsel yap›lardaki de¤ifliklikler.

E-ticaret Faaliyetlerinin Denetlenmesi:

8. Genel denetim hedefi, bütün e-ticaret süreçlerinde etkili iç
 kontrollerin bulunmas›n› sa¤lamak olmal›d›r. E-ticaret

inisiyatiflerinin yönetimi, çok iyi gelifltirilmifl ve onaylanm›fl bir
stratejik planla belgelendirilmelidir. E-ticarete kat›lmama karar›n›n
al›nmas› hâlinde, bu karar dikkatle analiz edilmeli, yaz›l› hâle

 getirilmeli ve yönetim mercii taraf›ndan onaylanmal›d›r.

9. Bir e-ticaret görevinde denetim hedefleri flunlar› içerebilir:
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• E-ticaret ifllemlerinin delilleri,

• Güvenlik sisteminin kullan›lmaya haz›rl›k durumu ve güvenilirli¤i,

• E-ticaret ve finans sistemleri aras›nda etkin arayüz,

• Parasal ifllemlerin güvenli¤i,

• Müflteri kimlik do¤rulama sürecinin etkinli¤i,

• Operasyonlar›n tekrar bafllat›lmas› da dahil, ifl devaml›l›¤›
 süreçlerinin yeterlili¤i,

• Genel ortak güvenlik standartlar›na uyum,

• Dijital imzalar›n etkin kullan›m› ve kontrolü,

• (Aç›k anahtar (public key)  flifreleme tekniklerini kullanan)
aç›k anahtar sertifikalar›n› kontrol etmek için uygulanan
sistemler, politikalar ve prosedürlerin yeterlili¤i,

• ‹flletme verileri ve bilgilerinin yeterlili¤i ve zaman›nda elde
 edilmesi,

• Etkin bir iç kontrol sistemini gösteren deliller.

10.Belirli kurumlarda e-ticaret faaliyetlerini denetlemek için kullan›lan
denetim program›n›n ayr›nt›lar›, ilgili sektöre, ülkeye ve hukuk

 ve ifl modellerine göre de¤iflir. Temel alanlarda kullan›labilecek
 e-ticaret denetim protokolünün ana unsurlar› flunlard›r:

(a) E-ticaret örgütlenmesi: ‹ç denetçi flunlar› yapmal›d›r:
• ifllemlerin de¤erini tespit etmeli,

• hissedar ve di¤er hak sahiplerini (iç ve d›fl) tan›mlamal›,

• de¤iflim yönetimi sürecini gözden geçirmeli,

• onay sürecini incelemeli,

• e-ticaret faaliyetleri ifl plan›n› gözden geçirmeli,

• aç›k anahtar sertifikalar›na iliflkin politikalar›
 de¤erlendirmeli,
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• dijital imza prosedürlerini gözden geçirmeli,

• al›c›, tedarikçi ve sertifikaland›rma yetkilisiyle yap›lan
 hizmet düzeyi anlaflmalar›n› incelemeli,

• kalite güvencesi politikas›n› araflt›rmal›,

• e-ticaret faaliyetlerinde özel hayat ve bilgiler politikas›n›
 ve bu politikaya uyumu de¤erlendirmeli,

• ar›zalara müdahale (cevap) yetene¤ini incelemeli ve
 de¤erlendirmelidir.

(b) Suiistimal: ‹ç denetçi flu konularda uyan›k olmal›d›r:
• Yetkisiz para hareketleri (yani, fonlar›n geri al›nmas› ve

 kurtar›lmas›n›n güç olaca¤› ülkelere para transferleri),

• Ödemelerin tekrarlanmas› (çifte ödemeler),

• Verilen veya al›nan siparifllerin, teslim al›nan mallar›n veya
 yap›lan ödemelerin reddedilmesi,

• Kural d›fl› durum (istisna) raporlar› ve prosedürleri ve takip
etkinli¤i,

• Dijital imzalar: Bütün ifllemlerde dijital imza kullan›l›yor
mu? Bunlara kim yetki veriyor? Bunlara kimler eriflim
hakk›na sahip?

• Virüslere ve korsanl›k faaliyetlerine karfl› koruma tedbirleri
(geçmifl ifllemler kütü¤ü, araç kullan›m›),

• Eriflim haklar›: Eriflim hakk› düzenli olarak gözden
geçiriliyor mu? Personel de¤iflikli¤i oldu¤unda eriflim haklar›
da derhal de¤ifltiriliyor mu?

• ‹fllemlerin yetkisiz kifliler taraf›ndan engellenmesi ve
 durdurulmas›yla ilgili geçmifl kay›tlar.

(c) Kimlik Do¤rulamas› (Authentication): ‹ç denetçi, yap›lan
 ifllemlerde kimlik do¤rulamas›yla ve uygulanan kontrollerin

de¤erlendirilmesiyle ilgili politikalar› gözden geçirmelidir.
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• Düzenli inceleme ve gözden geçirme delilleri,

• Yönetimin kulland›¤› kontrol özde¤erlendirme (CSA5)
araçlar›,

• Düzenli ba¤›ms›z kontroller,

• Görevler ayr›m›,

• Yönetimin sahip olmas› gereken araçlar: Kalkanlar
 (firewalls) (çoklu seviyeden dilimlemeye e-ticaret ve di¤er

faaliyetler),  flifre yönetimi, ba¤›ms›z mutabakat ve denetim
izleri.

(d) Verilerin Bozulmas›: ‹ç denetçi, veri bütünlü¤ü üzerindeki
kontrolleri de¤erlendirmelidir.

• Kataloglarda ve fiyatlar veya ücretlerde kimler de¤ifliklik
 yapabilir? Onay mekanizmas› nedir?

• Herhangi biri denetim izlerini imha edebilir mi?

• Elektronik bülten panosu de¤iflikliklerine kim onay verme
 yetkisine sahiptir?

• Siparifl ve kay›t prosedürleri nelerdir?

• Çevrimiçi ihale sürecinde yeterli dokümantasyon veriliyor mu?

• Yönetimin sahip olmas› gereken araçlar: Sald›r›ya karfl›
savunma yönetimi [gözlem yaz›l›m›, otomatik zaman afl›m›
(time out) ve e¤ilim analizi], e-ticaret sunucular› için fiziksel
güvenlik, de¤iflim kontrolü ve mutabakat.

(e) ‹fl kesintisi: ‹ç denetçi, ifl devaml›l›¤› plan›n› incelemeli ve
 plan›n test edilip edilmedi¤ini tespit etmelidir. Yönetim,

bir kesinti hâlinde ifllem ve hareketlerin süreci için alternatif
bir yol gelifltirmifl olmal›d›r. Yönetimin afla¤›da say›lan
potansiyel durumlar› çözümlemeye yönelik bir süreci bulunmal›d›r:
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• Disk ya da manyetik bant alan› sald›r›lar›,

• Servisin reddi (DoS6) sald›r›lar›,

• E-ticaret ile finans yönetimi sistemleri aras›ndaki arayüzde
 yetersizlik,

• Yedekleme imkânlar›,

• Korsanl›k, sald›r›lar, güvenlik engellerini k›rma, virüsler,
solucanlar (worms), Truva atlar› (Trojan horses) ve arka
kap›lar (back doors) gibi sorunlarla mücadele stratejileri.

(f) Yönetim Sorunlar›: ‹ç denetçi, ifl birimlerinin e-ticaret sürecini
iyi yönetip yönetmedi¤ini de¤erlendirmelidir. ‹lgili baz›

 konular afla¤›da sunulmaktad›r:

• Bireysel inisiyatifler ve gelifltirme projeleri hakk›nda proje
 yönetim incelemeleri,

• Sistem Gelifltirme Yaflam Çevrimi (System Development
Life Cycle) incelemeleri,

• Sat›c› seçimi, sat›c›lar›n yetenekleri, personel gizlili¤i ve
ba¤l›l›k,

• Uygulama sonras› ekonomik incelemeler: Beklenen faydalar
elde ediliyor mu? Baflar›y› ölçmek için hangi k›staslar

 kullan›l›yor?

• Uygulama sonras› süreç incelemesi: Yeni süreçler var m›
ve etkin çal›fl›yor mu?
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Uygulama Önerisi 2100-7:

Çevresel Risklerin

Tan›mlanmas› ve Rapor

Edilmesinde ‹ç Denetçinin Rolü

Uluslararas› ‹ç Denetim Standartlar›ndan

Standart 2100'ün Yorumu

‹lgili Standart

2100 ‹flin Niteli¤i

‹ç denetim faaliyeti, sistematik ve disiplinli bir yaklafl›mla, risk
yönetimi, kontrol ve yönetiflim sistemlerini de¤erlendirmeli ve bu
sistemlerin iyilefltirilmesine katk›da bulunmal›d›r.

Bu Uygulama Önerisinin Niteli¤i: Bu Uygulama Önerisinin amac›, çevresel denetim
faaliyetleriyle ilgili risk ve ba¤›ms›zl›k konular› hakk›nda iç denetim birimlerine yol
göstermektir. ‹ç denetçiler, çevreyle ilgili denetçilerin kurum içindeki yeri ve hiyerarflik
iliflkilerinden kaynaklanabilecek potansiyel riskler konusunda uyan›k olmal›d›r. Bu
Uygulama Önerisi, önemli çevre sorunlar›n›n uygun kademeye zaman›nda rapor
edilmesini sa¤lamak amac›na yönelik asgarî güvence araçlar› konusunda önerilerde
bulunmaktad›r. Çevre mevzuat›na uymama riskleri, para cezalar› ve cezalar ve di¤er
kötü yönetim riskleri kurum için önemli zararlara yol açabilir. Uygulama Önerilerine
uymak iste¤e ba¤l›d›r.

1. ‹ç denetim yöneticisi, kurum çap›nda risk yönetim de¤erlendirmesine
çevre, sa¤l›k ve emniyet (ÇSE) risklerini de dahil etmeli ve
faaliyetleri kurumun iflleriyle ba¤lant›l› di¤er risk tiplerine k›yasla
dengeli bir flekilde de¤erlendirmelidir. De¤erlendirilmesi gereken
risk tehditleri aras›nda flunlar say›labilir: Kurum içi raporlama

 yap›lar›; çevresel zarar, para cezalar› ve di¤er cezalara neden olma
olas›l›¤›; Çevre Koruma Dairesi'nin (EPA) veya di¤er kamu

 kurumlar›n›n öngördü¤ü harcamalar; yaralanma ve ölüm kay›tlar›;
müflteri kay›plar› kayd›, kurum hakk›nda olumsuz yay›nlar,



 kurumun toplumsal imaj ve itibar kayb›.

2. ‹ç Denetim Yöneticisi, ÇSE riskleri yönetiminin büyük ölçüde
bir çevre denetim fonksiyonuna ba¤l› oldu¤unu tespit etti¤i takdirde,
‹ç Denetim Yöneticisinin bu örgütsel yap›n›n sonuçlar› yan›nda,
faaliyetlerine ve raporlama mekanizmalar›na etkilerini
de¤erlendirmesi gerekir. ‹ç Denetim Yöneticisi, risk yönetiminin
yeterli olmad›¤›n› ve bakiye (art›k) bir riskin var oldu¤unu tespit
ederse, bu sonuç, tabiat›yla, iç denetim faaliyetinin görev plan›nda
bir de¤iflikli¤i ve daha ileri incelemeleri gerektirecektir.

3. Çevre denetim fonksiyonlar›n›n ço¤u, ‹ç Denetim Yöneticisine
 de¤il, kendi kurumunun çevre yöneticisine veya genel dan›flmana

ba¤l›d›r. Çevre denetimi için tipik örgütsel modeller, afla¤›daki
senaryolardan birinin kapsam›na girer:

• ‹ç denetim yöneticisi ve çevre denetim yöneticisi, birbirleriyle
çok az temas› bulunan ayr› fonksiyonel birimlerdir.

• ‹ç denetim yöneticisi ve çevre denetim yöneticisi, ayr›
 fonksiyonel birimlerdir ve faaliyetlerinin eflgüdümünü sa¤larlar.

• ‹ç Denetim Yöneticisinin çevre sorunlar›n› denetleme sorumlulu¤u
vard›r.

4. Çevre denetim sorunlar›na iliflkin IIA’nın haz›rlad›¤› bir geçici
 durum raporuna göre:

• Çevre denetçilerinin yaklafl›k yar›s›, nadiren, yönetim birimine
ba¤l› bir kurulla toplan›r ve sadece %40'›n›n ‹ç Denetim
Yöneticisi ile bir temas› vard›r.

• Kurumlar›n %70'i, çevreyle ilgili sorunlar›n yönetim birimi
toplant›lar›n›n gündemine düzenli olarak konuldu¤unu

 bildirmifltir.

• Kurumlar›n yaklafl›k %40'›, son üç y›l içinde çevre mevzuat›
 ihlâlleri sebebiyle para cezalar›na veya di¤er cezalara
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çarpt›r›ld›klar›n› bildirmifltir. Ankete kat›lanlar›n üçte ikisi,
 çevresel risklerini önemli olarak tan›mlam›flt›r.

5. Çevre, Sa¤l›k ve Emniyet Denetimi Yuvarlak Masas› (yeni ad›
 "Denetim Yuvarlak Masas›"), Utah Eyalet Üniversitesi'nden
 Richard L. Ratliff ve bir grup araflt›rmac›dan, bir çevre, sa¤l›k ve

emniyet denetimi araflt›rmas› yapmalar›n› talep etmifltir. Bu
 araflt›rma sonucunda, araflt›rmac›lar›n risk ve ba¤›ms›zl›k

sorunlar›na iliflkin bulgular› afla¤›daki gibidir:

• ÇSE denetim ifllevi, di¤er kurum içi denetim faaliyetlerinden
biraz tecrit edilmifltir. ÇSE denetim fonksiyonu, iç denetimden
ayr› teflkilâtlanm›flt›r; mali tablolar›n d›fl denetimiyle ba¤lant›s›
çok güçlü de¤ildir ve yönetim mercii veya üst yönetime de¤il
bir ÇSE yöneticisine ba¤l›d›r. Bu yap›, yönetimin ÇSE

 denetimini, sadece kurumun ÇSE ifllevi içinde yeri olan teknik
bir alan olarak gördü¤ünü göstermektedir.

• Bu örgütsel konumda, ÇSE denetçileri, etkin bir denetim
 fonksiyonunun temel flartlar›ndan biri olarak görülen
 ba¤›ms›zl›klar›n› koruyamaz. ÇSE denetim müdürleri,

normalde, idarî yap› içinde, denetlenen fiziksel tesislerden
sorumlu olan yöneticilere ba¤l›d›r. Bundan ötürü, zay›f ÇSE
performans›, ilgili tesislerin yönetiminden sorumlu ekibi kötü

 etkileyecektir. Bu nedenle, tesis yönetim ekibi, denetim
 bulgular› olarak neyin rapor edilece¤i, denetimin nas›l
 yap›laca¤› ya da denetim plan›na nelerin al›naca¤› gibi
 konularda etki ve nüfuzunu kullanmay› deneyecektir.

Denetçilerin meslekî kararlar›n›n bu etki ve nüfuz alt›nda
kalma potansiyeli, sadece görünürde olsa bile, denetçi
ba¤›ms›zl›¤›n› ve objektifli¤ini ihlâl eder.

• Yaz›l› denetim raporlar›n›n, kurum içinde, en fazla üst seviye
 çevre yöneticileri kademesine kadar da¤›t›lmas› da yayg›n

bir uygulamad›r. Ancak bu yöneticiler, potansiyel bir menfaat
çat›flmas› içinde olabilecekleri için, ÇSE denetim bulgular›n›n

Uygulama Önerileri         253



daha üst yönetime, denetim komitesine ve yönetim kuruluna
 iletilmesine engel olabilirler.

• Denetim bilgileri genellikle (a) avukat-müvekkil iliflkilerinin
 gizlili¤i kapsam›ndaki bilgiler veya avukat›n meslekî

çal›flmalar› kapsam›ndakiler, (b) gizli ve özel, (c) gizli de¤ilse
de, s›k› kontrol alt›nda tutulan bilgiler olarak s›n›fland›r›l›r.

 Bu da, ÇSE denetim bilgilerine eriflimin, son derece k›s›tl›
olmas›yla sonuçlan›r.

‹Ç DENET‹M YÖNET‹C‹S‹NE ÖNER‹LER:

6. ‹ç denetim yöneticisi, çevre koruma yöneticisiyle yak›n bir ifl
 iliflkisi kurmal› ve faaliyetlerini çevre denetim plan›yla uyumlu
 yürütmelidir. Çevre denetim biriminin ‹ç Denetim Yöneticisi
 d›fl›nda bir kifliye ba¤l› oldu¤u durumlarda, ‹ç Denetim Yöneticisi,

görevin ifas›n› ve denetim plan›n› gözden geçirmeyi teklif etmelidir.
Çevre denetim birimi, örgütsel olarak iç denetim biriminden

 ba¤›ms›z ise, ‹ç Denetim Yöneticisi, dönemsel olarak çevre denetim
biriminin kalite güvencesi kontrolünü planlamal› ve uygulamal›d›r.
Bu kontrol sonucunda, çevre risklerine karfl› yeterli tedbirin al›n›p
al›nmad›¤› tespit edilmelidir. Bir ÇSE denetim program›
(a) uyum odakl› (yani, kanunlara, mevzuata ve kurumun kendi

 ÇSE politikalar›, prosedürleri ve performans hedeflerine
uyulup uyulmad›¤›n›n kontrolü), (b) yönetim sistemleri odakl›

 (yani, risklerin azalt›lmas› ve hukukî ve iç gereklere uymak amac›na
yönelik olarak, yönetim sistemlerinin de¤erlendirilmesi) veya
(c) bu iki yaklafl›m›n bir kar›fl›m› olabilir.

7. ‹ç Denetim Yöneticisi, kendisinin yönetti¤i birimin bir parças›
 olmayan çevre denetçilerinin genel kabul gören meslekî denetim

standartlar›na ve genel kabul gören etik kurallar›na uyup
 uymad›klar›n› de¤erlendirmelidir. Hem Çevre, Sa¤l›k & Emniyet

Denetçisi Sertifikaland›rma Kurulu (BEAC) hem de IIA, uygulama
standartlar›n› ve etik kurallar›n› yay›nlamaktad›r.
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8. ‹ç denetim yöneticisi, kurumun karfl›laflt›¤› ciddî risklerden kaynaklanan
önemli sorunlar›n hiyerarfli içinde yönetim kurulunun denetim
komitesine veya ba¤l› baflka bir komitesine rapor edilmesini
sa¤lamak amac›yla, çevre denetim biriminin kurum örgütlenmesi
içindeki konumunu ve ba¤›ms›zl›¤›n› de¤erlendirmelidir. ‹ç
Denetim Yöneticisi, önemli ÇSE riskleri ve kontrol sorunlar›n›n
denetim komitesine (veya yönetim kurulunun baflka bir komitesine)
rapor edilmesini de mümkün k›lmal›d›r.

Uygulama Önerileri         255





Uygulama Önerileri         257

Uygulama Önerisi 2100-8:

Bir Kurumun Gizlilik

Politikas›n›n De¤erlendirilmesinde

‹ç Denetçinin Rolü

Uluslararas› ‹ç Denetim Standartlar›ndan

Standart 2110'un Yorumu

‹ligili Standart

2100 ‹flin Niteli¤i

‹ç denetim faaliyeti, sistematik ve disiplinli bir yaklafl›mla, risk
yönetimi, kontrol ve yönetiflim sistemlerini de¤erlendirmeli ve bu
sistemlerin iyilefltirilmesine katk›da bulunmal›d›r.

Bu Uygulama Önerisinin Niteli¤i: ‹ç denetçiler, bir kurumun gizlilik politikas›yla
ilgili faaliyetlerinin kontrolü ve de¤erlendirilmesinde afla¤›daki önerileri dikkate
almal›d›r. Bu Uygulama Önerisinin, gizlilik politikas›yla ba¤lant›l› kapsaml› bir
güvence sa¤lama veya dan›flmanl›k görevi için gereken bütün prosedürleri kapsamak
gibi bir amac› yoktur; k›lavuz sadece denetim komitesinin, yönetim kurulunun ve
yönetimin ilgili sorumluluklar›n› tamamlay›c› nitelikte üst düzey denetçinin
sorumluluklar› konusundaki bir öneriler demetinden ibarettir. Uygulama Önerilerine
uymak iste¤e ba¤l›d›r.

1. Bilgi teknolojisi ve iletiflimdeki geliflmeler, özel hayata ve gizlili¤e
yönelik yeni riskler ve tehditler yaratmaya devam ettikçe, kiflisel
mahremiyet ve gizlili¤in korunmas›yla ilgili kayg›lar giderek daha
belirgin, merkezî ve evrensel bir duruma gelmektedir. Dünyan›n
büyük bir k›sm›nda, gizlilik kontrolleri, ifl hayat›yla ilgili hukukî
düzenlemelerin bir parças›d›r.

2. Gizlilik tan›mlar› ülkeye, kültüre, siyaset ortam›na ve hukuk
 sistemine göre büyük farkl›l›k göstermektedir. Gizlilik kavram›
 kiflisel gizlili¤i (fiziksel ve psikolojik); yer gizlili¤ini (gözetimden



uzak olmak); iletiflim gizlili¤ini (izleme ve gözlemden uzak olmak)
ve bilgi gizlili¤ini (kiflisel bilgilerin baflkalar›nca toplanmas›,
kullan›lmas› ve iffla edilmesi) kapsar. Kiflisel bilgiler, genel olarak,
belirli bir bireyle ilgili olan bilgiler ya da baflka bilgilerle ba¤lant›
kurulabilecek ay›rt edici nitelikteki bilgiler anlam›na gelir. Kiflisel
bilgiler, herhangi bir ortam veya formatta kaydedilmifl olsun ya
da olmas›n maddî olgularla ilgili veya subjektif bilgileri içerebilir.
Kiflisel bilgilere örnek olarak, flunlar say›labilir:

• ‹sim, adres, kimlik numaralar›, gelir seviyesi veya kan grubu,

• De¤erlendirmeler, görüfller, sosyal statü veya sab›ka kay›tlar›
 veya disiplin cezalar›,

• Personel özlük dosyalar›, kredi ve borç kay›tlar›.

3. Gizlilik, bir risk yönetim sorunudur. Gizlili¤in ve kiflisel bilgilerin
uygun kontrollerle korunamamas›, bir kurum için ciddî ve önemli

 sonuçlar yaratabilir. Örne¤in, kiflilerin ve kurumun itibar›na zarar
verebilir, hukukî sorumluluklara neden olabilir, tüketicilerde ve

 personelde güven kayb›na yol açabilir.

4. Kiflisel bilgilerin korunmas› konusunda dünya çap›nda gelifltirilmekte
olan çeflitli kanun ve düzenlemeler vard›r. Ayr›ca, gizlilik konusunda
uygulanabilecek genel kabul gören politika ve uygulamalar da vard›r.

5. Baflar›l› gizlilik uygulamalar›n›n iyi yönetiflime ve yönetim
 sorumlulu¤una katk›da bulundu¤u aç›kt›r. Kurumun temel ve
 büyük risklerinin belirlenmesinden ve belirlenen bu riskleri

azaltmak için uygun sistemlerin uygulanmas›ndan, nihaî olarak
 yönetim mercii (yani, yönetim kurulu, bir kurumun veya tüzel

kiflinin baflkan› veya yöneticisi) sorumludur. Bu sorumluluk,
kurum için gereken gizlilik politikas›n›n oluflturulmas›n› ve
uygulamas›n›n gözlenmesini de kapsar.

6. ‹ç denetçi, kuruma, gizlilik hedeflerine uymas›nda yard›mc› olarak,
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iyi bir yönetiflime ve yönetim sorumlulu¤unun sa¤lanmas›na
 katk›da bulunabilir. ‹ç denetçi, kendi kurumundaki gizlilik
 politikas›n›n de¤erlendirilmesi, önemli risklerin belirlenmesi ve 

bu riskleri azalt›c› tavsiyelerin yap›lmas› konusunda, benzersiz
 bir konumdad›r.

7. Gizlilik politikas›n›n de¤erlendirilmesinde, iç denetçi flunlar›
dikkate almal›d›r:

• Kendi ülkelerindeki (kurumun faaliyet yürüttü¤ü di¤er
ülkelerdekiler de dahil) gizlilikle ilgili çeflitli kanun, düzenleme
ve politikalar,

• Kurumun faaliyet yürüttü¤ü ülke/ülkelerde geçerli olan ve
 kurumun tâbi oldu¤u kanun, düzenleme ve di¤er standartlar›n
 ve uygulamalar›n niteli¤inin tam olarak belirlenmesi konusunda

kurumun hukuk dan›flman›yla irtibat,

• Bilgi güvenli¤i ve veri koruma kontrollerinin bulunmas›n›
sa¤lamak; bunlar› düzenli olarak gözden geçirmek ve

 uygunluklar›n› tespit etmek ve de¤erlendirmek için bilgi
teknolojisi uzmanlar›yla irtibat,

• Kurumun gizlilik uygulamalar›n›n seviyesi veya geliflmiflli¤i.
 Bu seviyeye ba¤l› olarak, iç denetçi, farkl› ve de¤iflen roller
 üstlenebilir. Denetçi; gizlilik program›n›n gelifltirilmesini ve

 uygulanmas›n› kolaylaflt›rabilir; kurumun ihtiyaç ve risklerini
 tespit etmek amac›na yönelik bir gizlilik risk de¤erlendirmesi
 yapabilir ya da kurumun gizlilik politikalar›, uygulamalar› ve

 kontrollerinin kurum yap›s› içindeki etkinli¤ini inceleyebilir
ve bu konuda güvence verebilir. ‹ç denetçi, bir gizlilik

 program›n›n gelifltirilmesi ve uygulanmas› sorumlulu¤unun
bir k›sm›n› üstlenirse, bu durum iç denetçinin ba¤›ms›zl›¤›na
halel getirebilir.

8. Normal olarak, bir iç denetçiden beklenebilecekler, kendi
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kurumunun toplad›¤›, kiflisel veya özel say›lan bilgilerin türlerini
tan›mlamas›, uygunluklar›n› belirlemesi; kullan›lan bilgi toplama
yöntemini tan›mlamas›, kurumun toplad›¤› bu bilgileri as›l kullan›m
amac›na ve kanunlara uygun kullan›p kullanmad›¤›n› ve bu

 bilgilerin topland›¤›, tutuldu¤u ve kullan›ld›¤› alanlar› belirlemesidir.

9. Bu konunun son derece teknik ve hukukî niteli¤inden dolay›, iç
 denetçi, gizlilik politikas›n› de¤erlendirme çal›flmas› yapabilmesi

için yeterli bilgiye ve niteliklere sahip olmal› ve bu amaçla,
 gerekirse, üçüncü flah›s uzmanlardan yararlanmal›d›r.
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Uygulama Önerisi 2100-9:

Uygulama Sistemlerinin

‹ncelenmesi

Uluslararas› ‹ç Denetim Standartlar›ndan

Standart 2100'ün Yorumu

‹lgili Standart

2100 ‹flin Niteli¤i

‹ç denetim faaliyeti, sistematik ve disiplinli bir yaklafl›mla, risk
yönetimi, kontrol ve yönetiflim sistemlerini de¤erlendirmeli ve bu 
sistemlerin iyilefltirilmesine katk›da bulunmal›d›r.

Bu Uygulama Önerisi, Biliflim Sistemleri Denetim ve Kontrol Birli¤i (ISACA)
K›lavuzu-Uygulama Sistemlerinin ‹ncelenmesi, Doküman G14'ten uyarlanm›flt›r.
Bahsi geçen BS Denetim k›lavuzu ISACA taraf›ndan Kas›m 2001'de yay›mlanm›flt›r.
Bu doküman, ISACA'n›n izni ve onay›yla kullan›lm›flt›r. Ancak bu Uygulama Önerisinin
ISACA'n›n ç›kartt›¤› ve yay›mlad›¤› K›lavuz/Prosedür'den farkl› oldu¤u konularda,
ISACA yap›lan de¤iflikliklerin do¤rulu¤unu garanti etmez veya de¤ifliklikleri
onaylamaz.

Bu Uygulama Önerisinin Niteli¤i: ‹ç denetçiler, uygulama sistemleri incelemesi
yaparken afla¤›daki önerileri dikkate almal›d›rlar. Bu k›lavuzun, uygulama
sistemleri incelemesiyle ilgili kapsaml› bir güvence veya dan›flmanl›k görevi
için gereken bütün prosedürleri yans›tmak gibi bir amac› yoktur; klavuz, sadece,
ayrıntıl› denetim planlama çabalar›n› tamamlamak için gereken üst düzey denetçi
sorumluluklar›ndan oluflan bir temel öneriler demeti sunmaktad›r. Uygulama
Önerilerine uymak iste¤e ba¤l›d›r.

1. ‹ç denetim yöneticisi, iç denetim faaliyetinin, bir uygulama sistemleri
incelemesi yapmak ve ba¤lant›l› risklere maruziyet düzeyini

 de¤erlendirmek için ba¤›ms›z1 ve yetkin denetim kaynaklar›na

1 Ba¤›ms›zl›k, denetçinin ilgili uygulama sisteminin gelifltirilmesi, edinilmesi,
uygulanmas› veya sürdürülmesi gibi ifllerde görev almam›fl olmas›d›r.



sahip olup olmad›¤›n› veya bu tip kaynaklara eriflim olana¤›n›n
 bulunup bulunmad›¤›n› tespit etmelidir.

Planlama Mülâhazalar›:

2. Denetçinin, kurumun biliflim sistemlerinin büyüklü¤ü ve
 karmafl›kl›k düzeyi ile kurumun biliflim sistemlerine ba¤›ml›l›¤›n›n

derecesini tespit edebilmesi için yeterli bir düzeyde kurumun
 biliflim sistemleri yap›s›n› anlamas›, planlaman›n tamamlay›c› ve

ayr›lmaz bir parças›d›r. Denetçi, kurumun misyonu ve hedefleri,
 biliflim teknolojisi (BT) ve biliflim sistemlerinin (BS) nas›l ve
 hangi düzeyde kullan›ld›¤›, kurumun hedefleri ve biliflim sistemleri

aç›s›ndan karfl›lafl›lan riskler ve olas›l›k düzeyleri konular›nda da
bilgi sahibi olmal›d›r. Ayr›ca, denetçi, kilit BS personeli ve

 uygulama sistemi ifl süreci sahibinin görev ve sorumluluklar›
da dahil kurumun örgütlenme yap›s›n› da bilmelidir. Denetim

 planlamas› s›ras›nda, kurumun faaliyet alanlar›ndaki riskler
de dikkate al›nmal›d›r.

Planlaman›n aslî ve temel hedefi, uygulama düzeyi risklerini
 tan›mlamak ve belirlemektir. Riskin nisbî seviyesi, gereken denetim

bulgular› ve delilleri seviyesini etkiler. Sistem ve veri seviyesinde
yer alan uygulama düzeyi risklerinden baz›lar› afla¤›da yer

 almaktad›r:

• Sistem iflletim kapasitesinin yetersizli¤i ile ilgili olarak sistemin
uygunluk riskleri.

• Sistemlere ve/veya verilere yetkisiz eriflimle ilgili sistem
 güvenli¤i riskleri.

• Verilerin eksik, hatâl› veya yetkisiz ifllenmesi ya da zaman›nda
ifllenmemesiyle ilgili sistem bütünlü¤ü riskleri.

• Sistemin uygunlu¤u, güvenli¤i ve bütünlü¤ünü sa¤lamak ve
 sürdürmek için gerekli olan sistem güncellemesindeki yetersizlik
 ile ilgili sistem sürdürülebilirli¤i riskleri.
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 • Verilerin tam ve eksiksiz olmas›, bütünlü¤ü, gizlili¤i, mahremiyeti,
do¤rulu¤u ve zaman›nda verilmesiyle ilgili veri riskleri.

Uygulama düzeyi risklerine yönelik uygulama kontrolleri; sistemin
içine yerlefltirilmifl bilgisayarl› kontroller, manuel uygulanan kontroller
veya bunlar›n bir kombinasyonu fleklinde olabilir. Örnek olarak,
dokümanlar›n (siparifl, fatura ve irsaliye) bilgisayar ortam›nda
efllenmesi, bilgisayardan al›nan bir kontrol ç›kt›s›n›n kontrol edilmesi
ve imzalanmas› ile hatâ raporlar›n›n üst yönetim taraf›ndan incelenmesi
verilebilir.

Programlanm›fl kontrolleri dayanak kabul etme seçene¤i seçildi¤i
takdirde, hem denetim hedefiyle ilgili özel kontroller, hem de ilgili
BT kontrolleri dikkate al›nmal›d›r. Genel BT kontrolleri, ayr› bir
incelemenin konusu da olabilir ve afla¤›da say›lanlar gibi kontrolleri
içerir: Fiziksel kontroller, sistem güvenli¤i, a¤ yönetimi, veri yedekleme
ve beklenmedik durum planlamas›. ‹ncelemenin kontrol hedeflerine
ba¤l› olarak, bir uygulama sisteminin sat›n al›m›n›n düflünüldü¤ü
durumlar gibi hallerde, denetçinin genel kontrolleri incelemesi
gerekmeyebilir.

Uygulama sistemi incelemeleri, bir paket uygulama sistemi sat›n
al›m› gündeme geldi¤inde, uygulama sistemi kullan›ma al›nmadan
önce (uygulama öncesi) ve uygulama sistemi kullan›ma al›nd›ktan
sonra (uygulama sonras›) yap›labilir. Uygulama öncesinde yap›lan
uygulama sistemi incelemesinin kapsam›; uygulama düzeyi
güvenli¤inin mimarisini, güvenlik uygulamas›na yönelik planlar›,
sistem ve kullan›c› dokümantasyonunun yeterlili¤ini ve fiilî veya
planlanm›fl kullan›c› kabul testlerinin yeterlili¤ini içerir. Uygulama
sonras›nda yap›lan incelemenin kapsam› ise; uygulamadan sonraki
uygulama düzeyi güvenli¤ini içerir ve eski sistemden yeni sisteme
veri transferi ve ana dosya bilgileri transferi yap›lm›flsa, sistem
dönüflümünü de kapsayabilir.
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Bir uygulama sistemleri incelemesinin hedefleri ve kapsam›, genellikle,
görev plan›n›n bir parças›n› oluflturur. Görev plan›n›n biçimi ve içeri¤i
de¤iflebilir, fakat flunlar› içermelidir:

• Uygulama sistemleri incelemesinin hedefleri ve kapsam›.

• ‹ncelemeyi yapan denetçi(ler).

• Projede görev alan denetçi(ler)in ba¤›ms›zl›¤›na iliflkin bir
aç›klama.

• ‹ncelemenin ne zaman bafllayaca¤› ve zaman çizelgesi.

• Kapan›fl toplant›s› düzenlemeleri de dahil raporlama düzenlemeleri.

• Hedefler 7 COBIT2 bilgi kriterini iflaret edecek flekilde oluflturulmal›
ve kurum taraf›ndan benimsenmelidir. 7 COBIT bilgi kriteri,

 afla¤›da say›lanlar› içerebilir:

- Etkinlik, Verimlilik, Gizlilik, Bütünlük, Müsaitlik3, Uyum 
ve Bilgilerin Güvenilirli¤i.

Denetçi, daha önce, bir uygulama sisteminin gelifltirilmesi, iktisab›,
uygulanmas› veya idamesinde görev alm›flsa ve bir denetim görevi
için tayin edilmiflse, bu durum denetçinin ba¤›ms›zl›¤›na zarar verebilir.
Denetçi, bu tür durumlarda ilgili kurallara baflvurmal›d›r.

Denetim Çal›flmas›n›n Yap›lmas›:

3.a. ‹fllem Ak›fl›n›n Kaydedilmesi:

Toplanan bilgiler, sistemin hem bilgisayarl› hem de manuel
 yönlerini ve özelliklerini kapsamal›d›r. Bu konuda, denetim

 hedefleri aç›s›ndan önem tafl›yan veri girifli (elektronik veya
 manuel), ifllenmesi, saklanmas› ve ç›kt›s› üzerinde odaklan›lmal›d›r.

Denetçi, uygulanan ifl süreçlerine ve teknolojinin kullan›m›na
 ba¤l› olarak, ifllem ak›fl›n› kaydetmenin ve dokümante etmenin

pratik olmayabilece¤ini düflünebilir. Bu durumda, denetçi, bir
 üst düzey veri ak›fl flemas› veya aç›klamas› haz›rlamal› ve/veya

verilmiflse sistem dokümantasyonunu kullanmal›d›r.
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Di¤er sistemlerle uygulama arayüzlerinin dokümante edilmesi
de düflünülmelidir. Denetçi, gözden geçirme testi gibi prosedürleri
uygulayarak dokümantasyonu teyit etmeli ve do¤rulamal›d›r.

3.b. Uygulama Sistemi Kontrollerinin Tan›mlanmas› ve Testi:

Uygulama risklerini azaltmak amac›na yönelik özel kontroller
 tan›mlanabilir ve kontrollerin amaçland›¤› gibi çal›flt›¤› ve iflledi¤i

konusunda denetçiye güvence vermek için yeterli denetim
 bulgular› ve delilleri toplan›r. Bu, sorgulama ve gözlem,

dokümantasyonun gözden geçirilmesi ile programlanm›fl
 kontrollerin test edildi¤i durumlarda uygulama sistemi

kontrollerinin test edilmesi gibi prosedürlerle gerçeklefltirilebilir
(BDDT'lerin kullan›lmas› da düflünülebilir).

Testlerin niteli¤i, zamanlamas› ve kapsam›, incelenen alan›n risk
düzeyine ve denetim hedeflerine göre belirlenmelidir. Güçlü

 genel BT kontrollerinin bulunmad›¤› durumlarda, denetçi, bu
 zay›fl›¤›n bilgisayarl› uygulama kontrollerinin güvenilirli¤i

üzerindeki etkisini de¤erlendirebilir. BS Denetçisi bilgisayarl›
uygulama kontrollerinde önemli bir zay›fl›k buldu¤u takdirde,
mümkünse, manuel olarak yap›lan süreç kontrollerinden yeterli
güvence al›nmal›d›r (denetim hedeflerine ba¤l› olarak).

Bilgisayarl› kontrollerin etkinli¤i, güçlü genel BT kontrollerinin
varl›¤›na ba¤l›d›r. Bu nedenle, genel BT kontrollerinin gözden
geçirilmemesi halinde, uygulama kontrollerine güvenme olana¤›
ciddi ölçüde s›n›rlanm›fl olur ve bu durumda, denetçi alternatif

 prosedürleri düflünmelidir.

Raporlama:

4. Bir uygulama sistemleri görevinin sonuçlar›n› içeren rapor,
görevin niteli¤i ile s›n›rlamalar, k›s›tlamalar ve bilgi kullan›c›lar›n›n

 haberdar olmas› gereken di¤er faktörleri aç›kça göstermeli ve
 tan›mlamal›d›r. Denetçi raporda, kontrollerin güçlendirilmesine
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yönelik önerilerini de belirtmelidir.

Uygulama incelemesi s›ras›nda tespit edilen ve kontrollerin
bulunmamas›ndan veya bunlara uyulmamas›ndan kaynaklanan
zay›fl›klar, hem ilgili ifl süreci sahibine hem de uygulamaya destek
olmaktan sorumlu olan BS yönetimine bildirilmelidir. Bir uygulama
sistemleri incelemesi s›ras›nda önemli veya esasl› oldu¤u düflünülen
zay›fl›klar›n tespit edilmesi durumunda, ilgili yönetim kademesi,
gerekli düzeltici ifllemleri derhal yapmas› hususunda
bilgilendirilmelidir. Etkin bilgisayarl› uygulama kontrolleri genel BT
kontrollerine ba¤l› oldu¤undan dolay›, bu alandaki zay›fl›klar da
rapor edilmelidir. Genel BT kontrolleri incelenmemiflse, bu durum
raporda belirtilmelidir.

Telif hakk› © 2001 - "Bu ürün, Biliflim Sistemleri Denetim ve Kontrol Birli¤i'nin
(ISACA) izniyle kullan›lan BS Denetim K›lavuzunu içerir. © 2001 Biliflim Sistemleri
Denetim ve Kontrol Birli¤i. Bütün haklar› sakl›d›r." Telif hakk› kanunlar› ve
anlaflmalar›na göre, bu yay›n›n hiç bir bölümü, önceden ISACA'dan ve yay›mc›dan
yaz›l› izin al›nmadan ço¤alt›lamaz, bir eriflim sisteminde depolanamaz ya da elektronik,
mekanik, fotokopi, kay›t veya benzeri baflka yol ve yöntemlerle iletilemez.
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Uygulama Önerisi 2100-10:

Denetim Örnekleme Çal›flmas›

Uluslararas› ‹ç Denetim Standartlar›ndan

Standart 2100'ün Yorumu

‹lgili Standart

2100 ‹flin Niteli¤i

‹ç denetim faaliyeti, sistematik ve disiplinli bir yaklafl›mla, risk
yönetimi, kontrol ve yönetiflim sistemlerini de¤erlendirmeli ve bu
sistemlerin iyilefltirilmesine katk›da bulunmal›d›r.

Bu Uygulama Önerisi, Biliflim Sistemleri Denetim ve Kontrol Birli¤i (ISACA)
K›lavuzu-Denetim Örnekleme Çal›flmas›, Doküman G10'dan uyarlanm›flt›r. Bahsi
geçen BS Denetim k›lavuzu ISACA taraf›ndan Mart 2000'de yay›mlanm›flt›r. Bu
doküman, ISACA'n›n izni ve onay›yla kullan›lm›flt›r. Ancak bu Uygulama Önerisinin
ISACA'n›n ç›kartt›¤› ve yay›mlad›¤› K›lavuz/Prosedür'den farkl› oldu¤u konularda,
ISACA yap›lan de¤iflikliklerin do¤rulu¤unu garanti etmez veya de¤ifliklikleri
onaylamaz.

Bu Uygulama Önerisinin Niteli¤i: ‹ç denetçiler, test için Denetim Örnekleme
tekniklerini kullan›rken afla¤›daki önerileri dikkate almal›d›rlar. Bu k›lavuzun,
denetim örnekleme çal›flmas› için gereken bütün prosedürleri yans›tmak gibi bir
amac› yoktur; klavuz, sadece, ayrıntıl› denetim planlama çabalar›n› tamamlamak
için gereken üst düzey denetçi sorumluluklar›ndan oluflan bir temel öneriler demeti
sunmaktad›r. Uygulama Önerilerine uymak iste¤e ba¤l›d›r.

I. DENET‹M ÇALIfiMASININ YAPILMASI:

Denetim Örnekleme Çal›flmas›:

‹statistiksel olan veya olmayan örnekleme yöntemlerini kullan›rken,
denetçi, yeterli, güvenilir, amaca uygun ve kullan›fll› denetim delilleri
elde etmek için, bir denetim örneklemi tasarlamal› ve seçmeli, denetim
prosedürlerini uygulamal› ve örneklem sonuçlar›n› de¤erlendirmelidir.
Bir denetim mütalaas› olufltururken denetçiler, örnekleme yöntemiyle
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de geçerli sonuçlara ulafl›labilece¤i ve bilgilerin tümünü incelemek
pratikte mümkün olmayabilece¤i için, genellikle, mevcut bilgilerin
tümünü incelemezler.

Denetim örnekleme çal›flmas›; popülasyon hakk›nda bir sonuca varmak
veya bir sonuca var›lmas›na yard›mc› olmak amac›yla seçilen süjelerin
belirli özellikleri hakk›nda denetim bulgular› ve delillerini denetçinin
de¤erlendirebilmesi için, denetim prosedürlerinin o popülasyonun
%100'ünden daha az bir k›sm›na uygulanmas› olarak tan›mlan›r.
‹statistiksel örnekleme çal›flmas›, popülasyon hakk›nda matematiksel
yöntemlerle oluflturulan sonuçlara var›labilecek tekniklerin
kullan›lmas›n› kapsar.

‹statistiksel olmayan örnekleme çal›flmas› ise, istatistik bazl› olmay›p
al›nan örneklemin tüm popülasyonu temsil etmesi muhtemel
olmad›¤›ndan bu çal›flman›n sonuçlar›n›n tüm popülasyona mal
edilmemesi gerekir.

Örneklemin Tasarlanmas›:

Bir denetim örnekleminin büyüklü¤ü ve yap›s›n› tasarlarken, denetçiler,
somut denetim hedeflerini, popülasyonun niteli¤ini ve örnekleme ve
seçim yöntemlerini dikkate almal›d›rlar. Denetçi, örneklemlerin
tasar›m› ve analizi çal›flmas›na ilgili uzmanlar›n da kat›lmas› gere¤ini
dikkate almal›d›r.

Örneklem Birimi: Örneklem birimi, örneklemin amac›na ba¤l› olacakt›r.
Kontrollerin uyum testi için, normalde, örneklem birimi bir olay veya
ifllem olan nitelik örneklemesi yöntemi uygulan›r (örne¤in, bir faturada
yetkilendirme gibi bir kontrol). Nicelik testi için, genellikle, örneklem
birimi parasal bir büyüklük olan de¤iflken veya tahmin örnekleme
yöntemleri uygulan›r.

Denetim Hedefleri: Denetçi, ulaflmak istedi¤i somut denetim hedeflerini
ve bu hedeflere ulaflma olas›l›¤› en fazla olan denetim prosedürlerini
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dikkate almal›d›r. Denetim örnekleme çal›flmas› uygun ise, aranan
denetim bulgu ve delillerinin niteli¤i ve muhtemel hatâ durumlar›
dikkate al›nmal› ve de¤erlendirilmelidir.

Popülasyon: Popülasyon, denetçinin popülasyon hakk›nda bir sonuca
ulaflmak için örnek seçmek istedi¤i tam veri seti anlam›na gelir. Bu
nedenle, örnekleme yap›lacak olan popülasyonun uygun olmas› ve
somut denetim hedefi için tam ve eksiksiz oldu¤unun do¤rulanmas›
gerekir.

Katmanlama (Stratification): Örneklem tasar›m›n›n etkin ve verimli
olmas›na yard›mc› olmak için, katmanlama çal›flmas› uygun olabilir.
Katmanlama, her örneklem birimi sadece tek bir katmana girecek
flekilde, bir popülasyonun aç›kça tan›mlanm›fl benzer özellik ve
niteliklere sahip alt-popülasyonlara bölünmesi ifllemidir.

Örneklem büyüklü¤ü: Örneklem büyüklü¤ünü tespit ederken, denetçi,
örnekleme riskini, kabul edilebilecek hatâ miktar›n› ve beklenen
hatâlar›n kapsam›n› dikkate almal›d›r.

Örnekleme riski: Örnekleme riski, denetçinin vard›¤› sonucun ilgili
popülasyonun tümü ayn› denetim prosedürüne tâbi tutulsayd› ulafl›lacak
olan sonuçtan farkl› olabilece¤i olas›l›¤›ndan kaynaklan›r. ‹ki tip
örnekleme riski vard›r:

• Yanl›fl kabul riski: gerçekte popülasyonun önemli ölçüde hatâl›
 de¤erlendirilmesine ra¤men, hatâl› de¤erlendirme yap›lmas›

ihtimalinin olmad›¤› fleklinde bir de¤erlemede bulunma riskidir.

• Yanl›fl red riski: gerçekte popülasyonun önemli ölçüde hatâl›
 de¤erlendirilmemifl olmas›na ra¤men, hatâl› de¤erlendirme
 yap›lmas› ihtimalinin oldu¤u fleklinde bir de¤erlemede bulunma

riskidir.

Denetçinin kabul etmeye raz› oldu¤u örnekleme riski düzeyi, örneklem
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büyüklü¤ünü etkiler. Örnekleme riski, denetim riski modeli ve onun
unsurlar›, içsel risk, kontrol riski ve tespit riskiyle iliflkili olarak
de¤erlendirilmelidir.

Tolere edilebilir hatâ: Tolere edilebilir hatâ, denetçilerin kabul etmeye
raz› olduklar› ve yine de denetim hedefine ulafl›ld›¤› sonucuna
vard›klar›, popülasyondaki azami hatâ düzeyidir. Nicelik testlerinde
tolere edilebilir hatâ, denetçinin önemlilik düzeyi hakk›ndaki kan›s›yla
iliflkilidir. Uyum testlerinde tolere edilebilir hatâ, denetçinin,
öngörülmüfl bir kontrol prosedüründen sapma hususunda kabul etmeye
raz› oldu¤u azami orand›r.

Beklenen hatâ: Denetçi popülasyonda hatâlar›n bulunaca¤›n› bekledi¤i
takdirde, popülasyonda fiilen mevcut hatâlar›n planlanm›fl tolere
edilebilir hatâlardan daha fazla olmad›¤› sonucuna varmak için,
normal olarak hiç bir hatân›n beklenmedi¤i duruma göre daha büyük
bir örneklem grubu seçilmeli ve incelenmelidir. Popülasyonda herhangi
bir hatâ bulunmamas› beklenen durumlarda ise, daha küçük örneklem
gruplar› kullan›labilir. Bir popülasyonda beklenen hatây› belirlerken,
denetçi, daha önceki denetimlerde tespit edilen hatâ seviyeleri,
kurumun prosedürlerinde yap›lan de¤ifliklikler ve bir iç kontrol
de¤erlendirmesinin sonuçlar› ile analitik inceleme prosedürlerinin
sonuçlar› gibi konular› ve etkenleri dikkate almal›d›r.

Örneklemin Seçilmesi:

Yayg›n olarak kullan›lan dört örnekleme yöntemi vard›r:

‹statistiksel Örnekleme Yöntemleri:

• Rassal (tesadüfî) örnekleme: Popülasyondaki örneklem
 birimlerinin bütün kombinasyonlar›n›n seçilme flanslar›n›n eflit

olmas›n› sa¤lar.

• Sistematik örnekleme: Örneklem birimlerinin, seçmeler aras›nda
belirli sabit bir aral›k b›rak›larak ve ilk aral›¤›n rastgele bir
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bafllang›ç noktas›ndan bafllat›larak seçildi¤i örnekleme
 yöntemidir. Örnekleri aras›nda, popülasyondaki her münferit

parasal de¤ere (örne¤in, 1YTL) eflit seçilme flans› verilen Parasal
Birim Örneklemesi veya De¤er A¤›rl›kl› seçme yöntemi
say›labilir. Münferit parasal birim normalde ayr›ca

 incelenemedi¤inden dolay›, inceleme için, o parasal birimi içeren
ö¤e seçilir. Bu yöntem, sistemli bir flekilde, daha büyük miktarlar
lehine seçime a¤›rl›k verir, fakat buna ra¤men her parasal birime
eflit seçilme f›rsat›n› da tan›r. Baflka bir örnek de, her (n)inci
birimin seçilmesidir.

‹statistiksel Olmayan Örnekleme Yöntemleri:

• Gelifligüzel (Haphazard) örnekleme: Denetçinin örneklemi yap›sal
bir teknik kullanmadan, fakat bilinçli yanl›l›klardan veya
önkestirimlerden kaç›narak seçti¤i örnekleme yöntemidir.

 Bununla birlikte, popülasyon hakk›nda bir sonuca varmak için,
gelifligüzel örneklemeyle seçilmifl bir örneklemin analiz

 sonuçlar›na güvenmemek gerekir.

• Yarg›sal (Judgemental) örnekleme: Denetçinin örneklem üzerinde
belirli bir yanl›l›k (bias; örne¤in, belirli bir de¤erin üzerindeki
bütün örneklem birimleri, belirli bir tipteki istisnalar için bütün
örneklem birimleri, bütün eksi de¤erli olanlar, bütün yeni

 kullan›c›lar, vb.) uygulad›¤› örnekleme yöntemidir. Ancak
 yarg›sal örneklemin istatistiksel temellere dayanmad›¤› ve
 sonuçlar›n, örneklemin popülasyonu temsil edici nitelikte
 olmas›n›n muhtemel olmamas› nedeniyle popülasyonun tamam›

üzerine yayg›nlaflt›r›lmamas› gerekti¤i not edilmelidir.

Denetçinin, örneklem birimlerini, test edilen özellikler aç›s›ndan
örneklemin popülasyonu temsil edici nitelikte olmas›n›n
beklenebilece¤i bir flekilde seçmesi gerekir (yani, istatistiksel örnekleme
yöntemlerini kullanarak). Denetimin ba¤›ms›zl›¤›n› sa¤lamak için
denetçi, popülasyonun tam ve eksiksiz olmas›n› sa¤lamal› ve örneklem
seçimini kontrol etmelidir.

Uygulama Önerileri         271



Bir örneklemin popülasyonu temsil edici nitelikte olmas› için,
popülasyondaki bütün örneklem birimlerinin eflit veya bilinen bir
seçilme flans› bulunmal›d›r (yani, istatistiksel örnekleme yöntemleri).
Yayg›n kullan›lan iki seçme yöntemi vard›r: kay›tlara göre seçme ve
nicel alanlara göre seçme (örne¤in, parasal birimler).

Kay›tlara göre seçme yöntemi için yayg›n olarak kullan›lan yöntemler
flunlard›r:

• Rassal (tesadüfî) Örneklem (istatistiksel örneklem)

• Gelifligüzel Örneklem (istatistiksel olmayan örneklem)

• Yarg›sal Örneklem (istatistiksel olmayan örneklem; yanl› bir
 sonuca varma olas›l›¤› yüksek)

Nicel alanlara göre seçme yöntemi için yayg›n olarak kullan›lan
yöntemler ise flunlard›r:

• Rassal (tesadüfî) Örneklem (parasal birimlere dayanan istatistiksel
örneklem)

• Sabit Aral›k Örneklemi (sabit bir aral›k kullan›larak seçilen
 istatistiksel örneklem)

• Hücre Örneklemi (bir aral›k içinde rastgele seçme yöntemi
 kullan›larak seçilen istatistiksel örneklem)

Dokümantasyon:

Denetim çal›flma kâ¤›tlar›, örnekleme hedefini ve kullan›lan örnekleme
sürecini aç›kça tan›mlayan yeterli ayr›nt› içermelidir. Çal›flma kâ¤›tlar›,
popülasyonun kayna¤›n›, kullan›lan örnekleme yöntemini, örnekleme
parametrelerini (örne¤in, rastgele bafllama say›s› veya rastgele
bafllaman›n elde edildi¤i yöntem, örnekleme aral›¤›), seçilen birimleri,
yap›lan denetim testlerinin ayr›nt›lar›n› ve ulafl›lan sonuçlar› da
göstermelidir.
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Örneklem Sonuçlar›n›n De¤erlendirilmesi:

Her örneklem birimine, belirlenen denetim hedefi için uygun olan
denetim prosedürlerini uygulad›ktan sonra, denetçi, örneklemde tespit
edilen muhtemel hatâlar›, bunlar›n gerçekten hatâ olup olmad›¤›n›
ve uygunsa, hatâlar›n niteli¤ini ve sebebini tespit etmek amac›yla
analiz etmelidir. Hatâ olarak de¤erlendirilenler için, kullan›lan
örnekleme yöntemi istatistiksel temellere dayanan bir yöntemse,
hatâlar popülasyona uygun bir flekilde tahmin edilir.

Tespit edilen muhtemel hatâlar›n gerçekten hatâ olup olmad›¤›
incelenmeli ve belirlenmelidir. Denetçi hatâlar›n niteliksel yönlerini
de¤erlendirmelidir. Bunlar; hatân›n niteli¤i, sebebi ve hatân›n denetimin
di¤er aflamalar› üzerindeki muhtemel etkilerini içerir. Bir otomatik
sürecin bozulmas›n›n sonucu olan hatâlar hatâ oran› üzerinde,
genellikle, insan hatâs›ndan daha genifl bir etkiye sahiptir.

Belirli bir örneklem birimi hakk›nda beklenen denetim bulgu ve
delilleri elde edilemedi¤i takdirde, denetçi, seçilen birim üzerinde
alternatif prosedürleri uygulayarak yeterli denetim bulgu ve delilleri
elde edebilir.

Denetçi, örneklem sonuçlar›n› popülasyona uygulamak için, örneklemi
seçmek için kulland›¤› yönteme uygun bir tahmin yöntemi bulmal›
ve kullanmal›d›r. Örneklemin tahmini, popülasyondaki muhtemel
hatâlar› ve kullan›lan tekni¤in belirsizli¤i nedeniyle tespit
edilemeyebilecek hatâlar›, bulunan hatâlar›n niteliksel yönleriyle
birlikte tahmin etmeyi gerektirebilir.

Denetçi, popülasyondaki hatâlar›n tolere edilebilir hatâ düzeyini afl›p
aflmad›¤›n› tahmini popülasyon hatâs›n› tolere edilebilir hatâ düzeyiyle
karfl›laflt›rarak ve denetim hedefine uygun baflka denetim
prosedürlerinin sonuçlar›n› dikkate alarak belirlemeli ve
de¤erlendirmelidir. Tahmini popülasyon hatâs› tolere edilebilir hatâ
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düzeyini aflm›flsa, denetçi, örnekleme riskini tekrar de¤erlendirmeli
ve bu risk kabul edilemez düzeydeyse, denetim prosedürünü
geniflletmeyi ya da alternatif denetim prosedürleri uygulamay›
düflünmelidir.

Telif hakk› © 1999 - "Bu ürün, Biliflim Sistemleri Denetim ve Kontrol Birli¤i'nin
(ISACA) izniyle kullan›lan BS Denetim K›lavuzunu içerir. © 1999 Biliflim Sistemleri
Denetim ve Kontrol Birli¤i. Bütün haklar› sakl›d›r." Telif hakk› kanunlar› ve
anlaflmalar›na göre, bu yay›n›n hiç bir bölümü, önceden ISACA'dan ve yay›mc›dan
yaz›l› izin al›nmadan ço¤alt›lamaz, bir eriflim sisteminde depolanamaz ya da elektronik,
mekanik, fotokopi, kay›t veya benzeri baflka yol ve yöntemlerle iletilemez.
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Uygulama Önerisi 2100-11:

Yayg›n Etkili Biliflim Sistemleri (BS)

Kontrollerinin Etkisi

Uluslararas› ‹ç Denetim Standartlar›ndan

Standart 2100'ün Yorumu

‹lgili Standart

2100 ‹flin Niteli¤i

‹ç denetim faaliyeti, sistematik ve disiplinli bir yaklafl›mla, risk
yönetimi, kontrol ve yönetiflim sistemlerini de¤erlendirmeli ve bu
sistemlerin iyilefltirilmesine katk›da bulunmal›d›r.

Bu Uygulama Önerisi, Biliflim Sistemleri Denetim ve Kontrol Birli¤i (ISACA)
K›lavuzu-Yayg›n Etkili BS Kontrollerinin Etkisi, Doküman G11'den uyarlanm›flt›r.
Bahsi geçen BS BS Denetim k›lavuzu ISACA taraf›ndan Mart 2000'de yay›mlanm›flt›r.
Bu doküman, ISACA'n›n izni ve onay›yla kullan›lm›flt›r. Ancak bu Uygulama Önerisinin
ISACA'n›n yay›mlad›¤› K›lavuz/Prosedür'den farkl› oldu¤u konularda, ISACA yap›lan
de¤iflikliklerin do¤rulu¤unu garanti etmez veya de¤ifliklikleri onaylamaz.

Bu Uygulama Önerisinin Niteli¤i: ‹ç denetçiler, BS kontrollerini gözden geçirirken
afla¤›daki önerileri dikkate almal›d›rlar. Bu k›lavuzun, bir BS denetim çal›flmas›
için gereken bütün prosedürleri yans›tmak gibi bir amac› yoktur; klavuz, sadece,
ayrıntıl› denetim planlama çabalar›n› tamamlamak için gereken üst düzey denetçi
sorumluluklar›ndan oluflan bir temel öneriler demeti sunmaktad›r. Uygulama
Önerilerine uymak iste¤e ba¤l›d›r.

I. KONTROLLER ÇERÇEVES‹:

Tan›mlar:

Uygulama kontrolleri: Her bir bilgisayar temelli uygulama sistemi
ile ilgili ifllem ve verileri ifade eder ve bu sebeple bu tür her uygulamaya
özgüdürler. Uygulama kontrollerinin, manuel veya programlanm›fl
olsun, hedefleri; kay›tlar›n bütünlük ve do¤rulu¤u ile hem manuel
hem de programlanm›fl süreçler sonucu yap›lan girifllerin/kay›tlar›n
geçerlili¤ini garanti etmektir.
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Genel bilgisayar kontrolleri: Uygulama kontrolleri d›fl›nda kalan,
bilgisayar temelli uygulama sitemlerinin gelifltirildi¤i, tutuldu¤u ve
iflletildi¤i ortam ile iliflkili olan, bu sebeple de tüm uygulamalar
aç›s›ndan uygulanabilir olan kontrollerdir. Genel kontrollerin hedefleri,
uygulamalar›n uygun bir flekilde gelifltirilmesi ve uygulanmas›,
program ve veri dosyalar› ile bilgisayar operasyonlar›n›n
bütünlü¤ünün/do¤rulu¤unun garanti edilmesidir. Uygulama kontrolleri
gibi genel kontroller de manuel veya programlanm›fl olabilir.

Yayg›n etkili (pervasive) BS kontrolü: BS ortam›n›n yönetilmesi ve
izlenmesi için tasarlanm›fl olan ve bu sebeple BS ile iliflkili faliyetleri
etkileyen genel kontrollerdir.

Ayr›nt›l› BS kontrolleri: BS sistemleri ve hizmetlerinin edinilmesi,
uygulanmas›, teslimi ve deste¤i üzerindeki kontrollerdir. Bunlar
uygulama kontrolleri ile yayg›n etkili kontollere dahil edilmemifl
bulunan genel kontrollerin toplam›ndan oluflur.

Her BS denetimi için denetçiler, denetim çal›flmalar›n› denetim hedefi
ile ilgili risk alanlar›na odaklamak için bütün bilgi sistemleri ve
operasyonlar›n› etkileyen genel kontroller (yayg›n etkili BS kontrolleri)
ile daha özel bir seviyede iflleyen kontrolleri (ayr›nt›l› BS kontrolleri)
ayr›flt›rmal›d›rlar. Afla¤›da aç›klanan kontrol çerçevesi denetçiye, bu
odak noktas›na eriflmede yard›mc› olacakt›r.

Yayg›n Etkili BS Kontrolleri:

Yayg›n etkili BS kontrollerinin örnekleri aras›nda, COBIT'in1 Planlama
ve Örgütleme alan›nda ve ‹zleme alan›nda tan›mlanan BS süreçleri
üzerindeki kontroller say›labilir; örne¤in, "PO1 -Stratejik Bir BT
Plan› Tan›mlamak" ve "M1 - Süreçleri ‹zlemek". Yayg›n etkili BS
kontrolleri, genel kontrollerin bir alt kümesi olup BS yönetimi ve
izlemesi üzerinde odaklanan genel kontrollerden ibarettir.

Yayg›n etkili BS kontrollerinin etkisi, finansal sistemlerdeki uygulama
kontrollerinin güvenilirli¤iyle s›n›rl› de¤ildir. Yayg›n etkili  BS kontrolleri,
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• Program gelifltirme

• Sistem uygulama

• Güvenlik yönetimi

• Yedekleme prosedürleri

üzerindekiler gibi ayr›nt›l›  BS kontrollerinin güvenilirli¤ini de etkiler.
BS'nin zay›f yönetimi ve izlemesi (zay›f yayg›n etkili BS kontrolleri),
denetçiyi, ayr›nt›l› düzeyde uygulanmak üzere tasarlanan kontrollerin
etkisiz olmas› riskinin yüksek olas›l›k oldu¤u konusunda uyarmal›d›r.

Ayr›nt›l› BS Kontrolleri:

Ayr›nt›l› BS kontrolleri, uygulama kontrolleri ile yayg›n etkili BS
kontrollerine dahil edilmemifl bulunan genel kontrollerden oluflur.
Örnekler aras›nda:

• Yaz›l›m paketlerinin uygulanmas›

• Sistem güvenlik parametreleri

• Felâket kurtarma planlamas›

• Veri girdi onaylamas›

• Hatâ raporu üretimi

• Kullan›c› hesaplar›na eriflim için geçersiz teflebbüsler olmas›
halinde kullan›c› hesaplar›n›n kilitlenmesi üzerindeki kontroller

say›labilir.

Uygulama kontrolleri, ayr›nt›l› BS kontrollerinin bir alt kümesidir.
Örne¤in veri girdi onaylamas›, hem bir ayr›nt›l› BS kontrolü hem de
bir uygulama kontrolüdür. Kurulum ve akreditasyon sistemleri (AI5)
ise bir ayr›nt›l› BS kontrolüdür, fakat bir uygulama kontrolü de¤ildir.

BS kontrolleri aras›ndaki iliflkiler afla¤›da gösterilmektedir.

BS Kontrolleri

• Genel kontroller
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- Yayg›n etkili BS kontrolleri

- Ayr›nt›l› BS kontrolleri

• Uygulama kontrolleri

Denetçi, BS-d›fl› kontrollerin kapsam ve denetim prosedürleri
üzerindeki etkisini de dikkate almal›d›r.

Yayg›n Etkili ve Ayr›nt›l› BS Kontrollerinin Etkileflimi:

COBIT çerçevesi, BS kontrol süreçlerini dört alana ay›r›r:

• Planlama ve Örgütleme

• ‹ktisap (Edinim) ve Uygulama

• Teslim ve Destek

• ‹zleme

‹ktisap ve Uygulama (Acquisition and Implementation-AI) ve Teslim
ve Destek (Delivery and Support-DS) alanlar›ndaki kontrollerin
etkinli¤i, Planlama ve Örgütleme (Planning and Organization-PO)
ve ‹zleme (Monitoring-M) alanlar›nda uygulanan kontrollerin
etkinli¤inden etkilenir. Yönetimin yetersiz planlama, örgütleme ve
izleme yapmas›, iktisap, uygulama ve hizmet teslimi ve deste¤i
alanlar›ndaki kontrollerin de etkisiz olaca¤›n› gösterir. Öte yandan,
güçlü planlama, örgütleme ve izleme ifllevleri, iktisap, uygulama ve
hizmet teslimi ve deste¤i alanlar›ndaki etkisiz kontrolleri belirleyebilir
ve düzeltebilir.

Örne¤in, "Uygulama Yaz›l›m›n› Edinmek ve Bak›m›n› Yapmak"
isimli süreç (COBIT süreç referans numaras› AI2) üzerindeki etkin
ayr›nt›l› BS kontrolleri:

• "Bir Stratejik BT Plan› Tan›mlamak" (COBIT süreç referans
 numaras› PO1)

• "Projeleri Yönetmek" (COBIT süreç referans numaras› PO10)

• "Kaliteyi Yönetmek" (COBIT süreç referans numaras› PO11)
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• "Süreçleri ‹zlemek" (COBIT süreç referans numaras› M1)
süreçleri üzerindeki yayg›n etkili BS kontrollerinin yeterlili¤inden 
etkilenir.

Bir uygulama sistemi iktisab› denetimi, BS stratejisinin etkisinin,
proje yönetimi yaklafl›m›n›n, kalite yönetiminin ve izleme yaklafl›m›n›n
tan›mlanmas›n› da içermelidir. Örne¤in, proje yönetiminin yetersiz
oldu¤u durumlarda, denetçi:

• belirli bir projenin etkin bir flekilde yönetildi¤ine iliflkin güvence
elde etmek amac›yla ek çal›flmalar yapmay› ve

• yayg›n etkili BS kontrollerinde tespit edilen zay›fl›klar› yönetime
rapor etmeyi

düflünmelidir.

Baflka bir örnek de fludur: "Sistem Güvenli¤ini Sa¤lamak" süreci
(COBIT süreç referans numaras› DS5) üzerindeki etkin ayr›nt›l› BS
kontrolleri:

• "BT Örgütlenmesi ve ‹liflkilerini Tan›mlamak" (COBIT süreç
 referans numaras› PO4)

• "Yönetim Hedefleri ve Yönü Bildirmek" (COBIT süreç referans
numaras› PO6)

• "Riskleri De¤erlendirmek" (COBIT süreç referans numaras› PO9)

• "Süreçleri ‹zlemek" (COBIT süreç referans numaras› M1)

süreçleri üzerindeki yayg›n etkili BS kontrollerinin yeterlili¤inden 
etkilenir.

Bir sistemde (örne¤in UNIX, Windows NT, RACF) güvenlik
parametrelerinin yeterlili¤i hakk›nda bir denetim; yönetimin uygulad›¤›
güvenlik politikalar›n›n (PO6), güvenlik sorumluluklar› da¤›l›m›n›n
(PO4), risk de¤erlendirmesi prosedürlerinin (PO9) ve güvenlik
politikalar›na uyumun izlenmesi prosedürlerinin (M1)
de¤erlendirilmesini içermelidir. Parametreler denetçinin "en iyi
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uygulamalar"la ilgili görüflüne uymasa bile, bunlar, yönetimin
tan›mlad›¤› risklerin ve bu risk düzeyinin nas›l ele al›nmas› gerekti¤ini
gösteren yönetim politikalar›n›n ›fl›¤›nda yeterli kabul edilebilir.
Denetim tavsiyeleri, risk yönetimi veya politikalar›na ve ayr›nt›l›
parametrelerin kendilerine yönelik olmal›d›r.

II. PLANLAMA:

‹lgili Yayg›n Etkili BS Kontrolleri Yaklafl›m›:

BS Denetiminin Planlanmas›na ‹liflkin Denetim K›lavuzu, denetçinin
denetlenen ifllev üzerinde bir kontrol ön de¤erlendirmesi yapmas›
gerekti¤ini belirtir. Bu ön de¤erlendirme, ilgili yayg›n etkili BS
kontrollerinin tan›mlanmas› ve de¤erlendirilmesini içermelidir. Yayg›n
etkili BS kontrollerinin testi, yap›lmakta olan belirli denetime göre
farkl› bir çevrimde gerçeklefltirilebilir, çünkü bunlar niteli¤i gere¤i
BS kullan›m›n›n pek çok farkl› özelliklerini kapsarlar. Bu nedenle,
denetçi, bu kontrolleri tan›mlamak ve de¤erlendirmek için, bu alanda
daha önce yap›lm›fl bulunan denetim çal›flmalar›n›n sonuçlar›n›n
dayanak kabul edilip edilemeyece¤ini de düflünmelidir.
Denetim çal›flmas›, yayg›n etkili BS kontrollerinin tatmin edici
olmad›¤›n› gösterdi¤i takdirde, denetçi, bu bulgunun denetim hedefine
ulaflmak için planlanm›fl yaklafl›m üzerindeki etkisini dikkate almal›d›r:

• Güçlü yayg›n etkili BS kontrolleri, bir denetçinin ayr›nt›l› BS
 kontrolleri hakk›nda elde edebilece¤i güvenceye katk›da bulunabilir.

• Zay›f yayg›n etkili BS kontrolleri, güçlü ayr›nt›l› BS kontrollerini
zay›flatabilir ya da ayr›nt›l› düzeydeki zay›fl›klar› daha da

 kötülefltirebilir.

Yeterli Denetim Prosedürleri:

Yayg›n etkili BS kontrollerinin denetim hedefi üzerinde önemli bir
potansiyel etkiye sahip oldu¤u durumlarda, sadece ayr›nt›l› kontrolleri
denetlemeyi planlamak yeterli olmaz. Yayg›n etkili BS kontrollerini
denetlemenin pratik veya mümkün olmad›¤› durumlarda, bu kapsam
k›s›tlamas› rapor edilmelidir. Denetçi, denetim hedefine ulaflmaya
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katk›da bulunaca¤› durumlarda, ilgili yayg›n etkili BS kontrollerini
test etmeyi planlamal›d›r.

‹lgili Kontroller:

‹lgili yayg›n etkili BS kontrolleri, görev için belirlenen belirli denetim
hedefleri üzerinde bir etkisi bulunan BS kontrolleridir. Örne¤in,
denetim hedefinin belirli bir program kütüphanesindeki de¤iflikliklere
iliflkin kontrolleri rapor etmek oldu¤u durumlarda, güvenlik
politikalar›na (PO6) iliflkin yayg›n etkili BS kontrolleri amaca uygun
olacakt›r, fakat teknolojik yönün tespitine (PO3) iliflkin yayg›n etkili
BS kontrolleri ilgili ve amaca uygun olmayabilir.
Denetimi planlarken, denetçi, yayg›n etkili BS kontrolleri toplam
popülasyonu içinde hangi kontrollerin belirli denetim hedefleri
üzerinde bir etkisi oldu¤unu tan›mlamal› ve tespit etmeli ve bunlar›
denetimin kapsam›na dahil etmek için planlama yapmal›d›r. COBIT'in
"Planlama ve Örgütleme" ve "‹zleme" alanlar› için kontrol hedefleri,
BS Denetçisinin ilgili yayg›n etkili BS kontrollerini belirlemesine ve
tan›mlamas›na yard›mc› olabilir.

Denetim Delilleri:

Yayg›n etkili BS kontrollerinin kaydedilmesi ve dokümante edilmesi
gerekli olmayabilir, fakat BS Denetçisi, ilgili kontrollerin etkin bir
flekilde iflledi¤ine dair denetim bulgusu ve delili elde etmeyi
planlamal›d›r. Potansiyel testler, Denetim Çal›flmas›n›n Yap›lmas›
bafll›kl› bölümde aç›klanmaktad›r.

‹lgili Ayr›nt›l› BS Kontrolleri Yaklafl›m›:

Denetim çal›flmas›n›n yayg›n etkili BS kontrollerinin tatmin edici
oldu¤unu gösterdi¤i durumlarda, denetçi, ayr›nt›l› BS kontrolleri için
planlanan test düzeyini azaltmay› düflünmelidir, çünkü güçlü yayg›n
etkili BS kontrolleriyle elde edilen denetim bulgu ve delilleri, bir
denetçinin ayr›nt›l› BS kontrolleri hakk›nda elde edebilece¤i güvenceye
katk›da bulunur.



BS denetim çal›flmas›n›n yayg›n etkili BS kontrollerinin tatmin edici
olmad›¤›n› gösterdi¤i durumlarda ise, denetçi, ilgili yayg›n etkili BS
kontrollerindeki zay›fl›klara ra¤men ayr›nt›l› BS kontrollerinin etkin
bir flekilde iflledi¤ine dair denetim bulgular› ve delilleri elde etmek
amac›yla ayr›nt›l› BS kontrollerini yeterince test etmelidir.

III. DENET‹M ÇALIfiMASININ YAPILMASI:

Yayg›n Etkili BS Kontrollerinin Test Edilmesi:

Denetçi, ilgili yayg›n etkili BS kontrollerinin denetim süresi içinde
veya belirli bir anda etkin bir flekilde iflledi¤ine dair güvence elde
etmek için bu kontroller yeterince test edilmelidir. Test prosedürleri
flunlar› içerebilir:

• Gözlem

• Destekleyici (do¤rulay›c›) sorgular

• ‹lgili dokümantasyonun incelenmesi (politikalar, standartlar,
toplant› tutanaklar›, vb.)

• Yeniden yapma (örne¤in BDDT’leri2 kullanarak)

‹lgili yayg›n etkili BS kontrolleri testi bunlar›n tatmin edici oldu¤unu
gösterdi¤i takdirde, denetçi, denetim hedefine do¤rudan yönelik olan
ayr›nt›l› BS kontrolleri üzerinde planlanm›fl denetim çal›flmas›yla
devam etmelidir. Bu testin düzeyi, yayg›n etkili BS kontrolleri tatmin
edici olmasayd› uygun olacak olan test düzeyinden daha düflük olabilir.

IV. RAPORLAMA:

Yayg›n Etkili BS Kontrolü Zay›fl›klar›:

Denetçinin yayg›n etkili BS kontrollerinde zay›fl›klar buldu¤u
durumlarda, bu alanlar›n nas›l de¤erlendirilece¤i kararlaflt›r›lan ifl
kapsam›nda özel olarak tan›mlanm›fl olmasa bile, bu zay›fl›klar
yönetime rapor edilmelidir.
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Kapsam K›s›tlamalar›:

Yayg›n etkili BS kontrollerinin ayr›nt›l› BS kontrollerinin etkinli¤i
üzerinde önemli bir etki yapabilece¤i ve yayg›n etkili BS kontrollerinin
denetlenmedi¤i durumlarda, denetçi bu durumu, bunun denetim bulgular›,
sonuçlar› ve tavsiyeleri üzerindeki potansiyel etkilerine dair bir
aç›klamayla birlikte nihai raporunda yönetime bildirmelidir. Örne¤in,
bir denetçi bir paket çözümün iktisab›na iliflkin denetim hakk›nda
rapor yaz›yorsa, fakat kurumun BS stratejisini görmemiflse, raporunda,
BS stratejisinin kendisine verilmedi¤ini veya mevcut olmad›¤›n›
belirtmelidir. Gerekirse denetçi, bunun denetim bulgular›, sonuçlar›
ve tavsiyeleri üzerindeki potansiyel etkisini rapor etmelidir. Örne¤in,
paket çözümün iktisab›n›n BS stratejisine uygun ve uyumlu olup
olmad›¤›n› ve iflletmenin gelece¤e yönelik planlar›na destek olup
olmayaca¤›n› söylemenin bu nedenle mümkün olmad›¤› aç›klanabilir.

Telif hakk› © 1999 - "Bu ürün, Biliflim Sistemleri Denetim ve Kontrol Birli¤i'nin
(ISACA) izniyle kullan›lan BS Denetim K›lavuzunu içerir. © 1999 Biliflim Sistemleri
Denetim ve Kontrol Birli¤i. Bütün haklar› sakl›d›r." Telif hakk› kanunlar› ve
anlaflmalar›na göre, bu yay›n›n hiç bir bölümü, önceden ISACA'dan ve yay›mc›dan
yaz›l› izin al›nmadan  ço¤alt›lamaz, bir eriflim sisteminde depolanamaz ya da
elektronik, mekanik, fotokopi, kay›t veya benzeri baflka yol ve yöntemlerle iletilemez.
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Uygulama Önerisi 2100-12:

Biliflim Sistemleri (BS) Faaliyetlerinin

Baflka Kurumlara Yapt›r›lmas›

Uluslararas› ‹ç Denetim Standartlar›ndan

Standart 2100'ün Yorumu

‹lgili Standart

2100 ‹flin Niteli¤i

‹ç denetim faaliyeti, sistematik ve disiplinli bir yaklafl›mla, risk
yönetimi, kontrol ve yönetiflim sistemlerini de¤erlendirmeli ve bu
sistemlerin iyilefltirilmesine katk›da bulunmal›d›r.

Bu Uygulama Önerisi, Biliflim Sistemleri Denetim ve Kontrol Birli¤i (ISACA)
K›lavuzu-BS Faaliyetlerinin Baflka Kurumlara Yapt›r›lmas›, Doküman G4'ten
uyarlanm›flt›r. Bahsi geçen BS Denetim k›lavuzu ISACA taraf›ndan Eylül 1999'da
yay›mlanm›flt›r. Bu doküman, ISACA'n›n izni ve onay›yla kullan›lm›flt›r. Ancak bu
Uygulama Önerisinin ISACA'n›n yay›mlad›¤› K›lavuz/Prosedür'den farkl› oldu¤u
konularda, ISACA yap›lan de¤iflikliklerin do¤rulu¤unu garanti etmez veya de¤ifliklikleri
onaylamaz.

Bu Uygulama Önerisinin Niteli¤i: ‹ç denetçiler, d›flar›ya yapt›r›lan BS faaliyetlerini
denetlerken afla¤›daki önerileri dikkate almal›d›rlar. Bu k›lavuzun, d›flar›ya yapt›r›lan
BS faaliyetlerinin denetlenmesiyle ilgili kapsaml› bir güvence veya dan›flmanl›k
görevi için gereken bütün prosedürleri yans›tmak gibi bir amac› yoktur; klavuz,
sadece, ayrıntıl› denetim planlama çabalar›n› tamamlamak için gereken üst düzey
denetçi sorumluluklar›ndan oluflan bir temel öneriler demeti sunmaktad›r. Uygulama
Önerilerine uymak iste¤e ba¤l›d›r.

Denetimi Yapmadan Önce De¤erlendirilmesi Gereken Mülahazalar

1. ‹ç Denetim Yöneticisi (Cheif Audit Executive-‹DY) iç denetim
biriminin, baflka bir kuruma yapt›r›lan Biliflim Sistemleri (BS)
faaliyetlerinde denetim çal›flmas› yapmak ve iliflkili risklere

 maruziyet düzeyini de¤erlendirmek için ba¤›ms›z1 ve yetkin
 
1 Ba¤›ms›zl›k, denetçinin ilgili uygulama sisteminin gelifltirilmesi, edinilmesi,
uygulanmas› veya sürdürülmesi gibi ifllerde görev almam›fl olmas›d›r.



denetim kaynaklar›na sahip olup olmad›¤›n› veya bu tip kaynaklara
eriflim olana¤›n›n bulunup bulunmad›¤›n› tespit etmelidir.

2. Bir d›fl kaynak hizmetleri sa¤lay›c›s›n› denetleme haklar› ço¤u
 zaman belirli ve aç›k de¤ildir. Ayn› flekilde uygunluk denetimi
 sorumlulu¤u da ço¤u zaman aç›k ve belirli de¤ildir. ‹DY ve/veya

onun tayin etti¤i bir denetçi, Hukuk Birimi, Sözleflme Yönetim
 Birimi ve/veya baflka bir sorumlu birimle birlikte, d›fl kaynaktan

temin sözleflmesinin ilgili hizmet sa¤lay›c›s›n›n denetimine ne
 ölçüde izin verdi¤ini tespit etmeli ve bu hükmün yeterli olup

olmad›¤›n› de¤erlendirmelidir. Gerekirse uzman hukukçulardan
görüfl ve tavsiye de al›nmal›d›r.

3. ‹DY ve/veya onun tayin etti¤i denetçi, ilgili hizmet sa¤lay›c›s›n›n
kendi iç denetçilerinin ya da ilgili hizmet sa¤lay›c›s›n›n tayin etti¤i
ba¤›ms›z bir üçüncü flahs›n yapt›¤› BS denetim çal›flmalar›n›n

 potansiyel güvenilirli¤ini de de¤erlendirmelidir. Denetim
 çal›flmas›na bafllanmadan önce, denetim yapma hakk› ve/veya
 baflka bir flahs›n yapm›fl oldu¤u denetim çal›flmas›na güvenilip
 güvenilemeyece¤i belirlenmelidir.

Planlama Mülâhazalar›:

1. Durum Tespiti:

Denetçi, d›fl kaynaktan temin edilen hizmetlerin niteli¤i,
zamanlamas› ve kapsam›n› anlamal› ve bilmelidir. Denetçi, hizmet
kullan›c›s›n›n "üçüncü taraflar›n görevlerinin ve sorumluluklar›n›n
aç›kça tan›mlanmas›n›, bunlara uyulmas›n› ve bunlar›n koflullara
uygun olmaya devam etmesini sa¤lamak" olarak ifade edilen ifl

 kofluluyla (COBIT2 Üst Düzey Kontrol Hedefi DS2) ilgili olarak
hangi kontrolleri uygulad›¤›n› belirlemelidir.
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D›fl kaynaktan temin edilen hizmetlerle ilgili riskler tan›mlanmal›
ve de¤erlendirilmelidir.

Denetçi, hizmet kullan›c›s›n›n yapt›¤› kontrollerin, ifl hedeflerine
ulafl›laca¤› ve istenmeyen olaylar›n önlenece¤i veya tespit edilece¤i
ve düzeltilece¤i konusunda makul bir güvence sunup sunmad›¤›n›
ve hangi oranda sundu¤unu da de¤erlendirmelidir.

2. Planlama:

Denetçi, hizmet sa¤lay›c›s› için haz›rlanan önceki denetim
 raporlar›n› de¤erlendirmeli ve planlama s›ras›nda elde etti¤i bilgileri

dikkate alarak, hizmet sa¤lay›c›s›n›n ortam›na uygun denetim
 hedeflerine ulaflmak için gereken biliflim sistemleri denetim
 çal›flmas›n› planlamal›d›r.

Denetim hedefleri, hizmet sa¤lay›c›s›na bildirilmeden önce, hizmet
kullan›c›s›n›n yönetimiyle birlikte kararlaflt›r›lm›fl olmal›d›r. Hizmet
sa¤lay›c›s›n›n denetim hedeflerinde talep edebilece¤i de¤ifliklikler
de, hizmet kullan›c›s›n›n yönetimiyle birlikte kararlaflt›r›lmal›d›r.

Denetçi, denetim çal›flmas› hizmet kullan›c›s›n›n kendi ortam›nda
yap›lacakm›fl gibi, biliflim sistemleri denetim çal›flmas›n› ilgili

 meslekî denetim standartlar›na uygun bir flekilde planlamal›d›r.

Denetimin Yap›lmas›:

1. Denetim Delili Koflulu:

Denetim çal›flmas›, ilgili hizmet, hizmet kullan›c›s›n›n kendi BS
ortam›nda sa¤lan›yormufl gibi yap›lmal›d›r.

2. Hizmet Sa¤lay›c›s›yla Mutabakat:

Denetçi, afla¤›da say›lan konular› dikkate almal›d›r:

• Hizmet sa¤lay›c›s› ile hizmet kullan›c›s› aras›nda resmî bir
sözleflmenin bulunup bulunmad›¤›.



• D›fl kaynaktan temin sözleflmesinde, hizmet sa¤lay›c›s›n›n
 kendi faaliyetlerine iliflkin bütün kanuni koflullar› yerine
 getirmekle ve hizmet kullan›c›s› ad›na yapaca¤› ifl ve ifllevlere

iliflkin bütün kanunlara ve mevzuata uymakla yükümlü
 oldu¤unu aç›kça belirten bir maddenin bulunup bulunmad›¤›.

• D›fl kaynaktan temin sözleflmesinde, hizmet sa¤lay›c›s›n›n
 yapaca¤› faaliyetlerin hizmet kullan›c›s›n›n kendisi taraf›ndan

yap›lm›fl gibi kontrol ve denetimlere tâbi oldu¤unun belirtilip
belirtilmedi¤i.

• Hizmet sa¤lay›c›s›yla yap›lan sözleflmeye denetim eriflim
 haklar›n›n da dahil edilip edilmedi¤i.

• Performans izleme prosedürlerini içeren Hizmet Düzeyi
 Sözleflmelerinin (Service Level Agreements-SLAs) bulunup

bulunmad›¤›.

• Hizmet kullan›c›s›n›n güvenlik politikalar›na uyulup
uyulmad›¤›.

• Hizmet sa¤lay›c›s›n›n emniyeti suiistimal sigortas›
düzenlemelerinin yeterli olup olmad›¤›.

• Hizmet sa¤lay›c›s›n›n uygulad›¤› personel politikalar› ve
 prosedürlerinin yeterli olup olmad›¤›.

3. D›fl Kaynaktan Temin Edilen Hizmetlerin Yönetimi:

Denetçi:
• SLA'lara uyumu izlemek için kullan›lan bilgilerin toplanmas›na

yönelik ifl süreçlerinin uygun bir flekilde kontrol edilmedi¤ini,

• SLA'lara uyulmamas› halinde, hizmet kullan›c›lar›n›n çözüm
 arad›¤›n› ve düzeltici ifllemlerin dikkate al›nd›¤›n›,

• Kararlaflt›r›lan hizmet düzeyine ulafl›ld›¤›n›,

• Hizmet kullan›c›s›n›n verilen hizmetleri izlemek ve incelemek
 için yeterli yetkinlik ve kapasiteye sahip oldu¤unu do¤rulamal›d›r.
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4. Kapsam K›s›tlamalar›:

Hizmet sa¤lay›c›s›n›n denetçiyle iflbirli¤i yapmak istememesi
durumunda, denetçi konuyu hem hizmet kullan›c›s›n›n yönetimine
hem de ‹DY'ye bildirmelidir.

Raporlama:

Denetçi, denetim çal›flmas› bittikten sonra, hedeflenen hizmet al›c›lar›na
uygun formda bir rapor sunmal›d›r.

Denetçi, yay›mlamadan önce raporu hizmet sa¤lay›c›s›yla tart›flmay›
düflünmelidir, fakat denetçi nihai raporunu hizmet sa¤lay›c›s›na
sunmaktan sorumlu olmamal›d›r. E¤er hizmet sa¤lay›c›s› raporun bir
suretini alacaksa, bu suret, normal olarak, hizmet kullan›c›s›n›n
yönetimi taraf›ndan ona gönderilmelidir.

Rapor, denetçinin veya hizmet kullan›c›s› yönetiminin uygulamay›
kararlaflt›rd›¤› da¤›t›m s›n›rlamalar›n› da aç›kça belirtmelidir. Örne¤in,
hizmet sa¤lay›c›s›, denetçinin kurumunun ve gerekirse hizmet
kullan›c›s›n›n iznini almadan, hizmet sunduklar› di¤er kullan›c›lar›na
rapor suretlerini verme hakk›na sahip olmamal›d›r. Denetçi, üçüncü
taraflara karfl› sorumlu olunmad›¤›na dair bir ifadeyi de rapora
koymay› düflünmelidir.

Denetim raporu, denetim eriflim haklar›n›n reddedilmesi ve
tan›nmamas› durumundaki kapsam k›s›tlamas›n› aç›kça tan›mlamal›
ve bu k›s›tlaman›n denetim üzerindeki etkisini aç›klamal›d›r.

‹zleme Faaliyetleri:

Denetçi, denetim hizmet kullan›c›s›n›n kendi ortam›nda yap›lm›fl
gibi, hem hizmet kullan›c›s›ndan hem de hizmet sa¤lay›c›s›ndan daha
önceki ilgili bulgular, sonuçlar ve tavsiyeler hakk›nda gerekli bilgileri
talep etmelidir. Denetçi, hizmet sa¤lay›c›s›n›n uygun düzeltici önlemleri
zaman›nda uygulay›p uygulamad›¤›n› tespit etmelidir.



Telif hakk› © 1999 - "Bu ürün, Biliflim Sistemleri Denetim ve Kontrol Birli¤i'nin
(ISACA) izniyle kullan›lan BS Denetim K›lavuzunu içerir. © 1999 Biliflim Sistemleri
Denetim ve Kontrol Birli¤i. Bütün haklar› sakl›d›r." Telif hakk› kanunlar› ve
anlaflmalar›na göre, bu yay›n›n hiç bir bölümü, önceden ISACA'dan ve yay›mc›dan
yaz›l› izin al›nmadan  ço¤alt›lamaz, bir eriflim sisteminde depolanamaz ya da
elektronik, mekanik, fotokopi, kay›t veya benzeri baflka yol ve yöntemlerle iletilemez.
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Uygulama Önerisi 2100-13:

Üçüncü Taraflar›n Bir Kurumun

Biliflim Teknolojileri (BT) Kontrolleri

Üzerindeki Etkisi

Uluslararas› ‹ç Denetim Standartlar›ndan

Standart 2100'ün Yorumu

‹lgili Standart

2100 ‹flin Niteli¤i

‹ç denetim faaliyeti, sistematik ve disiplinli bir yaklafl›mla, risk
yönetimi, kontrol ve yönetiflim sistemlerini de¤erlendirmeli ve bu
sistemlerin iyilefltirilmesine katk›da bulunmal›d›r.

Bu Uygulama Önerisi, Biliflim Sistemleri Denetim ve Kontrol Birli¤i (ISACA)
K›lavuzu- Üçüncü Taraflar›n Bir Kurumun BT Kontrolleri Üzerindeki Etkisi, Doküman
G16'dan uyarlanm›flt›r. Bahsi geçen BS Denetim k›lavuzu ISACA taraf›ndan Mart
2002'de yay›mlanm›flt›r. Bu doküman, ISACA'n›n izni ve onay›yla kullan›lm›flt›r.
Ancak bu Uygulama Önerisinin ISACA'n›n yay›mlad›¤› K›lavuz/Prosedür'den farkl›
oldu¤u konularda, ISACA yap›lan de¤iflikliklerin do¤rulu¤unu garanti etmez veya
de¤ifliklikleri onaylamaz.

Bu Uygulama Önerisinin Niteli¤i: ‹ç denetçiler, üçüncü taraflar›n bir kurumun
BT kontrolleri üzerindeki etkisi hakk›nda bir denetim çal›flmas› yaparken afla¤›daki
önerileri dikkate almal›d›rlar. Bu k›lavuzun, üçüncü taraflar›n bir kurumun BT
kontrolleri üzerindeki etkisini denetlenmesiyle ilgili kapsaml› bir güvence veya
dan›flmanl›k görevi için gereken bütün prosedürleri yans›tmak gibi bir amac› yoktur;
klavuz,  sadece, ayrıntıl› denetim planlama çabalar›n› tamamlamak için gereken üst
düzey denetçi sorumluluklar›ndan oluflan bir temel öneriler demeti sunmaktad›r.
Uygulama Önerilerine uymak iste¤e ba¤l›d›r.

1. ÜÇÜNCÜ TARAF H‹ZMET SA⁄LAYICILARININ

H‹ZMETLER‹:

Kurumlar, internet ve kurumsal intranetleri çok çeflitli amaçlarla



kullanmaktad›rlar. Bu amaçlar aras›nda, çal›flanlar, sat›c›lar ve
müflterilerin mevcut ve/veya yeni insan kaynaklar›, finans, sat›fl

 ve sat›n alma uygulamalar›na eriflimine olanak sa¤lamak da
 vard›r. Bu eriflim, pek çok durumda, bir veya birden fazla üçüncü

taraf hizmet sa¤lay›c›s› arac›l›¤›yla sa¤lanmaktad›r.

Üçüncü taraflar, afla¤›da say›lanlar gibi hizmetleri verebilirler:

• Dahilî a¤lar›n internete ba¤lanabilirli¤i.

• Kurumun ortaklar›na sanal özel a¤lar veya extranet'ler
arac›l›¤›yla ba¤lanabilirlik.

• Müflterilere kablosuz teknoloji kullanarak ba¤lanabilirlik.

• ‹nternet sitesi gelifltirme.

• ‹nternet sitesi bak›m, yönetim ve izleme.

• ‹nternet sitesi güvenlik hizmetleri.

• Donan›m için fiziksel yer temini (sunucu bar›nd›rma-
co-location).

• Sistem ve uygulama eriflimini izleme.

• Yedekleme ve kurtarma hizmetleri.

• Uygulama gelifltirme, bak›m ve bar›nd›rma hizmetleri (ERP
 sistemleri, e-ticaret sistemleri gibi).

• Nakit yönetimi, kredi kart›, siparifl iflleme ve ça¤r› merkezi
hizmetleri de dahil iflle ilgili hizmetler.

2. ÜÇÜNCÜ TARAF H‹ZMET SA⁄LAYICILARIN B‹R

 KURUM ÜZER‹NDE ETK‹S‹:

Üçüncü taraf hizmet sa¤lay›c›lar›, bir kurumu (ortaklar› da dahil),
süreçlerini, kontrollerini ve kontrol hedeflerini pek çok farkl›
düzeyde etkileyebilirler. Bu, afla¤›dakiler gibi faktörlerden
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kaynaklanan etkileri içerir:

• Üçüncü taraf hizmet sa¤lay›c›n›n ekonomik yeterlili¤i.

• Üçüncü taraf hizmet sa¤lay›c›s›n›n kendi iletiflim sistemleri
ve uygulamalar› kanal›yla iletilen bilgilere eriflim olana¤›.

• Sistem ve uygulamalar›n müsaitli¤i.

• ‹flleme bütünlü¤ü (do¤rulu¤u).

• Uygulama gelifltirme ve de¤iflim yönetimi süreçleri.

• Sistemlerin ve bilgi varl›klar›n›n yedekleme kurtarma,
beklenmedik durum planlamas› ve art›kl›k (redundancy)

 kontrolü yoluyla korunmas›.

Üçüncü taraflar, bir kurumun kontrollerinde ve kurumun ilgili
kontrol hedeflerine ulaflmas›nda kilit bir unsur haline gelebilirler.
Denetçi, üçüncü taraf›n BT ortam›, ilgili kontroller ve kontrol
hedefleri konusunda verdi¤i hizmetleri de¤erlendirmelidir.

Üçüncü taraf hizmet sa¤lay›c›lar›n› sunucu bar›nd›rma hizmetleri
gibi s›n›rl› amaçlarla kullanan bir kurum, üçüncü taraf kontrollerine,
kendi kontrol hedeflerine ulaflmada ilgili olduklar› ölçüde

  güvenebilir. Bununla birlikte, üçüncü taraf hizmet sa¤lay›c›lar›n›,
mali muhasebe sistemlerinin ve e-ticaret sistemlerinin bar›nd›r›lmas›
gibi baflka amaçlarla kullanan bir kurum, kendi kontrol hedeflerine
ulaflmak için, üçüncü taraf hizmet sa¤lay›c›s›n›n kontrollerini
tamamen ya da kendi kontrolleriyle birlikte kullan›r.

Benzer flekilde, kurumun kendi kontrol hedeflerine ulaflma
 kabiliyeti, üçüncü taraflar›n uygulad›¤› kontrollerin nisbî etkinli¤i

veya etkisizli¤iyle kuvvetlendirilebilir ya da zay›flat›labilir.
 Zay›fl›klar, afla¤›dakiler de dahil pek çok kaynak ve sebepten
 kaynaklanabilir:

• Hizmetlerin üçüncü tarafa yapt›r›lmas›ndan kaynaklanan



 kontrol ortam› boflluklar›.

• Kontrollerin etkisiz olmas›na neden olan zay›f kontrol tasar›m›.

• Kontrol ifllevlerinden sorumlu personelin bilgi eksikli¤i
ve/veya deneyimsizli¤i.

• Üçüncü taraf›n uygulad›¤› kontrollere afl›r› güvenmek (kurum
 içinde telâfi edici kontrollerin bulunmad›¤› durumlarda).

Kontrollerin eksik olmas› ve/veya kontrol tasar›m›, iflletimi veya
etkinli¤indeki zay›fl›klar, afla¤›dakiler gibi sonuçlara yol açabilir:

• Bilgi gizlili¤i ve mahremiyetinin ihlâli.

• Sistemlerin ihtiyaç oldu¤unda kullan›ma haz›r olmamas›.

• Sistemler, uygulamalar veya verilere yetkisiz eriflim ve
 de¤ifliklikler.

• Sistemler, uygulamalar veya verilerde yap›lan ve sistem
 ar›zalar›na veya güvenlik sorunlar›na, veri kayb›na, veri

bütünlü¤ü kayb›na, veri koruma kayb›na veya sistemlerin
 kullan›ma haz›r olmamas›na yol açan de¤ifliklikler.

• Sistem kaynaklar› ve/veya bilgi varl›klar› kayb›.

• Yukar›da say›lan sebeplerin herhangi birisinden dolay›
kurumun maliyetlerinde art›fllar.

3. DENETÇ‹N‹N UYGULAYACA⁄I PROSEDÜRLER:

Bilgi toplamak:

Planlama sürecinin bir parças› olarak, denetçi, üçüncü taraf›n
 sundu¤u hizmetler ile kurumun kontrol ortam› aras›nda mevcut
 iliflkiyi anlamal› ve dokümante etmelidir. Denetçi, üçüncü taraf
 ile kurum aras›ndaki sözleflme, hizmet düzeyi sözleflmesi, politikalar

ve prosedürler gibi konular› incelemeyi de düflünmelidir.
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Denetçi:

• Üçüncü taraf›n uygulad›¤› ve kurumun süreçleri ve kontrol
 hedefleri üzerinde do¤rudan etkide bulunan süreçler ve

kontrolleri dokümante etmeli;

• Her kontrolü, onun bütün kontrol ortam›ndaki yerini (dahilî
veya haricî), kontrol tipini, kontrol ifllevini (önleyici, tespit

 edici veya düzeltici) ve o ifllevi yerine getiren kurumu (dahilî
veya haricî) tan›mlamal›;

• Üçüncü taraf›n kuruma verdi¤i hizmetlerin riskini, kontrollerini
 ve kontrol hedeflerini de¤erlendirmeli;

• Üçüncü taraf kontrollerinin kurumun kendi kontrol hedeflerine
 ulaflma kapasitesi aç›s›ndan önemini tespit etmeli;

• Kontrol ortam› hakk›nda anlad›klar›n› sorgulama, gözlem ve
 ifllemleri gözden geçirme gibi yollarla teyit etmelidir.

Üçüncü taraf kontrollerinin rolünü de¤erlendirmek:

Üçüncü taraf›n kurumun kontrol hedefleri üzerindeki etkisi veya
rolü önemli ise, denetçi, bunlar›n tan›mland›¤› gibi ifllev görüp
görmedi¤ini, etkin çal›fl›p çal›flmad›¤›n› ve kuruma kontrol
hedeflerine ulaflmas›nda yard›mc› olup olmad›¤›n› tespit etmek

 için bu kontrolleri de¤erlendirmelidir.

Tan›mlanan kontrol zay›fl›klar›n› de¤erlendirmek:

Denetçiler, BT ortam›ndaki kontrollerin varl›¤›, tasar›m› veya
iflletiminde zay›fl›klar›n olas›l›¤›n› (veya kontrol riskini)
de¤erlendirmelidirler. Denetçi, hangi konularda kontrol zay›fl›¤›
bulundu¤unu belirlemelidir.

Daha sonra, denetçi, kontrol riskinin önemli olup olmad›¤›n› ve bu
riskin kontrol ortam› üzerinde hangi etkiyi yapt›¤›n› de¤erlendirmelidir.

Zay›fl›klar›n tespit edilmesi hâlinde, denetçi, tespit edilen bu



 zay›fl›klar›n etkisini dengelemek için telâfi edici kontrollerin
bulunup bulunmad›¤›n› belirlemelidir (bu telâfi edici ve dengeleyici
kontroller kurumda, üçüncü taraf hizmet sa¤lay›c›s›nda veya her
ikisinde bulunabilir). Telâfi edici ve dengeleyici kontroller mevcut
ise denetçi, bunlar›n ilgili kontrol zay›fl›klar›n›n etkisini azalt›p

 azaltmad›¤›n› tespit etmelidir.

4. ÜÇÜNCÜ TARAF H‹ZMET SA⁄LAYICILARLA

SÖZLEfiMELER:

Roller ve sorumluluklar:

Kurum ile bir üçüncü taraf hizmet sa¤lay›c› aras›ndaki iliflki,
imzalanm›fl bir sözleflmeyle belgelendirilmelidir. Bu sözleflme,
kritik bir unsurdur ve taraflar›n her birinin eylem ve sorumluluklar›n›
düzenleyen pek çok hüküm içerir.

Denetçi, üçüncü taraf›n kuruma kontrol hedeflerine ulaflmak için
yard›m etmek konusundaki rolünü ve sorumlulu¤unu belirlemek
amac›yla sözleflmeyi (muhtemelen kurumun hukuk dan›flman›n›n
da yard›m›yla) incelemelidir. Bir sözleflmenin nas›l incelenmesi
gerekti¤i konusu bu k›lavuzun kapsam› d›fl›ndad›r; ancak, afla¤›daki
liste, dikkate al›nmas› gereken konular›n örneklerini içermektedir:

• Üçüncü taraf›n (kuruma, ortaklar›na veya her ikisine) verece¤i
 hizmetin düzeyi.

• Üçüncü taraf›n alaca¤› ücretlerin makul olup olmad›¤›.

• Veri ve uygulama mahremiyeti ve gizlili¤ine iliflkin
 sorumluluklar.

• Sistem, iletiflim, iflletim sistemi, yard›mc› program yaz›l›m›,
veri ve uygulama yaz›l›m› eriflim kontrolleri ve yönetimine

 iliflkin sorumluluklar.

• Varl›klar›n ve ilgili veri ve yan›tlar›n izlenmesi (kurum ve
 üçüncü taraf) ve raporlama prosedürleri (rutin, olaya iliflkin

raporlama).
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• Veriler ve alan adlar› da dahil bilgi varl›klar›n›n sahipli¤ine
iliflkin koflullar.

• De¤ifliklik dokümantasyonu, kaynak kodu ve yeddiemin
sözleflmeleri (escrow agreements) de dahil, üçüncü taraf
hizmet sa¤lay›c›n›n kurum için gelifltirdi¤i özel  programlar›n
sahipli¤ine iliflkin koflullar.

• Yedekleme ve kurtarma, beklenmedik durum planlamas› ve
art›kl›k kontrolü  de dahil, sistem ve veri korumaya iliflkin

 hükümler.

• Denetim hakk› maddesi (üçüncü taraf hizmet sa¤lay›c›n›n iç
denetim personeliyle görüflme ve onlar›n denetim çal›flma

 kâ¤›tlar›n› ve raporlar›n› inceleme imkan› gibi konular da
 dahil).

• Sözleflmede ve ilgili dokümanlarda yap›lan de¤iflikliklerle
 ilgili müzakere, inceleme ve onay süreçleri (hizmet düzeyi
 sözleflmeleri ve prosedürleri gibi).

En az›ndan, denetçi, üçüncü taraf›n kurum ad›na üstlendi¤i
 kontrollere iliflkin sorumluluklar›n kapsam›n› belirlemek amac›yla

sözleflmeyi incelemelidir. Bu süreç, tan›mlanm›fl kontrollerin ve
uyum izleme/raporlama sürecinin, bunlar›n tasar›m›n›n ve iflletim
etkinli¤inin yeterlili¤ini de¤erlendirmelidir.

Kurumsal Yönetiflim:

Üçüncü taraf hizmet sa¤lay›c›lar görevlendirilmifl olsa bile, ilgili
kontrol hedeflerine ulaflma sorumlulu¤u yine de kurum

 yönetimindedir. Bu sorumlulu¤un bir parças› olarak, yönetim,
 üçüncü taraf hizmet sa¤lay›c›yla iliflkiyi ve üçüncü taraf hizmet
 sa¤lay›c›n›n performans›n› düzenleyen bir sürece sahip olmal› ve

bu süreci uygulamal›d›r. Denetçi, bu sürecin unsurlar›n› tan›mlamal›
ve incelemelidir. Denetçi, yönetimin üçüncü taraf hizmet

 sa¤lay›c›yla ba¤lant›l› riskleri tespit etmek için uygulad›¤› süreç,
üçüncü taraf›n verdi¤i hizmetler ve yönetimin bu iki kurulufl

 aras›ndaki iliflkiyi nas›l yönetti¤i gibi konular› incelemelidir.



Denetçinin kurumsal yönetiflim incelemesi, yönetimin üçüncü
taraf hizmet sa¤lay›c›lar›n performans›n› sözleflmede öngörülen

 performans standartlar› veya kriterleriyle ve ilgili düzenleyici
organlar›n belirledi¤i standartlarla karfl›laflt›r›p karfl›laflt›rmad›¤›
gibi konular› incelemeli ve de¤erlendirmelidir. Yönetiflim süreci,
afla¤›da say›lanlar gibi konular›n incelenmesini içermelidir:

• Üçüncü taraf hizmet sa¤lay›c›n›n mali performans›.

• Sözleflme koflullar›na uyum.

• Üçüncü taraf›n, onun denetçilerinin ve/veya düzenleyici
 organlar›n kontrol ortam›nda öngördü¤ü de¤ifliklikler.

• Üçüncü taraf›n denetçileri, dan›flmanlar› veya kiflilerin yapt›¤›
 kontrol incelemelerinin sonuçlar›.

• Yeterli düzeyde sigortan›n yapt›r›lmas›.

5. ÜÇÜNCÜ TARAF H‹ZMET SA⁄LAYICI 

KONTROLLER‹N‹N ‹NCELENMES‹:

Sözleflmeyle ilgili konular:

Üçüncü taraf hizmet sa¤lay›c› kontrollerini incelerken, denetçi,
 kurum ile üçüncü flah›s hizmet sa¤lay›c› aras›ndaki akdi iliflkiyi
 ve üçüncü taraf hizmet sa¤lay›c›n›n kendi kontrollerine iliflkin
 de¤erlendirme ve raporunu dikkate almal›d›r.

Sözleflme hükümleri, bir denetçinin üçüncü taraf hizmet sa¤lay›c›daki
kontrolleri incelemesini engelleyebilir. Bu durumlarda, denetçi,

 biliflim sistemi kontrol ortam›n› de¤erlendirme imkan› üzerindeki
bu kapsam s›n›rlamas›n› de¤erlendirmelidir.

Ba¤›ms›z raporlar:

Üçüncü taraf hizmet sa¤lay›c›lar, kendi kontrolleri hakk›nda ba¤›ms›z
kaynaklardan al›nm›fl raporlar sunabilirler. Bu raporlar, hizmet

 bürosu denetim raporlar› veya baflka kontrol bazl› raporlar formunda
olabilir. Denetçiler, bu raporlar›, biliflim sistemi kontrol ortam›ndaki
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kontrollere güven için dayanak noktas› olarak kullanabilirler.
Denetçi bir ba¤›ms›z raporu üçüncü taraf hizmet sa¤lay›c›daki

 biliflim sistemi kontrollerine dayanak noktas› olarak kullanmaya
karar verirse, denetçi bu raporlar› afla¤›dakileri tespit etmek
amac›yla incelemelidir:

• Ba¤›ms›z taraf›n vas›fl› olmas›. Bu inceleme, ba¤›ms›z taraf›n
 uygun meslekî sertifika veya lisansa sahip olup olmad›¤›, gerekli

deneyime sahip olup olmad›¤› ve ilgili meslek kurulufllar›yla
 ve (mümkünse) düzenleyici organlarla iliflkilerinin iyi düzeyde

olup olmad›¤› konular›n› içerebilir.

• Ba¤›ms›z taraf›n, üçüncü taraf hizmet sa¤lay›c›yla, kendi
 ba¤›ms›zl›¤›n› ve objektifli¤ini engelleyebilecek bir iliflkisinin

bulunmamas›.

• Raporun kapsad›¤› dönem.

• Raporun yeterli olup olmad›¤› (raporun ilgili sistemleri ve
 kontrolleri kapsay›p kapsamad›¤› ve bu çal›flmay› kendisi

yapsayd› denetçinin kapsama dahil edece¤i alanlara iliflkin
 testleri içerip içermedi¤i).

• Kontrollerde yap›lan testin, denetçinin ba¤›ms›z taraf›n yapt›¤›
çal›flmaya güvenmesi için yeterli olup olmad›¤› (kontrollerde

 yap›lan testin uygulanan prosedürlerin niteli¤i, zamanlamas› ve
 kapsam› aç›s›ndan yeterli olup olmad›¤›).

• Raporun hizmet sa¤lay›c›n›n sorumluluklar› ile kullan›c› kurumun
sorumluluklar›n› ayr› ayr› tan›mlamas›.

• Kullan›c› kurumun uygun kontrollerle ilgili kendi sorumluluklar›na
dikkat edip etmedi¤i.

Üçüncü taraf kontrollerinin test edilmesi:

Denetçi, üçüncü taraf sa¤lay›c›da yap›lan kontrolleri do¤rudan
 do¤ruya incelemeye ve test etmeye karar verdi¤i takdirde,

afla¤›dakileri yapmal›d›r:



• Görevi planlamak, görevin hedeflerini ve inceleme kapsam›n›
 belirlemek ve zamanlama, personel ihtiyaçlar› ve di¤er

 konular› tespit etmek amac›yla, yönetimle ve uygunsa veya
uygun görüldü¤ü takdirde, üçüncü taraf hizmet sa¤lay›c›n›n
iç denetim birimiyle birlikte çal›flmak.

• Üçüncü taraf sistemleri ve varl›klar›na eriflim ve gizlilik gibi
konular› ele almak.

• Bir denetim program›, bütçe ve görev plan› haz›rlamak.

• Kontrol hedeflerini do¤rulamak.

Denetçi, bu saha çal›flmas›n› bitirdikten sonra, test edilen
 kontrollerin iflletme etkinli¤i hakk›nda bir sonuca varmal›d›r.
 Denetçi, her kurum içinde kontrollerin etkinli¤ini ve kurum ile
 üçüncü taraf aras›nda kontrollerin etkileflimini incelemelidir. Ço¤u

durumda, kurum ile üçüncü taraf aras›nda kontroller konusunda
 bir örtüflme olur. Denetçi, kontrollerin birlikte ve toplu iflletme

etkinli¤ini tek tek etkinlikleriyle karfl›laflt›rarak de¤erlendirmelidir.

Belirli bir hedef için, kurumlar›n her ikisinde de kontrolün bulunmad›¤›
ya da etkin çal›flmad›¤› durumlar söz konusu olabilir. Ayr›ca, bir
kurumdaki kontrol gücünün di¤er kurumdaki kontrol zay›fl›klar›yla
k›smen veya tamamen ortadan kalkt›¤› durumlar da söz konusu

 olabilir. Bu tip durumlarda, denetçi, bu zay›fl›klar›n genel kontrol
ortam› üzerindeki ve prosedürlerin kapsam› üzerindeki etkisini

 de¤erlendirmelidir.

Üçüncü taraf›n iç denetçileri:

Denetçi, üçüncü taraf›n bir iç denetim bölümü bulunup bulunmad›¤›n›
dikkate almal›d›r. ‹ç denetçilerin varl›¤›, kontrol ortam›n›n gücünü
art›rabilir. Bir iç denetim bölümü varsa, denetçi onlar›n kurumu

 etkileyen sistemler ve kontrollerle ilgili faaliyetlerinin kapsam›n›
incelemeli ve de¤erlendirmelidir.

Denetçi, mümkünse, ilgili denetim raporlar›n› incelemelidir. Bu

300        Meslekî Uygulama Çerçevesi



Uygulama Önerileri         301

raporlar› incelemenin mümkün olmad›¤› durumlarda, denetçi
yap›lan denetimlerin kapsam›n›, denetim kapsam›ndaki sistem ve
kontrolleri ve tespit edilen önemli sorunlar› veya zay›fl›klar›
tart›flmal›d›r. Üçüncü taraf, denetçinin bu raporlara eriflmesine
izin vermek istemiyorsa, denetçi, prosedürlerin kapsam› üzerindeki
bu k›s›tlamay› de¤erlendirmelidir.

Denetçi, iç denetim personelinin becerileri ve uzmanl›¤›n›
 de¤erlendirmeyi de dikkate almal›d›r. Bu, söz konusu kiflilerle

görüflmeler yapmak ve onlar›n çal›flma planlar›, çal›flma kâ¤›tlar›
ve raporlar›n›n incelenmesi gibi ilave prosedürler yoluyla yap›labilir.

6.ÜÇÜNCÜ TARAFLARIN TAfiERONLARI:

Denetçi, üçüncü taraf›n sistemleri ve hizmetleri sunmak için
 tafleron kullan›p kullanmad›¤›n› belirlemelidir. Tafleronlar›n
 kullan›ld›¤› durumlarda, denetçi, bu tafleronlar›n kurumla ilgili
 olan üçüncü taraf kontrolleri üzerindeki etkisini tespit etmek

amac›yla bu tafleronlar›n önemini incelemelidir.

Tafleronun kurumla ilgili kontroller üzerinde önemli bir etkisi
yoksa, denetçi bu durumu kendi çal›flma kâ¤›tlar›nda belirtmelidir.
Tafleronun kurumla ilgili kontroller üzerinde önemli etkiye sahip
oldu¤u tespit edilirse, denetçi, üçüncü taraf›n, tafleronla iliflkisini
yönetmek ve izlemek amac›yla kulland›¤› süreçleri de¤erlendirmelidir.
Denetçi, bu de¤erlendirmeyi yaparken bu önerinin 4 ve 5.
bölümlerini dikkate almal›d›r.

7.RAPORLAMA:

Denetçinin raporu, hem kurum hem de üçüncü taraf içinde
 kontrollerde yap›lan denetimin kapsam›n› göstermelidir. Denetçi,

her kurum içinde mevcut kontrolleri, kontrol zay›fl›klar›n› ve telâfi
edici kontrolleri belirtmeyi ve tan›mlamay› dikkate almal›d›r.
Denetim sonuçlar› ve tavsiyelerinin hangi oranda bildirilece¤inin



tespitinde, kurum ile üçüncü taraf aras›ndaki iliflkiye bak›lmal›d›r.
Baz› üçüncü taraflar, bu tavsiyeleri uygulamak istemeyebilir veya
uygulayamayabilirler. Bu durumlarda, denetçi, üçüncü tarafta

 tespit edilen kontrol zay›fl›klar›na karfl› kurumun uygulayabilece¤i
telâfi edici ve dengeleyici kontroller tavsiye etmelidir.

Telif hakk› © 2001 - "Bu ürün, Biliflim Sistemleri Denetim ve Kontrol Birli¤i'nin
(ISACA) izniyle kullan›lan BS Denetim K›lavuzunu içerir. © 2001 Biliflim

 Sistemleri Denetim ve Kontrol Birli¤i. Bütün haklar› sakl›d›r." Telif hakk›
kanunlar› ve anlaflmalar›na göre, bu yay›n›n hiç bir bölümü, önceden ISACA'dan
ve yay›mc›dan yaz›l› izin al›nmadan  ço¤alt›lamaz, bir eriflim sisteminde

 depolanamaz ya da elektronik, mekanik, fotokopi, kay›t veya benzeri baflka yol
ve yöntemlerle iletilemez.
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Uygulama Önerisi 2100-14:

Denetim Delili Koflulu

Uluslararas› ‹ç Denetim Standartlar›ndan

Standart 2100'ün Yorumu

‹lgili Standart

2100 ‹flin Niteli¤i

‹ç denetim faaliyeti, sistematik ve disiplinli bir yaklafl›mla, risk
yönetimi, kontrol ve yönetiflim sistemlerini de¤erlendirmeli ve bu
sistemlerin iyilefltirilmesine katk›da bulunmal›d›r.

Bu Uygulama Önerisi, Biliflim Sistemleri Denetim ve Kontrol Birli¤i (ISACA)
K›lavuzu-Denetim Delili Koflulu, Doküman G2'den uyarlanm›flt›r. Bahsi geçen BS
Denetim k›lavuzu ISACA taraf›ndan Aral›k 1998'de yay›mlanm›flt›r. Bu doküman,
ISACA'n›n izni ve onay›yla kullan›lm›flt›r. Ancak bu Uygulama Önerisinin ISACA'n›n
yay›mlad›¤› K›lavuz/Prosedür'den farkl› oldu¤u konularda, ISACA yap›lan
de¤iflikliklerin do¤rulu¤unu garanti etmez veya de¤ifliklikleri onaylamaz.

Bu Uygulama Önerisinin Niteli¤i: ‹ç denetçiler, BS faaliyetleri konusunda bir
denetim çal›flmas› yaparken afla¤›daki önerileri dikkate almal›d›rlar. Bu k›lavuzun,
BS faaliyetlerinin denetlenmesiyle ilgili kapsaml› bir güvence veya dan›flmanl›k
görevi için gereken bütün prosedürleri yans›tmak gibi bir amac› yoktur; klavuz,
sadece, ayrıntıl› denetim planlama çabalar›n› tamamlamak için gereken üst düzey
denetçi sorumluluklar›ndan oluflan bir temel öneriler demeti sunmaktad›r. Uygulama
Önerilerine uymak iste¤e ba¤l›d›r.

1. PLANLAMA:

Denetim Delili Türleri:

Biliflim Sistemleri (BS) denetim çal›flmas›n› planlarken denetçi,
toplanacak denetim delillerinin tipini, bunlar›n denetim hedeflerine
ulaflmak için denetim delili olarak kullan›m›n› ve bunlar›n de¤iflen
güvenilirlik düzeylerini dikkate almal›d›r. Dikkate al›nmas› gereken
konular aras›nda, denetim delilini sa¤layan›n ba¤›ms›zl›¤› ve nitelikleri
de vard›r. Örne¤in, ba¤›ms›z bir üçüncü kifliden al›nan destekleyici



deliller, denetlenen kurumun kendisinden al›nan denetim delillerinden
daha güvenilir olabilir. Fiziksel denetim delilleri, genellikle, bir kiflinin
yapt›¤› beyan ve aç›klamalardan daha güvenilirdir.

Denetçinin kullanmay› düflünmesi gereken çeflitli denetim delili türleri
aras›nda flunlar say›labilir:

• Gözlemlenen süreçler ve fiziksel materyallerin varl›¤›.

• Dokümanter denetim delilleri

• Beyan ve aç›klamalar

• Analizler

Gözlemlenen süreçler ve fiziksel materyallerin varl›¤›; faaliyetlerin,
mekan ve tesislerin ve biliflim sistemleri fonksiyonlar›n›n
gözlemlenmesini içerebilir; örne¤in:

• fiirket d›fl› bir depolama yerindeki araçlar›n envanteri.

• Faal haldeki bir bilgisayar odas› güvenlik sistemi.

Kâ¤›t veya baflka ortamlarda bulunan dokümanter denetim delilleri
flunlar› içerebilir:

• Veri ç›karma (data extraction) sonuçlar›

• ‹fllem kay›tlar›

• Program listeleri

• Faturalar

• Faaliyet ve kontrol günlükleri (logs)

• Sistem gelifltirme dokümantasyonu.

Afla¤›dakiler gibi, denetlenen kiflilerin verdi¤i beyan ve aç›klamalar
denetim delili olabilirler:

• Yaz›l› politika ve prosedürler.
• Sistem ak›fl flemalar›.
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• Yaz›l› veya sözlü ifade ve beyanlar.

Bilgileri; karfl›laflt›rmalar, simülasyonlar, hesaplamalar ve muhakeme
yoluyla analiz etmenin sonuçlar› da denetim delili olarak kullan›labilir.

Örne¤in:

• BS performans›n›n, baflka kurumlarla veya geçmifl dönemlerle
 referans noktalar›na göre karfl›laflt›r›lmas›.

• Uygulamalar, ifllemler ve kullan›c›lar aras›nda hatâ oran›
 karfl›laflt›rmalar›.

Denetim Delillerinin Mevcudiyeti:

Denetçi, nicelik testi (substantive testing) ve e¤er uygulanabilirse
uyum testinin (compliance testing) niteli¤i, zamanlamas› ve kapsam›n›
belirlerken bilgilerin mevcut oldu¤u veya kullan›ma haz›r oldu¤u
zaman› dikkate almal›d›r. Örne¤in, Elektronik Veri De¤iflimi
(Electronic Data Interchange-EDI), Doküman Görüntü ‹flleme
(Document Image Processing-DIP) ve hesaplama tablolar› gibi dinamik
sistemlerle ifllenen denetim delillerine, dosya de¤ifliklikleri kontrol
alt›nda de¤ilse veya dosyalar yedeklenmemiflse, belirli bir
süre geçtikten sonra ulaflmak mümkün olmayabilir.

Denetim Delillerinin Seçilmesi:

Denetçi, denetim hedefinin önemi ve denetim delilini elde etmek için
gereken zaman ve çaba ile uyumlu olarak, ulafl›labilecek en iyi denetim
delillerini elde etmeyi ve kullanmay› planlamal›d›r.

Sözlü ifade ve beyanlar fleklinde elde edilen denetim delilleri, denetim
mütalaas› veya sonucu aç›s›ndan kritik öneme sahip ise, denetçi, bu
ifade ve beyanlar için kâ¤›t veya baflka ortamlara kay›tl› dokümanter
teyitler elde etmeyi düflünmelidir.



2. DENET‹M ÇALIfiMASININ YAPILMASI:

Denetim delilleri, bir mütalaa oluflturmak ya da denetçinin bulgu ve
sonuçlar›n› desteklemek için yeterli, güvenilir, amaca uygun ve
kullan›fll› olmal›d›r. Denetçinin görüflüne göre, elde edilen denetim
delilleri bu k›staslara uymuyorsa, denetçi ilave denetim delilleri
toplamal›d›r. Örne¤in, bir program listesi, bu listenin üretim sürecinde
fiilen kullan›lan program› temsil etti¤ini kan›tlamak için gereken
di¤er denetim delilleri de toplanana kadar yeterli bir denetim delili
say›lmayabilir.

Denetim Delillerinin Toplanmas›:

Denetim delillerini toplamak için kullan›lan prosedürler, denetlenen
biliflim sistemine ba¤l› olarak de¤iflir. Denetçi, denetim hedefi için
en uygun olan prosedürü seçmelidir. Bu konuda, afla¤›daki prosedürler
de¤erlendirilmelidir:

• Sorgulama

• Gözlem

• ‹nceleme

• Teyid

• Tekrar yapma

• ‹zleme

Yukar›daki prosedürler, manuel denetim prosedürleriyle, bilgisayar
destekli denetim teknikleriyle veya bu ikisinin bir kombinasyonuyla
uygulanabilir. Örne¤in:

• Veri girifl ifllemlerinin bakiyesini almak için manuel kontrol
toplamlar›n› kullanan bir sistem, uygun bir flekilde mutabakat
yap›lan ve aç›klanan bir raporla, kontrol prosedürünün

 uyguland›¤› konusunda bir denetim delili sa¤layabilir. Denetçi,
bu raporu inceleyerek ve test ederek denetim delili toplamal›d›r.

• Ayr›nt›l› ifllem kay›tlar›, sadece makinede okunabilen formatta
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olabilir ve bu durumda, denetçinin bilgisayar destekli denetim
 tekniklerini kullanarak denetim delili toplamas› ve elde etmesi

gerekir.

Denetim Dokümantasyonu:

Denetçinin toplad›¤› denetim delilleri, denetçinin bulgu ve sonuçlar›n›
desteklemek için uygun bir flekilde kaydedilmeli, belgelendirilmeli
ve düzenlenmelidir.

3. RAPORLAMA:

Yeterli denetim delilinin toplanamad›¤›na inand›¤› durumlarda denetçi,
bu durumu denetim sonuçlar›n›n bildirilmesine uygun bir tarzda
aç›klamal›d›r.

Telif hakk› © 1998 - "Bu ürün, Biliflim Sistemleri Denetim ve Kontrol Birli¤i'nin
(ISACA) izniyle kullan›lan BS Denetim K›lavuzunu içerir. © 1998 Biliflim Sistemleri
Denetim ve Kontrol Birli¤i. Bütün haklar› sakl›d›r." Telif hakk› kanunlar› ve
anlaflmalar›na göre, bu yay›n›n hiç bir bölümü, önceden ISACA'dan ve yay›mc›dan
yaz›l› izin al›nmadan  ço¤alt›lamaz, bir eriflim sisteminde depolanamaz ya da
elektronik, mekanik, fotokopi, kay›t veya benzeri baflka yol ve yöntemlerle iletilemez.





Uygulama Önerisi 2110-1:

Risk Yönetim Sürecinin

Yeterlili¤inin De¤erlendirilmesi

Uluslararas› ‹ç Denetim Standartlar›ndan

Standart 2110'un Yorumu

‹lgili Standart

2110 Risk Yönetimi

‹ç denetim faaliyeti; önemli risk maruziyetlerini tespit edip de¤erlendirerek
ve risk yönetimi ve kontrol sistemlerinin iyilefltirilmesine katk›da
bulunarak kuruma yard›mc› olmal›d›r.

Bu Uygulama Önerisinin Niteli¤i: ‹ç denetçilere, kurumun risk yönetim süreçlerinin
yeterlili¤i konusunda yönetime ve denetim komitesine güvence verme sorumlulu¤u
verilebilir. Bu sorumluluk, denetçinin, kurumun risk yönetimi sürecinin kurumun
varl›klar›n›, itibar›n› ve devam etmekte olan faaliyet ve ifllemlerini korumak için
yeterli olup olmad›¤› konusunda bir inceleme yap›p görüfl belirtmesini gerektirir.
Bu uygulama önerisi, denetçinin kurumun risk yönetimi sürecinin yeterlili¤i hakk›nda
bir görüfl belirtirken dikkate almas› gereken önemli risk yönetimi hedef ve amaçlar›
hakk›nda bilgiler vermektedir. Bu uygulama önerisi, sadece kurumun risk yönetimi
sürecinin etkinli¤inin de¤erlendirilmesi ve rapor edilmesi konular›n› kapsar.
Kontroller ve dan›flmanl›k görevleri, di¤er uygulama önerilerinde daha derinlemesine
ele al›nacakt›r. Bu uygulama önerisi, bir kurumun risk yönetimi sürecinin stratejik
aç›dan önemli olan di¤er süreçlere benzer bir tarzda ve flekilde de¤erlendirilebilece¤ini
ve de¤erlendirilmesi gerekti¤ini savunmaktad›r. Uygulama Önerilerine uymak,
iste¤e ba¤l›d›r.

1. Risk yönetimi, kurum yönetiminin temel sorumluluklar›ndan
biridir. ‹fl hedeflerine ulaflabilmek için, yönetimin, kurum içinde
sa¤lam risk yönetimi süreçlerinin bulunmas›n› ve kullan›lmas›n›
sa¤lamas› gerekir. Denetim komitesi ve yönetim kurulu, uygun

 risk yönetimi süreçlerinin bulunup bulunmad›¤›n› ve bu süreçlerin
yeterli ve etkin olup olmad›¤›n› tespit etmek konusunda denetleyici
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bir rol oynar. ‹ç denetçiler, yönetimin uygulad›¤› risk süreçlerinin
yeterlili¤i ve etkinli¤ini inceleyerek, de¤erlendirerek, rapor ederek
ve bu konuda iyilefltirici önlemler önererek hem yönetime hem

 de denetim komitesine yard›mc› olmal›d›r. Kurumun risk yönetimi
ve kontrol süreçlerinden yönetim, denetim komitesi ve yönetim

 kurulu sorumludur. Ancak, dan›flmanl›k rolünü üstlenen iç denetçiler
de, bu risklerin tan›mlanmas›, de¤erlendirilmesi ve risk yönetimi
yöntemlerinin uygulanmas› ve bu risklerle ilgili kontrol önlemlerinin
al›nmas› ve uygulanmas› konular›nda yard›mc› olabilir.

2. Kurumun risk yönetimi süreçleri hakk›nda de¤erlendirme ve
 incelemeler yapmak ve raporlar yazmak, normal olarak, yüksek
 denetim önceli¤ine sahip bir görevdir. Yönetimin uygulad›¤› risk

süreçlerini de¤erlendirme görevi, denetçilerin denetim çal›flmalar›n›
planlamak için risk analizlerini kullanmas› gere¤inden farkl›d›r.
Bununla birlikte, yönetimin, denetim komitesinin ve yönetim

 kurulunun endifle duydu¤u konular›n tespiti de dahil, kapsaml› bir
risk yönetim sürecinden elde edilen bilgiler, iç denetçilerin denetim
faaliyetlerini planlamas›na yard›mc› olabilir.

3. Her kurum, risk yönetimi sürecini uygulamak için kendisine özgü
bir yöntem seçebilir. ‹ç denetçi, bu yöntemin denetim komitesi

 ve yönetim kurulu da dahil, kurum yönetimine kat›lan bütün
 önemli grup veya kifliler taraf›ndan anlafl›l›p anlafl›lmad›¤›n› tespit

etmelidir. ‹ç denetçiler, kurumun risk yönetimi süreçlerinin genel
yeterlili¤i hakk›nda bir görüfl belirtebilmek için, kurumun risk

 yönetimi süreçlerinin befl temel hedefe uygun oldu¤undan emin
 olmal›d›r. Bir risk yönetimi sürecinin befl temel hedefi flunlard›r:

• ‹fl stratejileri ve faaliyetlerinden kaynaklanan risklerin
 belirlenmesi, tan›mlanmas› ve öncelik s›ras›n›n tespit edilmesi,

• Yönetimin, denetim komitesinin ve yönetim kurulunun,
kurumun stratejik planlar›n›n gerçeklefltirilmesi amac›na
yönelik risk kabulü de dahil, kurumun kabul edebilece¤i

 risklerin düzeyini tespit etmesi,
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• Riskleri yönetimin ve yönetim kurulunun kabul edilebilir
 buldu¤u seviyelere düflürmek veya baflka yollarla yönetmek

amac›na yönelik risk azaltma faaliyetleri ve çal›flmalar›n›n
 düzenlenmesi, yap›lmas› ve uygulanmas›,

• Riskleri ve risk yönetimi amac›na yönelik kontrollerin etkinli¤ini
dönemsel olarak yeniden de¤erlendirmek için, devaml› izleme

 faaliyetlerinin yürütülmesi,

• Risk yönetimi süreçlerinin sonuçlar› hakk›nda, yönetime ve
yönetim kuruluna dönemsel rapor verilmesi. Kurumun
kurumsal yönetim süreçleri kapsam›nda; riskler, risk stratejileri
ve kontroller hakk›nda hissedarlara ve di¤er hak sahiplerine
dönemsel bilgi verilmelidir,

4. ‹ç denetçiler, muhtelif kurumlar›n kendi risk yönetimi
uygulamalar›nda kulland›¤› teknikler aras›nda önemli farklar›n

 olabilece¤ini bilmelidir. Risk yönetimi süreçleri, bir kurumun
faaliyetlerinin niteli¤ine uygun tasarlanmal› ve uygulanmal›d›r.

 Kurumun iflle ilgili faaliyetlerinin büyüklü¤üne ve karmafl›kl›k
düzeyine ba¤l› olarak, risk yönetimi süreçleri:

• resmî veya gayriresmî olabilir,

• kantitatif veya sübjektif olabilir,

• ilgili ifl birimlerine tahsis edilebilir veya kurumsal düzeyde
 merkezîlefltirilebilir.

Bir kurumun kulland›¤› sürecin, o kurumun kültürüne, yönetim tarz›na
ve ifl hedeflerine uygun olmas› gerekir. Örne¤in, kurumun türev
araçlar kullanmas› veya sermaye piyasalar›n›n baflka geliflmifl ürünlerini
kullanmas› hâlinde, kantitatif (nicel k›staslara ba¤l›) risk yönetimi
araçlar›n›n kullan›lmas› gerekir. Daha küçük ve daha az karmafl›k
olan kurumlar, kurumun risk profilini tart›flmak ve dönemsel eylemlere
giriflmek için bir gayriresmî risk kurulundan yararlanabilir. Denetçi,
seçilen yöntemin kurumun faaliyetlerinin niteli¤ine uygunlu¤unu ve
kapsay›c›l›¤›n› belirlemelidir.
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5. ‹ç denetçiler, risk yönetimi süreçlerinin yeterlili¤i yönünde bir
 görüfl belirtebilmek için, risk yönetimi süreçlerinin befl temel

hedefine uygunlu¤undan emin olmal› ve bu konuda yeterli kan›t
toplamal›d›r. Bu kan›tlar›n toplanmas›nda, iç denetçi, afla¤›da
say›lan tiplerde denetim prosedürlerini dikkate almal›d›r:

• Kurumun kulland›¤› sürecin uygunlu¤unu ve endüstrinin en
iyi uygulamalar›n› temsil edip etmedi¤ini tespit etmek ve

 de¤erlendirmek için, risk yönetimi yöntemlerine iliflkin referans
malzemeleri ve temel bilgileri araflt›rmak ve gözden geçirmek,

• Bu riskleri önlemek, izlemek ve tekrar de¤erlendirmek için
 kullan›lan kontrol prosedürlerini incelemek ve kurumu
 etkileyebilecek riskleri ve risk maruziyetlerini tespit etmek
 amac›yla, kurumun yapt›¤› iflle ilgili mevcut sektör geliflmeleri,

e¤ilimleri, bilgileri ve baflka uygun bilgi kaynaklar›n›
araflt›rmak ve gözden geçirmek,

• Kurumun ifl stratejilerini, risk yönetimi felsefesini ve yöntemini,
risk alma isteklili¤ini ve riskleri kabulünü tespit etmek

 amac›yla, kurumsal politikalar›, denetim komitesinin ve
yönetim kurulunun tutanaklar›n› gözden geçirmek,

• Yönetimin, iç denetçilerin ve d›fl denetçilerin ve bu raporlar›
 ç›kartabilecek baflka kaynaklar›n daha önce düzenledi¤i risk
 de¤erlendirme raporlar›n› gözden geçirmek,

• ‹fl birimlerinin hedeflerini, ilgili riskleri ve kurum yönetiminin
riskleri azaltma ve kontrol izleme çal›flmalar› ve faaliyetlerini

 tespit etmek amac›yla, üst yönetimle ve birim yönetimleriyle
görüflmeler yapmak,

• Risklerin azalt›lmas›n›n, gözlenmesinin, raporlanmas›n›n ve
 ilgili kontrol faaliyetlerinin etkinli¤ini ba¤›ms›z bir gözle
 de¤erlendirmek amac›yla bilgileri özümsemek,

• Hiyerarflik örgütlenmenin risk gözleme faaliyetleri için
 uygunlu¤unu de¤erlendirmek,
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• Risk yönetimi sonuçlar›yla ilgili raporlaman›n yeterlili¤ini
 ve zaman›nda yap›l›p yap›lmad›¤›n› gözden geçirmek,

• Yönetimin risk analizlerinin tam olup olmad›¤›n› ve risk
 yönetimi süreçleriyle anlafl›lan sorunlar› gidermek için al›nan

tedbirlerin uygunlu¤unu gözden geçirmek ve iyilefltirici
 eylemler önermek,

• Yönetimin uygulad›¤› iç de¤erlendirme süreçlerinin etkinli¤ini,
gözlemlerle, do¤rudan kontrol testleriyle ve gözlem

 prosedürleriyle, gözlem faaliyetlerinde kullan›lan bilgilerin
 do¤rulu¤una iliflkin testlerle ve baflka uygun tekniklerle tespit
 etmek,

• Risk yönetimi uygulamalar›ndaki zay›fl›klar› gösteren riskle
 ilgili sorunlar› incelemek ve gerekirse, bu konuyu yönetimle,
 denetim komitesi ve yönetim kuruluyla tart›flmak. Denetçi,

yönetimin kurumun risk yönetimi stratejisi veya politikalar›na
uygun olmayan ya da kurumun kabul edemeyece¤i bir risk

 düzeyi kabul etti¤ine inand›¤› takdirde, ek tavsiyeler için,
 "Yönetimin Art›k Riskleri Üstlenmesi" bafll›kl› Standart 2600'e

ve ilgili di¤er standartlara bakmal›d›r.





Uygulama Önerisi 2110-2:

‹fl Devaml›l›¤› Sürecinde ‹ç

Denetçinin Rolü

Uluslararas› ‹ç Denetim Standartlar›ndan

Standart 2110'un Yorumu

‹lgili Standart

2110 Risk Yönetimi

‹ç denetim faaliyeti, önemli risk maruziyetlerini tespit edip
de¤erlendirerek ve risk yönetimi ve kontrol sistemlerinin
iyilefltirilmesine katk›da bulunarak kuruma yard›mc› olmal›d›r.

Bu Uygulama Önerisinin Niteli¤i: ‹ç denetçiler, bir kurumun ifl devaml›l›¤›yla
ilgili faaliyetlerini de¤erlendirirken afla¤›daki önerileri dikkate almal›d›r. Bir felâketin
meydana gelmesinden sonra kurumun ifline devam edebilmesi için uygulanmas›
gereken pek çok süreç vard›r. Kapsaml› bir plan›n gelifltirilmesi; felâketin potansiyel
etkisinin ve sonuçlar›n›n de¤erlendirilmesi ve risklerin anlafl›lmas›yla bafllar. (‹fl
devaml›l›¤›n› sa¤lama süreci, di¤er unsurlar›n yan› s›ra, ifl devaml›l›¤› ve felâket
sonras› toparlanma planlar›n› da kapsar.) Bu planlar, kurumun ihtiyaçlar›na uygun
olmalar›n› sa¤layacak bir flekilde yap›lmal›, sürdürülmeli, s›nanmal› ve denetlenmelidir.
Uygulama Önerilerine uymak iste¤e ba¤l›d›r.

1. Do¤al âfetler, kazalar veya kasdî suç eylemleri iflte kesintilere
 neden olabilir. Bu kesintilerin önemli mali ve fiilî sonuçlar› olabilir.

Denetçiler, kurumun ifl kesintilerine karfl› haz›r olup olmad›¤›n›
 de¤erlendirmelidir. Kapsaml› bir plan; âcil durum tedbir

prosedürlerini, alternatif iletiflim sistemleri ve tesislerini, bilgi
sistemleri yedeklemesini, felâket sonras› toparlanma planlar›n›,
ifle etki de¤erlendirmesini ve ifli eski hâline getirme planlar›n›,
elektrik, su gibi kamu hizmetlerini tekrar devreye alma
prosedürlerini ve kurumun âcil bir duruma veya felâkete karfl›
haz›r olmas›n› sa¤lamak için gereken idame prosedürlerini içerir.
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2. ‹ç denetim faaliyeti, kurumun bir felâkete haz›r olup olmad›¤›
konusunda üst yönetime sürekli bilgi vermek amac›yla, kurumun
ifl devaml›l›¤› planlama sürecini düzenli olarak de¤erlendirmelidir.

3. Kurumlar›n ço¤u, bir felâketin veya öngörülmeyen baflka bir
olay›n vukuu hâlinde normal ifl süreçleri ve faaliyetlerinde bir
kesinti veya uzun süreli bir gecikme beklemez. Pek çok ifl uzman›,
sorunun bir felâketin olup olmayaca¤› de¤il, ne zaman olaca¤›
oldu¤unu söyler. Zaman içinde, bir kurum, bilgi kayb›na, mallar›na
(maddi veya maddi olmayan) eriflim kayb›na veya personelin
hizmet edememesine yol açan bir olayla karfl›laflacakt›r. Bu nedenle,
bu tür potansiyel risklerin tan›mlanmas› ve ifl devaml›l›¤›
planlamas›n›n yap›lmas› bir kurumun risk yönetim sürecinin
tamamlay›c› bir parças›d›r. Bu kay›p ve zararlar› asgarîye indirmek
ve kurumun hayatî ifl fonksiyonlar›n›n devaml›l›¤›n› sa¤lamak

 için önceden planlama yapmak gerekir. Bu planlama, kurumun
 felâket hâlinde kurumla menfaat iliflkisi olan herkese kabul edilebilir

düzeyde hizmet vermeyi sürdürmesine olanak sa¤layacakt›r.

4. ‹fl kurtarman›n yaflamsal unsurlar›ndan biri de, güncel ve kapsaml›
bir felâket sonras› toparlanma plan›n›n mevcut olmas›d›r. ‹ç

 denetçiler, kurumun felâket kurtarma planlamas›nda bir rol
oynayabilir. Bu konuda, iç denetim birimi (a) risk analizine
yard›mc› olabilir, (b) haz›rland›ktan sonra plan›n yeterli kapsama
sahip olup olmad›¤›n› ve tasar›m›n› de¤erlendirebilir, (c) plan›n

 güncel tutulmas›n› sa¤lamak amac›yla dönemsel olarak güvence
görevleri yerine getirebilir.

Planlama:

5. Kurumlar, risk yönetim ve kontrol süreçlerinin de¤erlendirilmesi
ve operasyonlar›n analizi konusunda iç denetçilere güvenir. ‹ç

 denetçiler, kurumun genel ifl operasyonlar›n› ve bireylerin
fonksiyonlar›n› ve bunlar›n birbirleriyle iliflki ve ba¤lant›lar›n›
ö¤renir ve kavrar. Bu durum, iç denetim faaliyetini, haz›rlama

316        Meslekî Uygulama Çerçevesi



süreci s›ras›nda felâket sonras› toparlanma plan›n›n de¤erlendirilmesi
için çok de¤erli bir kaynak hâline getirir.

6. ‹ç denetim birimi, kurumun iç ve d›fl ortam›n›n ve çevresinin
de¤erlendirilmesine de yard›mc› olabilir. Göz önüne al›nabilecek
iç faktörler aras›nda yönetimde de¤iflim/devir h›z› ve bilgi sistemleri
ve kontrollerinde de¤ifliklikler ve önemli projeler ve programlar
say›labilir. D›fl faktörler aras›nda ise, d›fl mevzuatta ve ifl ortam›nda
de¤ifliklikler ve pazarlar ve rekabet koflullar›, uluslararas› mali ve
ekonomik koflullar ve teknolojilerdeki de¤ifliklikler say›labilir. ‹ç
denetçiler, kilit ifl faaliyetleriyle ilgili risklerin belirlenmesi ve

 tan›mlanmas›nda ve kurtarma amaçlar›na yönelik fonksiyon ve
 görevlerin öncelik s›ras›n›n tespitinde yard›mc› olabilir.

De¤erlendirme:

7. ‹ç denetçiler, önerilen ifl devaml›l›¤› ve felâket sonras› toparlanma
planlar›n›n tasar›m›n›, tam olup olmad›klar›n› ve genel yeterlili¤ini
gözden geçirdiklerinde, objektif kat›l›mc›lar olarak katk›da

 bulunabilir. Denetçi, plan›n risk de¤erlendirme sürecine dahil
edilmifl ve bu süreç kapsam›nda de¤erlendirilmifl bulunan
operasyonlar› yans›t›p yans›tmad›¤›n› ve iç kontrol meselesine ve
bununla ilgili tavsiyelere yeteri kadar yer verip vermedi¤ini tespit
etmek amac›yla plan› inceleyebilir. ‹ç denetçinin kurumun ifl
operasyonlar› ve uygulamalar› hakk›nda kapsaml› bilgi sahibi
olmas›, ifl devaml›l›¤› plan›n›n gelifltirilmesi safhas›nda plan›n

 yap›s›n› ve kapsam›n› de¤erlendirmesi suretiyle; felâket sonras›
 toparlanma sürecinde ise riskleri yönetmek ve etkin kontroller

sa¤lamak için tavsiye edilenleri de¤erlendirmek suretiyle, kuruma
yard›mc› olmas›n› mümkün k›lar.

Dönemsel Güvence Denetimi Görevleri

8. ‹ç denetçiler, kurumun ifl devaml›l›¤› ve felâket sonras› toparlanma
planlar›n› dönemsel olarak denetlemelidir. Bu denetimin amac›,

 planlar›n olumsuz olaylardan sonra operasyon ve süreçlerin en
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 k›sa zamanda tekrar bafllat›lmas›n› sa¤lamak için yeterli olup
olmad›¤›n› ve planlar›n mevcut ifl-faaliyet ortam›n› yans›t›p

 yans›tmad›¤›n› tespit etmektir.

9. ‹fl devaml›l›¤› ve felâket sonras› toparlanma planlar› çok k›sa
 zamanda güncelli¤ini kaybedebilir. De¤iflikliklerin gere¤ini yerine

getirmek ve gereken tedbirleri almak, yönetimin görevinin olmazsa
olmaz bir parças›d›r. Müdürler ve yöneticilerin de¤iflmesinin ve

 sistem konfigürasyonlar›, arayüzler ve yaz›l›mlardaki de¤iflikliklerin
bu planlar üzerinde büyük bir etkisi olabilir. ‹ç denetim faaliyeti,
(a) toparlanma plan›n›n zaman içinde meydana gelebilecek önemli
de¤iflikliklere cevap verebilecek bir yap›ya sahip olup olmad›¤›n›
tespit etmek ve (b) revize edilen plan›n kurum içinden ve d›fl›ndan
uygun kiflilere bildirilmesini sa¤lamak amac›yla, toparlanma

 plan›n› incelemelidir.

10.Denetim s›ras›nda, iç denetçiler flunlar› göz önüne almal›d›r:

• Bütün planlar güncel midir? Planlar›n güncellenmesi için
 prosedürler mevcut mudur?

• Planlar, bütün hayatî ifl fonksiyonlar› ve sistemlerini kaps›yor
 mu? Kapsam›yorsa, kapsamama gerekçeleri belirtilmifl mi?

• Planlarda, ifl kesintisi riskleri ve bunun muhtemel sonuçlar›
dikkate al›nm›fl m›?

• Planlar tam olarak yaz›l› hâle getirilmifl mi ve kurum politika
ve prosedürlerine uygun mu? Fonksiyonel sorumluluklar
belirlenmifl mi?

• Kurum, planlar› uygulama kapasitesine sahip mi ve uygulamaya
haz›r m›?

• Planlar, sonuçlar esas al›narak test ediliyor ve gözden
geçiriliyor mu?

• Planlar uygun ve emniyetli bir flekilde saklan›yor mu? Planlar›n
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yeri ve planlara eriflim yetkileri yönetim taraf›ndan
biliniyor mu?

• Personel, alternatif tesislerin (yedekleme tesisleri) yerini
biliyor mu?

• Planlar, mahallî âcil durum servisleriyle eflgüdümü öngörüyor
mu?

Bir Felâket Durumunda ‹ç Denetçinin Rolü:

11.Bir felâket hâlinde iç denetçilerin derhal yerine getirmeleri gereken
önemli görevleri vard›r. Bir kurum, felâket durumunda daha

 k›r›lgan ve sald›r›ya daha aç›k hâle gelir ve bu durumdan kurtulmaya
çal›fl›r. Bu toparlanma s›ras›nda, iç denetçiler, operasyonlar›n
kontrolünü ve toparlanma faaliyetinin etkinli¤ini gözlemeli ve

 izlemelidir. ‹ç denetim faaliyeti, iç kontrollerinin ve zarar azalt›c›
tedbirlerinin iyilefltirilmesi gereken yönlerini tespit etmeli ve

 kurumun ifl devaml›l›¤› plan›n› gelifltirici tavsiyelerde bulunmal›d›r.
‹ç denetim birimi, toparlanma faaliyetleri s›ras›nda da destek

 hizmeti verebilir.

12.Felâketten sonra, genellikle birkaç ay süreyle, iç denetçiler,
 felâketten ve toparlanma faaliyetlerinden ö¤renilen derslerin
 tan›mlanmas›nda yard›mc› olabilir. Bu tespit ve tavsiyeler,

kaynaklar›n kurtar›lmas› amac›na yönelik faaliyetleri gelifltirebilir
ve ifl devaml›l›¤› plan›n›n bir sonraki versiyonunun güncel olmas›n›
sa¤layabilir.

13.Son tahlilde, iç denetçilerin ifl devaml›l›¤› ve felâket sonras›
toparlanma süreçlerine kat›l›m ve katk› düzeyini, onlar›n bilgileri,
becerileri, ba¤›ms›zl›¤› ve objektifli¤i gibi etkenleri dikkate alarak
tespit edecek olan kurumun üst yönetimidir.





Uygulama Önerisi 2120.A1-1:

Kontrol Süreçlerinin

De¤erlendirilmesi ve

Rapor Edilmesi

Uluslararas› ‹ç Denetim Standartlar›ndan

Standart 2120.A1'in Yorumu

‹lgili Standart

2120.A1 Risk de¤erlendirmesinin sonuçlar›na ba¤l› olarak, iç
denetim faaliyeti, kurumun yönetimini, faaliyetlerini ve bilgi
sistemlerini kapsayan kontrollerin yeterlili¤ini ve etkinli¤ini
de¤erlendirmelidir. Bu de¤erlendirme: mali ve operasyonel
bilgilerin güvenilirli¤ini, faaliyetlerin etkinlik ve verimlilili¤ini,
varl›klar›n korunmas›n›, kanunlara, düzenlemelere ve sözleflmelere
uyum konular›n› kapsamal›d›r.

Bu Uygulama Önerisinin Niteli¤i: ‹ç denetçiler, bir kurumun iç kontrol sisteminin
etkin olup olmad›¤›n› inceler ve de¤erlendirirken, bu konuda bir görüfl belirtirken
ve bu görüfl ve sonuçlar› üst yönetime ve yönetim kuruluna rapor ederken afla¤›daki
önerileri dikkate almal›d›r. Y›l içinde yap›lan denetim çal›flmas› sonucunda, kontrol
sistemini de¤erlendirmek ve bu konuda bir görüfl belirtmek için yeterli bilgi toplanmal›
ve elde edilmelidir. Uygulama Önerilerine uymak, iste¤e ba¤l›d›r.

1. Yönetim kurulunun görevlerinden biri de, kurumun yönetiflim
süreçlerini kurmak ve uygulamak ve risk yönetimi ve kontrolü
süreçlerinin etkin oldu¤una dair güvenceler elde etmektir. Üst
yönetimin rolü, bu risk yönetimi ve kontrolü süreçleri sisteminin
kurulmas›n›, yönetilmesini ve de¤erlendirilmesini sa¤lamak ve

 denetlemektir. Kontrol süreçlerini kapsayan bu çok yönlü sistemin
amac›, kurum içindeki insanlara, risklerin yönetilmesinde ve

 kurumun belirlenen ve aç›klanan hedeflere ulafl›lmas›nda yard›mc›
olmak ve destek vermektir. Daha somut olarak, bu kontrol

Uygulama Önerileri         321



süreçlerinin, di¤er fleylerin yan› s›ra, afla¤›daki koflullar›n mevcut
olmas›n› sa¤lamalar› beklenir:

• mali ve operasyonel bilgilerin güvenilir ve do¤ru ve eksiksiz
 olmas›,

• faaliyetlerin verimli bir biçimde yürütülmesi ve etkin sonuçlara
ulafl›lmas›,

• varl›klar›n korunmas›,

• kurumun eylem ve kararlar›n›n kanunlara, mevzuata ve
 sözleflmelere uygun olmas›.

2. Kurum müdürlerinin görev ve sorumluluklar›ndan biri de, kendi
 alan ve bölümlerinde kontrol süreçlerini incelemek ve
 de¤erlendirmektir. ‹ç ve d›fl denetçiler, kurumun sadece belirli

seçilmifl faaliyet ve ifllev alanlar›nda risk yönetimi ve kontrolü
 süreçlerinin etkinli¤i konusunda de¤iflen derecelerde güvence
 verir ve sa¤larlar.

3. Üst yönetim ve denetim komitesi, normal olarak, ‹ç Denetim
 Yöneticisinin kontrol süreçlerinin yeterli, uygun ve etkin olup
 olmad›¤› hakk›nda bir sonuca varabilmek için y›l içinde yeterli

denetim çal›flmas› yapmas›n› ve mevcut bilgileri toplamas›n›
bekler. ‹ç Denetim Yöneticisi, kurumun kontrol sistemi hakk›ndaki
genel sonucu ve görüflünü üst yönetime ve denetim komitesine
bildirmelidir. Giderek artan say›da kurum, kurum d›fl›ndaki hak

 sahiplerine sunduklar› y›ll›k veya dönemsel raporlara iç kontrol
 sistemine iliflkin bir yönetim raporunu da dahil etmektedir.

4. ‹ç Denetim Yöneticisi, gelecek y›l için, kontrol süreçlerinin
 etkinli¤ini de¤erlendirmek için yeterli kan›t ve bilgi toplanmas›na

imkân veren bir denetim plan› önerisi haz›rlamal›d›r. Bu plan,
 bütün önemli faaliyet birimleri ve ifl fonksiyonlar› hakk›nda
 gereken bilgileri toplamak amac›na yönelik denetim görevlerini
 veya benzeri baflka prosedürleri içermelidir. Denetim plan›, ayn›
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zamanda, son de¤iflikliklerden veya beklenen de¤iflikliklerden en
çok etkilenen faaliyetlere ve birimlere de özel önem vermelidir. 
Koflullarda meydana gelen de¤ifliklikler, piyasa veya yat›r›m

 flartlar›ndan, devralma ve tasfiye ifllemlerinden veya yeniden
yap›lanma ve yeni giriflimlerden kaynaklanabilir. Önerilen plan,
y›l içinde yönetim stratejilerinde veya d›fl koflullarda meydana

 gelen de¤iflikliklere göre ya da kurumun hedefleri ve amaçlar›na
ulaflma konusundaki beklentilerde yap›lan revizyonlara göre

 ayarlamalar›n yap›lmas›na imkân verecek flekilde esnek olmal›d›r.

5. Önerilen denetim plan›n› haz›rlarken, ‹ç Denetim Yöneticisi, baflka
kiflilerin yapaca¤› ilgili iflleri de dikkate almal›d›r. Tekrarlar› ve
verimsizli¤i asgarîye indirmek için, gelecek y›la iliflkin denetim

 plan›n›n kapsam›n›n tespitinde, yönetimin ilgili kontrolleri ve
kalite gelifltirme ve art›rma süreçlerini incelerken ve

 de¤erlendirirken planlad›¤› veya yapt›¤› ifllerin ve d›fl denetçilerin
planlad›¤› ifllerin de dikkate al›nmas› gerekir.

6. Son olarak, ‹ç Denetim Yöneticisi, önerilen denetim plan›n›n
 kapsam›n› iki aç›dan de¤erlendirmelidir: Çeflitli birimler aç›s›ndan

yeterlilik ve çeflitli ifllem ve ifl süreçleri tiplerinin plana dahil
 edilmesi. Önerilen denetim plan›n›n kapsam› kurumun kontrol
 süreçleri hakk›nda bir güvence vermek için yeterli de¤ilse, ‹ç

Denetim Yöneticisi, beklenen eksiklikleri, bunlar›n sebeplerini
ve muhtemel sonuçlar›n› üst yönetime ve denetim komitesine

 bildirmeli ve aç›klamal›d›r.

7. ‹ç denetimin görevi, pek çok ayr› ve bireysel inceleme ve
 de¤erlendirme esas›nda, kurumun kontrol sisteminin etkin ve
 verimli olup olmad›¤›n› de¤erlendirmektir. Bu inceleme ve
 de¤erlendirmeler, ço¤unlukla, iç denetim görevleri, yönetimin

kendi özde¤erlendirmeleri ve d›fl denetçinin çal›flmalar›ndan elde
edilir ve toplan›r. Görev ilerledikçe, iç denetçiler, tespit edilen

 kontrol eksikleri veya zay›fl›klar›n›n etki ve sonuçlar›n› azaltmak



veya düzeltmek amac›yla gereken tedbirlerin derhal al›nmas›n›
 sa¤lamak amac›yla, bulgular›n› uygun yönetim kademelerine

zaman›nda bildirmeli ve rapor etmelidir.

8. Kurumun kontrol süreçlerinin genel etkinli¤i hakk›nda bir
de¤erlendirmede dikkate al›nmas› gereken üç temel husus flunlard›r:

• Yap›lan denetim çal›flmas›yla ve toplanan baflka inceleme ve
 de¤erlendirme bilgileriyle önemli eksiklik veya zay›fl›klar

 tespit edilmifl midir?

• Bu eksiklik veya zay›fl›klar tespit edilmiflse, bu tespit üzerine
 düzeltici veya iyilefltirici tedbirler al›nm›fl m›d›r?

• Bu tespitler ve sonuçlar›, kabul edilemez düzeyde ifl risklerine
yol açan yayg›n bir sorunun bulundu¤u sonucuna var›lmas›n›

 gerektiriyor mu?

Önemli bir kontrol eksikli¤i veya zay›fl›¤›n›n geçici bir süreyle
 oluflmas›, mutlaka, sorunun yayg›n oldu¤u ve kabul edilemez bir

ifl riski tafl›d›¤› anlam›na gelmez. Tüm kontrol sisteminin etkinli¤inin
tehlike alt›nda olup olmad›¤›n› ve kabul edilemez risklerin var olup
olmad›¤›n› tespit ederken dikkate al›nmas› gereken etkenler; tespit
yolu ve flekli, etki düzeyi, sonuçlar›n ve risk maruziyetinin seviyesidir.

9. ‹ç Denetim Yöneticisinin kurumun kontrol süreçlerinin durumuna
iliflkin raporu, üst yönetime ve denetim komitesine, genellikle

 y›lda bir kere sunulmal›d›r. Bu rapor, kontrol süreçlerinin kurumun
hedeflerine iliflkin araflt›rmalarda oynad›¤› kilit rolü vurgulamal›
ve iç denetimin yapt›¤› önemli ifllere ve genel güvencenin
verilmesinde kullan›lan baflka önemli bilgi kaynaklar›na at›f
yapmal›d›r. Raporun görüfl k›sm›nda, normalde, olumsuz cümlelerle
güvence verilir; örne¤in, ilgili dönem için yap›lan denetim çal›flmas›
ve toplanan di¤er bilgiler, kontrol süreçleri ve sisteminde yayg›n
etkiye sahip herhangi bir önemli zay›fl›k oldu¤unu göstermemifltir.
Kontrol eksiklikleri ve zay›fl›klar› önemli ve yayg›nsa, raporun
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güvence ile ilgili bölümü, tespit edilen net risk düzeyinde beklenen
art›fla ve riskin kurumun hedefleri üzerindeki etkisine ba¤l› olarak,
flartl› veya olumsuz bir görüfl içerebilir.

10.Y›ll›k raporun hedef kitlesi, üst düzey yöneticiler ve denetim
 komitesi üyeleridir. Bu okuyucular›n denetim ve iflle ilgili bilgileri

farkl› düzeylerde oldu¤u için, ‹ç Denetim Yöneticisinin y›ll›k
raporu aç›k, özlü ve bilgilendirici olmal›d›r. Bu rapor, tüm

 okuyucular taraf›ndan kolayl›kla anlafl›labilecek bir flekilde
 haz›rlanmal› ve kaleme al›nmal› ve onlar›n bilgi ihtiyaçlar›n›

karfl›lamay› amaçlamal›d›r. Raporun okuyucular aç›s›ndan de¤erini
art›rmak için, teknoloji ve bilgi güvenli¤i riskleri, farkl› ifl birimleri
ve bölümleri aras›nda kontrol eksiklik veya zay›fl›klar›n›n da¤›l›m›
ve geçerli kanunlara veya mevzuata uyma konusundaki potansiyel
güçlükler gibi, güncel kontrol sorunlar› ve trendleri hakk›nda

 bilgiler verilmeli ve iyilefltirme amac›na yönelik önemli öneriler
aç›klanmal›d›r.

11.‹ç denetim faaliyetinin kontrol süreçlerinin durumunu
 de¤erlendirmek ve bu konuda güvence vermek amac›na yönelik

çal›flmalar›na yönelik "beklentiler aras›nda büyük farklar" oldu¤unu
gösteren çok say›da kan›t mevcuttur. Bu farklardan biri de,
yönetimin ve denetim komitesinin iç denetim hizmetlerinin de¤erine
iliflkin normalde hayli yüksek olan beklentileri ile iç denetçinin

 denetimin kapsam› üzerindeki pratik s›n›rlamalara iliflkin bilgisine
dayanan ve objektif ve sa¤lam temelleri olan bir sonuca varabilmek
için gereken yeterli kan›t›n toplan›p toplanamayaca¤›na iliflkin

 kuflkular›ndan kaynaklanan daha mütevaz› beklentileri aras›nda
mevcuttur. ‹ç Denetim Yöneticisi, rapor okuyucusunun beklentileri
ile y›l içinde fiilen gerçekleflenler aras›ndaki muhtemel fark›
dikkate almal›d›r. ‹ç Denetim Yöneticisi, raporu, farkl› düflünüfl

 tarzlar› ve modellerine hitap etmek ve kontrol süreçlerinin
etkinli¤inin incelenmesi ve denetlenmesi konusundaki s›n›rlama
ve k›s›tlamalar› azaltmak veya bu fonksiyonun kapasitesini art›rmak
amac›na yönelik önerilerde bulunmak için bir araç olarak

 kullanmal›d›r.
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Uygulama Önerisi 2120.A1-2:

Kontrol Süreçlerinin

Yeterlili¤ini De¤erlendirmede

Kontrol Özde¤erlendirme

Yönteminin Kullan›lmas›

Uluslararas› ‹ç Denetim Standartlar›ndan

Standart 2120.A1'in Yorumu

‹lgili Standart

2120.A1 Risk de¤erlendirmesinin sonuçlar›na ba¤l› olarak, iç
denetim faaliyeti, kurumun yönetimini, faaliyetlerini ve bilgi
sistemlerini kapsayan kontrollerin yeterlili¤ini ve etkinli¤ini
de¤erlendirmelidir. Bu de¤erlendirme:

• mali ve operasyonel bilgilerin güvenilirli¤ini,

• faaliyetlerin etkinlik ve verimlilili¤ini,

• varl›klar›n korunmas›n›,

• kanunlara, düzenlemelere ve sözleflmelere uyum konular›n›
kapsamal›d›r.

Bu Uygulama Önerisinin Niteli¤i: ‹ç denetçiler ve müdürler, kurumun risk yönetimi
ve kontrolü süreçlerinin yeterlili¤ini de¤erlendirmek için Kontrol Özde¤erlendirme
(CSA) yöntemini kullanabilir. ‹ç denetçiler, CSA programlar›n›, riskler ve kontroller
hakk›nda bilgi toplamak, denetim plan›n› yüksek riskler ve ola¤and›fl› alanlar
üzerinde odaklamak ve iflletme müdürleri ve çal›flma ekipleriyle daha kapsaml› bir
iflbirli¤i kurmak amac›yla kullanabilir. Uygulama Önerilerine uymak, iste¤e ba¤l›d›r.

1. Risk yönetimi ve kontrolü süreçlerinin kurulmas›, yönetilmesi ve
de¤erlendirilmesini sa¤lamak ve denetlemek üst yönetimin

 görevidir. ‹flletme müdürlerinin sorumluluklar›; kendi birimlerindeki
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risk ve kontrollerin incelenmesi ve de¤erlendirilmesini de kapsar.
‹ç ve d›fl denetçiler, kurumun risk yönetimi ve kontrolü süreçlerinin
etkinli¤i hakk›nda farkl› derecelerde güvence verir. Hem müdürler
hem de denetçiler, uygulanan risk yönetimi ve kontrolü süreçlerini
de¤erlendirmek ve bunlar›n etkinli¤ini art›racak yollar bulmak

 amac›na yönelik çabalar› geniflleten ve odak noktas›n› vurgulayan
teknikler ve araçlar kullanmal›d›r.

2. Özde¤erlendirme anketleri ve çal›flma grubu faaliyetlerinden
 oluflan ve "Kontrol Özde¤erlendirmeleri" (CSA) olarak an›lan

yöntem, müdürlerin ve iç denetçilerin kontrol prosedürlerini
de¤erlendirmek ve incelemek konusunda iflbirli¤i yapmalar› için
faydal› ve etkin bir yaklafl›m ve araçt›r. Özü itibariyle, CSA, ifl

 hedefleri ve risklerini kontrol süreçleriyle bütünlefltirir ve birlefltirir.
Kontrol Özde¤erlendirmeleri, ayn› zamanda, "Kontrol/Risk
Özde¤erlendirmeleri" (CRSA) olarak da adland›r›lmaktad›r. CSA
yöntemini kullananlar genellikle farkl› teknikler ve formatlar
kullanmas›na ra¤men, uygulanan programlar›n ço¤unlu¤u baz›
temel özellikleri ve hedefleri paylaflmaktad›r. Özde¤erlendirme

 yöntemini uygulayan bir kurum, bir ifl birimi, fonksiyonu veya
 sürecine do¤rudan do¤ruya kat›lan çal›flma ekiplerinin ve

yöneticilerin:

• riskleri ve risk maruziyetlerini tan›mlamak ve tespit etmek,

• bu riskleri azaltan veya yöneten kontrol süreçleri ve sistemlerini
de¤erlendirmek,

• riskleri kabul edilebilir düzeylere indirme amac›na yönelik
 eylem planlar› yapmak,

• ifl hedeflerine ulaflma olas›l›¤›n› tespit etmek

amac›yla özel olarak haz›rlanm›fl bir tarzda iflbirli¤i yapmalar›na
imkân veren resmî ve kay›tl› bir sürece sahip olur.

3. Özde¤erlendirme yöntemlerinden al›nabilecek sonuçlar flunlard›r:
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• ‹lgili birimlerdeki insanlar, risklerin de¤erlendirilmesi, bu
 riskleri yönetmek için kontrol süreçlerini kullanma ve ifl
 hedeflerine ulaflma flans›n› art›rma konusunda e¤itimli ve
 deneyimli hale gelir.

• Gayriresmî/yumuflak (soft) kontroller (yönetim tarz›, liderlik,
 tak›m çal›flmas›, davran›fl kurallar›, personelin dürüstlü¤ü,

vb.-Ç.N.) daha kolay belirlenir ve de¤erlendirilir.

• ‹nsanlar kendi birimlerindeki kontrol süreçlerine "sahip
 ç›kmaya" teflvik edilir ve çal›flma ekipleri ve gruplar›n›n ald›¤›

düzeltici tedbirler genellikle daha etkili olur ve zaman›nda
 al›n›r.

• Bir kurumun hedefisk-kontrol altyap›s›n›n tamam›, daha
 yo¤un bir izlemeye ve kesintisiz iyilefltirme ve düzeltmeye
 tâbi olmufl olur.

• ‹ç denetçiler, çal›flma ekipleri için kolaylaflt›r›c›, yaz›c› ve
 raportör ifllevini görerek ve CSA program›n› destekleyen risk
 ve kontrol kavramlar› hakk›nda e¤itmenlik yaparak

özde¤erlendirme sürecine kat›l›r ve Özde¤erlendirme süreci
hakk›nda bilgi sahibi olur.

• ‹ç denetim bölümü, kurum içindeki kontrol süreçleri hakk›nda
daha fazla bilgi edinir ve bu ek bilgileri, k›t olan kaynaklar›n›,
önemli kontrol zay›fl›klar› olan veya yüksek risklerle karfl›
karfl›ya olan ifl birimleri veya fonksiyonlar›n›n araflt›r›lmas›na

 ve bu konuda gereken testlerin yap›lmas›na tahsis etmek
 amac›yla kullanabilir.

• Kurum yönetiminin kurumun risk yönetimi ve kontrolü
 süreçlerine iliflkin sorumluluklar› güçlendirilmifl olur ve

yöneticilerin bu faaliyetleri denetçiler gibi uzmanlara b›rakma
e¤ilimi azal›r.

• ‹ç denetim faaliyetinin aslî görevi, tüm risk yönetimi ve
 kontrolü sistemlerinin yeterlili¤i ve etkinli¤i hakk›nda testler
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yapmak ve bu konuda profesyonel görüfl ve kanaatlerini
aç›klamak suretiyle de¤erlendirme sürecinin do¤rulanmas›n›
da kapsar ve bu do¤rulamayla devam eder.

4. Kurumlarda CSA süreçleri konusunda uygulanan yaklafl›mlar›n
 çok çeflitli olmas›; sektör, co¤rafya, yap›, kurumsal kültür, personele

yetki devrinin düzeyi, bask›n yönetim tarz› ve strateji ve politikalar›
oluflturma tarz› konular›nda kurumlar aras›ndaki farklar› yans›t›r.
Bu gözlem, belirli bir CSA program› tipinin belirli bir kurumda

 baflar›l› olmas›n›n o program türünün baflka bir kurumda da baflar›l›
olaca¤›n›n bir garantisi olmad›¤›n› gösterir. CSA süreci, her

 kurumun kendine özgü niteliklerine uyarlanmal›d›r. Ayr›ca, bir
 CSA yaklafl›m›n›n, dinamik olmas› ve kurumun geliflmesine ba¤l›

ve paralel bir flekilde de¤ifltirilmesi gerekti¤i anlam›na da gelir.

5. CSA programlar›nda uygulanan üç temel form; çal›flma grubu
faaliyetleri, anketler ve yönetimin üretti¤i analizlerdir. Kurumlar
genellikle birden fazla yaklafl›m› bir arada kullanmaktad›r.

6. Çal›flma grubu faaliyetleri, birim veya fonksiyonlardaki farkl›
düzeyleri temsil eden çal›flma ekiplerinden bilgi toplar. Çal›flman›n
format› hedeflere, risklere, kontrollere veya süreçlere ba¤l›d›r:

• Hedef-esasl› format, bir ifl hedefini gerçeklefltirmek için
kullan›labilecek en iyi yol üzerinde odaklan›r. Çal›flma grubu

 etkinli¤i, hedefi desteklemek için halen mevcut olan
 kontrollerin tan›mlanmas›yla bafllar ve bakiye (art›k) risklerin

tespit edilmesiyle devam eder. Çal›flma grubunun hedefi,
kontrol prosedürlerinin etkin ve verimli olup olmad›¤›na ve
kabul edilebilir bir düzey içinde art›k risklere neden olup

 olmad›¤›na karar vermektir.

• Risk-esasl› format, bir hedefe ulaflman›n önündeki risklerin
 listelenmesi üzerinde odaklan›r. Çal›flma grubu, kurumun

 belirli  bir hedefe ulaflmas›n› engelleyebilecek bütün muhtemel
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engel, tehlike ve tehdit unsurlar›n›n listelenmesiyle bafllar ve
kontrol prosedürlerinin bu temel riskleri yönetmek için yeterli
olup olmad›¤›n› tespit etmek için incelenmesiyle devam eder.
Çal›flma grubunun hedefi, önemli bakiye riskleri tespit etmektir.
Bu format, çal›flma ekibinin hedefler-riskler-kontroller

 formülünün tamam›n› incelemesine imkân verir.

• Kontrol-esasl› format, mevcut kontrollerin iyi çal›fl›p
çal›flmad›¤› üzerinde odaklan›r. Bu format, yukar›da tan›mlanan
iki formattan farkl›d›r; çünkü bu formatta kolaylaflt›r›c›,

 çal›flma grubu etkinli¤i bafllamadan önce temel riskleri ve
 kontrolleri belirler ve tan›mlar. Çal›flma grubundaki, çal›flma

ekibi, kontrollerin riskleri ne ölçüde azaltt›¤›n› ve kurumsal
hedeflere ulaflmay› ne ölçüde kolaylaflt›rd›¤›n› inceler ve

 de¤erlendirir. Çal›flma grubunun hedefi, mevcut kontrollerin
ifllerli¤i ile yönetimin bu kontrollerden bekledi¤i ifllerlik

 aras›ndaki aç›¤› ve fark› analiz etmektir.

• Süreç-esasl› format, bir süreç zincirinin halkalar› olan seçilmifl
faaliyetler üzerinde odaklan›r. Bu süreçler, genellikle, sat›n

 alma, ürün gelifltirme veya gelir yaratman›n çeflitli kademeleri
gibi, belli bir bafllang›ç noktas›ndan bitifl noktas›na kadar
giden birbirine ba¤lant›l› bir faaliyetler dizisinden oluflur. Bu
çal›flma grubu tipi, genellikle, tüm sürecin ve farkl› ara

 kademelerin hedeflerinin tespit edilmesi ve tan›mlanmas›n›
 kapsar. Çal›flma grubunun hedefi, tüm süreci ve onu oluflturan

faaliyetleri de¤erlendirmek, güncellemek, do¤rulamak,
 gelifltirmek ve düzenlemektir. Bu çal›flma grubu format›,

kontrol esasl› yaklafl›mdan daha genifl bir analiz yapma olana¤›
verir, çünkü süreç içinde birden fazla hedefi ve amac› kapsar
ve yeniden yap›land›rma, kalite iyilefltirme ve sürekli
iyilefltirme insiyatifleri gibi eflzamanl› yönetim çabalar›na

 destek olur.

7. CSA'n›n anket formunda, hedef kitlenin rahatl›kla anlayabilece¤i
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dikkatli bir dille kaleme al›nm›fl, basit "Evet/Hay›r" veya "Var/Yok"
sorular›ndan oluflan bir soru formu kullan›l›r. Hedef kifliler bir
çal›flma grubuna kat›lamayacak kadar çok say›da veya çok farkl›
alanlardan ise, genellikle bu anket formu kullan›l›r. Kurumun

 kültürü çal›flma grubunda aç›k ve samimi tart›flmalar› engelleyecek
nitelikte ise ya da yönetim bilgi toplamak için harcanan zaman›

 ve masraf› asgarî düzeye indirmek istedi¤inde de bu format tercih
edilir.

8. "Yönetimin üretti¤i analizler" olarak adland›r›lan özde¤erlendirme
formu, yönetim gruplar›n›n seçilmifl ifl süreçleri, risk yönetimi

 faaliyetleri ve kontrol prosedürleri hakk›nda bilgi toplamak
 amac›yla kulland›¤› di¤er yaklafl›mlar› kapsar. Analizin amac›,

genellikle, kontrol prosedürlerinin özel nitelikleri ve özellikleri
hakk›nda somut bilgiye dayanan bir kanaati zaman›nda
oluflturmakt›r ve bu analiz genellikle mevcut kadrodan seçilmifl

 veya destekleyici rol oynayan bir ekip taraf›ndan haz›rlan›r. ‹ç
denetçi, kontrollerle ilgili bilgiyi art›rmak ve bu bilgileri kurumun
CSA program›n›n bir parças› olan ifl birimleri veya fonksiyonlar›n›n
müdürleriyle paylaflmak için bu bilgileri mevcut di¤er bilgilerle

 sentezleyebilir.

9. Bütün özde¤erlendirme programlar›, riskler ve kontroller ile ilgili
kavramlar hakk›nda bilgi sahibi olan ve bu kavramlar› iletiflim ve
haberleflmede kullanan çal›flma ekibi üyelerine ve yöneticilerine
dayan›r. E¤itim programlar› için, çal›flma grubu tart›flmalar›n›n

 düzenli yap›lmas›n› sa¤lamak için ve tüm sürecin tam olup
olmad›¤›n› kontrol etmek amac›yla, kurumlar genellikle COSO

 (Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway
Commission-Treadway Komisyonu Sponsor Organizasyonlar

 Kurulu) ve COCO (Guidance on Criteria of Control- Kontrol
K›staslar› Rehberi) modelleri gibi bir kontrol çerçevesi kullan›r.

10.Tipik bir CSA çal›flma grubu faaliyetinde, çal›flma raporunun
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 büyük k›sm› tart›flmalar s›ras›nda oluflur. Tart›flmalar›n çeflitli
bölüm ve k›s›mlar› için var›lan grup konsensüsü kaydedilir ve
grup, önerilen nihaî raporu son toplant› bitmeden önce gözden

 geçirir. Baz› program çal›flmalar›nda, çal›flma grubu s›ras›nda
bilgilerin ve görüfllerin serbest ifade edilmesini sa¤lamak ve ç›kar
gruplar› ve farkl› görüfller aras›ndaki farkl›l›klar› gidermek amac›yla
anonim oylama teknikleri kullan›l›r.

11. ‹ç denetimin baz› CSA programlar›na yapt›¤› yat›r›m oldukça
 fazlad›r. ‹ç denetim, gerekli e¤itimi vererek, kolaylaflt›r›c›, yaz›c›

ve raportörleri temin ederek ve yönetimin ve çal›flma ekiplerinin
kat›l›m›n› sa¤layarak sürecin sponsorlu¤unu yapabilir, süreci
tasarlayabilir, uygulayabilir ve fiilen sürece sahip ç›kabilir. ‹ç
denetimin di¤er CSA programlar›na kat›l›m› en az düzeydedir. ‹ç
denetim, bu programlarda tüm süreçle ilgilenen ve dan›flmanl›k

 yapan bir taraf ifllevini görür ve ekiplerin yapt›¤› de¤erlendirmelerin
nihaî do¤rulama merciidir. Programlar›n ço¤unda, iç denetimin

 kurumun CSA çal›flmalar›na kat›l›m düzeyi, yukar›da bahsi geçen
iki uç noktan›n ortas›nda bir yerlerdedir. ‹ç denetimin CSA

 programlar›na ve münferit çal›flma grubu faaliyetlerine kat›l›m
 düzeyi artt›kça, ‹ç Denetim Yöneticisi, iç denetim personelinin
 objektif davran›p davranmad›¤›n› izlemeli, (gerekirse) bu
 objektifli¤i sa¤lamak için tedbirler almal› ve personelin nihaî karar

ve yarg›lar›nda tarafl› davranmamas›n› temin etmek amac›yla iç
denetim testini geniflletmelidir. Standart 1120'ye göre: "‹ç

 denetçilerin tarafs›z ve önyarg›s›z bir flekilde davranmas› ve ç›kar
çat›flmas›ndan kaç›nmas› gerekir."

12. Bir CSA program›, yönetimin risk yönetimi ve kontrolü süreçlerini
kurma ve uygulama ve bu sistemin yeterlili¤ini de¤erlendirme

 konular›ndaki sorumluluk ve görevlerini yerine getirmesinde
 yönetime yard›mc› olarak iç denetim faaliyetinin geleneksel rolünü

art›r›r ve büyütür. Bir CSA program›yla, iç denetim faaliyeti ve
 ilgili ifl birimleri kontrol süreçlerinin iyi çal›fl›p çal›flmad›¤› ve
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art›k risklerin önem düzeyi konular›nda daha iyi bilgiler üretme
 konusunda iflbirli¤i yapar.

13.CSA program›na kolaylafltr›c› ve uzman gibi personel deste¤i
vermesine ra¤men, iç denetim faaliyeti, bu yolla, genellikle, kontrol
prosedürleri hakk›nda bilgi toplamak için gereken çabalar› azaltabilir
ve baz› testleri eleyebilir. Bir CSA program›, kurum içinde kontrol
süreçlerinin de¤erlendirme kapsam›n› art›rmal›, süreç sahiplerinin
ald›¤› düzeltici tedbirlerin kalitesini gelifltirmeli ve iç denetim

 çal›flmalar›n›n yüksek risk tafl›yan süreçler ve ola¤and›fl› durumlar›n
incelenmesi üzerinde odaklanmas›na imkân vermelidir. Böylece,
iç denetim faaliyeti, CSA süreciyle var›lan de¤erlendirme

 sonuçlar›n›n do¤rulanmas›, kurumun çeflitli bölümleri ve
 unsurlar›ndan toplanan bilgilerin sentezinin yap›lmas› ve sonuçta,

kontrollerin etkinli¤i hakk›nda üst yönetime ve denetim komitesine
 bir genel görüfl sunulmas› konular›nda odaklanabilir.
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Uygulama Önerisi 2120.A1-3:

Üç Ayl›k Finansal Raporlama,

Özel Durum Aç›klamalar› ve

Yönetim Onaylar› Konusunda

‹ç Denetçinin Rolü

Uluslararas› ‹ç Denetim Standartlar›ndan

Standart 2120.A1'in Yorumu

‹lgili Standart

2120.A1 Risk de¤erlendirmesinin sonuçlar›na ba¤l› olarak, iç
denetim faaliyeti, kurumun yönetimini, faaliyetlerini ve bilgi
sistemlerini kapsayan kontrollerin yeterlili¤ini ve etkinli¤ini
de¤erlendirmelidir. Bu de¤erlendirme:

• mali ve operasyonel bilgilerin güvenilirli¤ini,

• faaliyetlerin etkinlik ve verimlilili¤ini,

• varl›klar›n korunmas›n›,

• kanunlara, düzenlemelere ve sözleflmelere uyum konular›n›
kapsamal›d›r.

Bu Uygulama Önerisinin Niteli¤i: ‹ç denetçiler, A.B.D. Sermaye Piyasas› Kurulu'nun
(SEC) (SEC) kurallar› ›fl›¤›nda, üç ayl›k mali raporlar, özel durum aç›klamalar› ve
yönetim onaylar› konusunda afla¤›daki ilke ve önerileri dikkate almal›d›r. Bu kurallar
özellikle SEC'de kay›tl› olan ABD'li kurumlara yönelik olmas›na ra¤men, ayn›
zamanda hisseleri SEC'de kote edilmifl 1.300'ün üzerinde yabanc› kuruma da
uygulan›r. Ortaklar›na ve di¤er hak sahiplerine daha üst düzeyde bir güvence vermek
amac›yla, hisseleri halka aç›k olmayan ve say›lar› giderek artan kurum da, üç ayl›k
raporlama kontrolleri ve özel durum aç›klamalar›nda 'en iyi uygulamalar' yöntemine
sahip olduklar›n› göstermek için seçilmifl belirli SEC kurallar›n› kendi istekleriyle
benimsemektedir. ‹ç denetçilerin bu konuda ek tavsiyeler için "Kontrol Süreçlerinin
De¤erlendirilmesi ve Rapor Edilmesi" bafll›kl› ve 2120.A2 say›l› Uygulama Önerisine
de bakmalar› önerilir. Uygulama Önerilerine uymak iste¤e ba¤l›d›r.



1. Bütün mali piyasalar›n gücü, yat›r›mc›lar›n piyasaya duydu¤u
 güvene ba¤l›d›r. flirket yöneticileri, ba¤›ms›z denetçiler ve baflka

piyasa kat›l›mc›lar›n›n suç iflledi¤inin iddia edildi¤i baz› olaylar
bu güveni azaltm›fl ve zay›flatm›flt›r. Bu tehlike karfl›s›nda, ABD
Kongresi ve baflka ülkelerdeki giderek artan say›da yasama mercii
ve düzenleyici merci, flirketlerin özel durum aç›klamalar› ve mali
raporlama yükümlülüklerini düzenleyen yeni mevzuat ve kanunlar
ç›kartm›flt›r. Özellikle, ABD'de, 2002 tarihli Sarbanes-Oxley
Kanunu, üst seviye yöneticilerin ve finans sorumlular›n›n mali
tablolar› onaylamas›n› ve ek özel durum aç›klamalar› yapmas›n›
öngören kapsaml› bir reform yapm›flt›r.

2. Bu yeni kanun, flirketlere, üst düzey yöneticilerin kiflisel onaylar›n›
dayand›rabilecekleri gerekli güvenceleri elde etmelerini sa¤layacak
süreçleri gelifltirme ve uygulama görevi yüklemifltir. Bu onay

 sürecinin anahtar unsurlar›ndan biri de, mali bilgilerin kaydedilmesi
ve özetlenmesiyle ilgili iç kontrollerin ve risklerin yönetilmesidir.

Yeni Kanunî Gerekler:

3. Sarbanes-Oxley Kanunu'nun 302. maddesi, mali raporlardan
 flirketin sorumlu oldu¤unu öngörmektedir ve SEC bu kanunun
 uygulanmas› için bir yönetmelik ç›kartm›flt›r. Yeni ç›kart›lan SEC

Kurallar›'n›n 13a-14 ve 15d-14 maddelerine göre, bir ihraçç›n›n
 yönetiminden sorumlu olan baflkan›n, yöneticilerin, mali ifller

müdürünün, mali ifller çal›flanlar›n›n veya benzer fonksiyonlar›
 üstlenen kiflilerin, ihraçç›n›n Borsa Kanunu Madde 13(a) veya
 15(d) uyar›nca ibraz edece¤i, ara raporlar da dahil, üç ayl›k ve
 y›ll›k raporlar›n her birinde,

• Raporu inceledi¤ini,

• Bilgisi dahilinde, raporda, önemli bir durum veya olay
hakk›nda gerçe¤e ayk›r› bir beyan›n bulunmad›¤›n› veya

 raporun kapsad›¤› döneme iliflkin olarak, bu dönemdeki flartlar
alt›nda beyan›n yan›lt›c› olmamas› için lüzumlu olan önemli
herhangi bir hususun ihmal edilmemifl oldu¤unu,
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• Bilgisi dahilinde, raporda yer alan mali tablolar›n ve di¤er
mali bilgilerin, ihraçç›n›n rapora konu olan dönemler için ve
bu dönemlerin sonu itibariyle mali durumunu, faaliyet
sonuçlar›n› ve nakit ak›fl durumunu her aç›dan do¤ru bir

 flekilde yans›tt›¤›n›,

• Kendisi ve onay veren di¤er yetkililerin,
- ihraçç›n›n "özel durum aç›klama kontrol ve

prosedürlerini" (Kanun Madde 302(a)(4) kapsam›nda
 yer alan özel durum aç›klamalar›yla ilgili kontrol ve
 prosedürler kavram›n› yans›tan ve yeni tan›mlanm›fl bir

terim) oluflturmaktan ve uygulamaktan sorumlu oldu¤unu,

- bu özel durum aç›klama kontrol ve prosedürlerini,
 özellikle dönemsel raporun haz›rland›¤› süre içinde,

bütün önemli veri ve bilgilerin kendilerine verilmesini
sa¤layacak flekilde düzenlediklerini,

- ihraçç›n›n özel durum aç›klama kontrol ve prosedürlerinin
 etkinli¤ini, raporun ibraz tarihinden önceki 90 gün

 içindeki bir tarih itibariyle de¤erlendirdiklerini,

- bu tarih itibariyle yapt›klar› de¤erlendirmeye göre özel
durum aç›klama kontrol ve prosedürlerinin etkinli¤i
hakk›nda vard›klar› sonuçlar› raporda ifade ettiklerini,

• Kendisi ve onay veren di¤er yetkililerin, afla¤›da say›lan
 durumlar›, ihraçç›n›n denetçilerine ve yönetim kurulunun

 denetim komitesine (veya denk ifllevleri yerine getiren
 kiflilere):

- iç kontrollerin tasar›m› veya uygulamas›nda tespit edilen
 ve ihraçç›n›n mali veri ve bilgileri kaydetme, iflleme,

 özetleme ve rapor etme kabiliyetini olumsuz
 etkileyebilecek olan bütün önemli eksiklikleri

aç›klad›klar›n› ve iç kontrollerdeki önemli zay›fl›klar›
 tespit edip ihraçç›n›n denetçilerine bildirdiklerini,
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- ihraçç›n›n iç kontrol sisteminde önemli rol üstlenen
 personelin ya da yöneticilerin kar›flt›¤›, önemli olsun
 olmas›n, bütün suiistimalleri aç›klad›klar›n›,

- iç kontrollerde veya di¤er hususlarda, yap›lan
 de¤erlendirme tarihinden sonra iç kontrolleri önemli
 oranda etkileyebilecek nitelikte, önemli bir de¤ifliklik
 olup olmad›¤›n›; ayr›ca, bu önemli eksiklikler ve hayatî

zay›fl›klar için önerilen düzeltici tedbirleri bildirip
 aç›klad›¤›n›, onaylamas› gerekir.

‹ç Denetçiler ‹çin Tavsiye Edilen Eylemler:

4. SEC kurallar›n›n ve Sarbanes-Oxley Kanunu'nun hükme ba¤lad›¤›
gereklerle ilgili üç ayl›k mali raporlar, özel durum aç›klamalar›

 ve yönetim onaylar› konusunda, iç denetçilerin verebilece¤i katma
de¤erli hizmetlerle ilgili olarak, iç denetçilere afla¤›daki eylem ve
düflünceler önerilmektedir. Bu önerilen eylemler, üç ayl›k mali

 raporlama konusunda benzer süreçleri benimsemek ve uygulamak
isteyen, hisseleri halka aç›k olmayan flirketler ve baflka kurumlara
da en iyi uygulamalar olarak önerilmektedir.

(a) ‹ç denetçinin bu süreçlerdeki rolü, sürecin ilk tasar›mc›s›, bir
 özel durum aç›klama komitesinin üyesi, kurum yönetimi ile
 denetçiler aras›nda koordinatör veya irtibatç› ya da sürecin

 ba¤›ms›z de¤erlendirmecisi gibi farkl› roller olabilir.

(b) Üç ayl›k raporlama ve özel durum aç›klama süreçlerinde
 görev alan bütün iç denetçilerin aç›kça tan›mlanm›fl bir rolü

olmal› ve bu iç denetçiler, üstlendikleri sorumluluklar›, ilgili
IIA Dan›flmanl›k ve Güvence Standartlar›na ve ilgili Uygulama
Önerilerindeki ilke ve tavsiyelere göre de¤erlendirmelidir.

(c) ‹ç denetçiler, kurumlar›n, üç ayl›k mali raporlar, özel durum
 aç›klamalar› ve hukukî raporlama koflullar›na iliflkin süreçleri
 düzenleyen bir resmî politikaya ve yaz›l› prosedüre sahip

 olmas›n› sa¤lamal›d›r. Bu politika ve prosedürlerin avukatlar,
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d›fl denetçiler ve baflka uzmanlar taraf›ndan incelenmesi,
bunlar›n yeterince kapsaml› oldu¤undan ve olmas› gerekenleri
tam yans›tt›¤›ndan emin olunmas›n› sa¤lar.

(d) ‹ç denetçiler, kurumlar›n, süreci eflgüdümlemek ve
 kat›l›mc›lar› izlemek amac›yla "özel durum aç›klama kurulu"

kurmalar›n› teflvik etmelidir. Bu kurulda, önemli finans
 müdürleri, hukuk dan›flman›, risk yönetimi, iç denetim ve

kanunî tablolara ve özel durum aç›klamalar›na veri veya
 girdi sa¤layan di¤er birimler de dahil, kurumun belli bafll›
 temel birimlerinin temsil edilmesi gerekir. Normal olarak,
 ‹ç Denetim Yöneticisi de bu özel durum aç›klama komitesinin

üyesi olmal›d›r. Kurulda ‹ç Denetim Yöneticisinin
 statüsüne dikkat edilmelidir. Kurul baflkan› veya kurulda

 düzenli üye veya "oy hakk›na sahip" üye olan ‹ç Denetim
 Yöneticilerinin, ba¤›ms›zl›klar› konusunda dikkatli olmalar›

ve bu konudaki ilkeler ve yapmalar› gereken aç›klamalar
 için IIA Standartlar›'na ve ilgili Uygulama Önerilerine
 bakmalar› tavsiye edilir. ‹ç Denetim Yöneticisinin görevi

 gere¤i, re'sen (ex-officio) kurula üye olmas› onun
 ba¤›ms›zl›¤›yla ilgili bir sorun yaratmaz.

(e) ‹ç denetçiler üç ayl›k raporlama ve özel durum aç›klamalar›na
 iliflkin süreçleri, özel durum aç›klama komitesinin faaliyetlerini
 ve ilgili belgeleri dönemsel olarak gözden geçirip

 de¤erlendirmeli ve süreç hakk›nda yapt›klar› de¤erlendirmeyi
ve politika ve prosedürlere uyum hakk›nda ve genel faaliyetler
hakk›nda verdikleri güvenceyi yönetime ve denetim

 komitesine sunmal›d›r. Bu süreçte ald›klar› rol nedeniyle
 ba¤›ms›zl›klar›na halel gelebilecek olan iç denetçiler,
 yönetimin ve denetim komitesinin süreç hakk›nda baflka
 kaynaklardan da uygun güvenceler alabilmesini sa¤lamal›d›r.

Bu baflka kaynaklar aras›nda, kurum içi özde¤erlendirmeler
yan›nda, d›fl denetçiler ve dan›flmanlar gibi üçüncü flah›slar

 say›labilir.
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(f) ‹ç denetçiler, faaliyetlerle ilgili yapt›klar› de¤erlendirmenin
sonuçlar›na göre, üç ayl›k raporlara ve özel durum aç›klamalar›na
iliflkin politika, prosedür ve süreçlerle ilgili uygun gördükleri
iyilefltirmeleri tavsiye etmelidir. Bu faaliyetler için tavsiye

 edilen en iyi uygulamalar, afla¤›da say›lan araç ve prosedürleri,
her kurumun kulland›¤› özel sürece ba¤l› olarak, tamamen

 veya k›smen içerebilir:

- Düzgün bir flekilde yaz›l› hâle getirilmifl politika, prosedür,
kontrol ve gözlem raporlar›,

- Prosedürler ve anahtar nitelikteki kontrol unsurlar›n›
 içeren üç ayl›k kontrol listesi,

- Anahtar nitelikteki özel durum aç›klama kontrollerine
 dair standart kontrol raporlar›,

- Yönetimin özde¤erlendirmeleri ("Kontrol Özde¤erlendirme"
(CSA) gibi),

- Anahtar nitelikteki müdürlerin onay veya teyit aç›klamalar›,

- Kanunî mali tablo taslaklar›n›n ibraz edilmeden önce
 incelenmesi,

- Kanunî mali tablolar›n veri unsurlar›n›n kayna¤›n›,
 anahtar kontrolleri ve her unsurdan sorumlu olan taraflar›

tevsik eden süreç haritalar›,

- Daha önceden rapor edilen kapat›lmam›fl konular›n takibi,

- Dönem içinde ç›kart›lan iç denetim raporlar›n›n
 de¤erlendirilmesi,

- Önemli muhasebe tahminleri, karfl›l›klar için yap›lan
 de¤erlemeler, bilanço d›fl› faaliyetler, önemli ifltirakler,

ortak giriflimler ve özel amaçl› tüzel kifliler de dahil
 yüksek risk tafl›yan, karmafl›k ve sorunlu alanlar için
 özel veya belirli hedeflere yönelik gözden geçirmeler,
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- Vazgeçilen ayarlamalar da dahil ilgili ayarlama kay›tlar›
 ve mali tablolar için "kapan›fl sürecinin" gözlemlenmesi,

- Kurumun bütün önemli unsurlar›n›n kat›lmas›n› ve
 görüfllerinin al›nmas›n› sa¤lamak amac›yla, uzak

 yerlerdeki anahtar üst yöneticilerle telekonferans
 görüflmeleri yoluyla toplant›larda ba¤lant› kurmak,

- Derdest ve muhtemel davalar›n ve flarta ba¤l›
 yükümlülüklerin incelenmesi,

- ‹ç kontrol konusunda en az›ndan y›lda bir kere ve
 mümkünse her üç ayda bir ç›kart›lan ‹ç Denetim

 Yöneticisi raporu,

- Düzenli özel durum aç›klama kurulu ve denetim komitesi
toplant›lar›.

(g) ‹ç denetçiler, Sarbanes-Oxley Kanunu Madde 303'e uymak
 için uygulanan süreçleri (üç ayl›k mali raporlama ve özel

 durum aç›klamalar›), yönetimin iç kontrollerle ilgili y›ll›k
 de¤erlendirmesine ve kamuya aç›klanan raporuna iliflkin
 Madde 404'e uymak için uygulanan prosedürlerle k›yaslamal›

ve karfl›laflt›rmal›d›r. Benzer veya uyumlu bir flekilde tasarlan›p
haz›rlanan süreçler, faaliyetlerin ver imli l i¤ ine katk›da

 bulunur; sorun ve hatâlar›n olmas› veya fark edilmemesi
risklerini veya olas›l›¤›n› azalt›r. Süreçler ve prosedürler
benzer olabilir ve iç denetçinin rolünün de¤iflmesi de

 mümkündür. Baz› kurumlarda, iç denetçilerin yapt›¤› ifllerin
sonuçlar› yönetimin iç kontrolle ilgili iddia ve görüfllerinin

 temelini olufltururken, di¤er baz› kurumlarda, iç denetçilerden,
yönetimin yapt›¤› de¤erlendirmeyi de¤erlendirmesi

 beklenebilir.

- ‹ç denetçilerin yapt›¤› iflin niteli¤i ve bu iflin sonuçlar›n›n
kullan›m flekli, d›fl denetçinin iç denetçinin ifline duydu¤u
güvenin derecesi ve seviyesi üzerinde çok etkili olabilir.
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‹ç denetçiler, her kat›l›mc›n›n rolünün aç›kça tan›mlanmas›n›
ve faaliyetlerin kurum yönetimi ve d›fl denetçilerle
eflgüdümlenmesini ve kararlaflt›r›lmas›n› sa¤lamal›d›r.

- Yönetimin bir fikir oluflturabilmek için kontrollerle ilgili
de¤erlendirmeyi kendisinin yapt›¤› kurumlarda, iç

 denetçiler yönetimin yapt›¤› de¤erlendirmeyi ve bu
de¤erlendirmeyi destekleyen belgeleri de¤erlendirmelidir.

- ‹ç denetçiler, iç denetim raporundaki görüfllerin nas›l
 s›n›fland›r›ld›¤›n› de¤erlendirmeli ve iç kontrollere iliflkin

y›ll›k raporda veya üç ayl›k mali tablo onaylar›nda
 aç›klanmas› gerekebilecek görüfllerin yönetime ve

 denetim komitesine uygun bir flekilde bildirilmesini
sa¤lamal›d›r. Bu görüfllerin zaman›nda ve uygun bir
flekilde çözümlenmesini sa¤lamak için epey dikkat ve

 özen gösterilmelidir.
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Uygulama Önerisi 2120.A1-4:

Finansal Raporlama

Sürecinin Denetlenmesi

Uluslararas› ‹ç Denetim Standartlar›ndan

Standart 2120.A1'in Yorumu

‹lgili Standart

2120.A1 Risk de¤erlendirmesinin sonuçlar›na ba¤l› olarak, iç
denetim faaliyeti, kurumun yönetimini, faaliyetlerini ve bilgi
sistemlerini kapsayan kontrollerin yeterlili¤ini ve etkinli¤ini
de¤erlendirmelidir. Bu de¤erlendirme:

• mali ve operasyonel bilgilerin güvenilirli¤ini,

• faaliyetlerin etkinlik ve verimlilili¤ini,

• varl›klar›n korunmas›n›,

• kanunlara, düzenlemelere ve sözleflmelere uyum konular›n›
kapsamal›d›r.

Bu Uygulama Önerisinin Niteli¤i: Bu Uygulama Önerisi, bir kurumun mali
raporlama sürecinde iç denetimin rolünü ve sorumluluklar›n› irdelemektedir. Üst
yönetim, d›fl denetçiler ve iç denetçilerin rolleri flöyledir:

• Mali tablolarla birlikte verilen aç›klay›c› notlar ve mali raporla birlikte
verilen özel durum aç›klamalar› da dahil mali bilgilerin ve kontrol ortam›n›n
sahibi üst düzey yönetimdir.

• D›fl denetçi, mali raporu kullanan kifliye, raporda verilen bilgilerin genel
 kabul gören muhasebe ilkelerine uygun olarak, kurumun mali durumunu ve

faaliyet sonuçlar›n› âdil ve do¤ru bir flekilde yans›tt›¤› konusunda güvence verir.

• ‹ç denetçi, üst yönetime ve yönetim kurulunun denetim komitesine veya ba¤l›
baflka bir komitesine, mali raporun haz›rlanmas›nda kullan›lan süreçlere

 iliflkin kontrollerin etkin oldu¤u konusunda güvence vermek için gerekli
 prosedürleri uygular.
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"Denetim Komitesiyle ‹liflkiler" bafll›kl› Uygulama Önerisi 2060-2, iç denetçinin
denetim komitesiyle olan iliflkilerini düzenler. "Kontrol Süreçlerinin De¤erlendirilmesi
ve Rapor Edilmesi" bafll›kl› Uygulama Önerisi 2120.A1-1, bir iç kontrol sistemini
de¤erlendirmek ve bir fikir oluflturmak için gereken delil ve bulgular› tart›fl›r. "Üç
Ayl›k Finansal Raporlama, Özel Durum Aç›klamalar› ve Yönetim Onaylar› Konusunda
‹ç Denetçinin Rolü" bafll›kl› Uygulama Önerisi 2120.A1-3, A.B.D. Sarbanes-Oxley
Kanunu'nun hükümleri ve A.B.D. Sermaye Piyasas› Kurulu'nun (SEC) ilgili kurallar›
hakk›nda bilgi verir. Bu Uygulama Önerisi ise, mali raporlama süreci konusunda
iç denetçilerin üst yönetimle ve d›fl denetçilerle olan iliflkisi üzerinde durmaktad›r.
Uygulama Önerilerine uymak iste¤e ba¤l›d›r.

1. Amerika Birleflik Devletleri'nde ve baflka ülkelerde flirket
yönetimindeki sorunlar hakk›nda yay›nlanan raporlar, kâr amac›
güden, kâr amac› gütmeyen veya kamu sektöründeki bütün kurum
ve flirketlerde daha iyi bir sorumluluk da¤›l›m› ve daha fazla

 saydaml›k sa¤lamak amac›na yönelik bir de¤iflime ihtiyaç
duyuldu¤unu göstermektedir. Etkin bir kurumsal yönetiflimin,
üzerinde infla edilebilece¤i zeminin köfle tafllar› üst yönetim,
yönetim kurulu, iç denetçiler ve d›fl denetçilerdir. ‹ç denetim

 faaliyeti, iyi bir kurumsal yönetiflimin desteklenmesinde önemli
rol oynar ve risk yönetimi, kontrol ve yönetiflim süreçlerinin
etkinli¤ini de¤erlendirerek, gelifltirerek kurum faaliyetlerinin
iyilefltirilmesinde yard›mc› olabilecek özel bir konuma sahiptir.

 Yak›n zamanda yap›lan çal›flmalar, üst yönetimin kurumun mali
raporlar›nda verilen bilgilerin do¤rulu¤u konusunda daha fazla
sorumluluk üstlenmesi gerekti¤ini göstermifltir. Pek çok kurumda
üst yönetim ve denetim komitesi, bu yönetiflim ve mali raporlama
süreçlerini gelifltirmek amac›yla iç denetim faaliyetinden baz› ek
hizmetler talep etmektedir. Bu talepler aras›nda, kurumun mali

 raporlama üzerindeki iç kontrolleri ve mali raporlar›n›n güvenilirli¤i,
do¤rulu¤u hakk›nda de¤erlendirme yap›lmas› da vard›r.

‹ç Kontrol Hakk›nda Raporlama:

2. Bir kurumun denetim komitesinin, yönetim kurulunun di¤er
komitelerinin ve iç denetim faaliyetinin birbiriyle örtüflen hedefleri
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vard›r. ‹ç denetim yöneticisinin temel hedefi, denetim komitesinin
ihtiyaç duydu¤u, talep etti¤i destek ve güvence hizmetlerini
almas›n› sa¤lamakt›r. Denetim komitesinin temel hedeflerinden

 biri, kurumun mali raporlama süreçlerinin güvenilir, âdil ve do¤ru
olmas›n› sa¤lamak ve bu amaçla bu süreçleri gözlemektir. Denetim
komitesi ve üst yönetim, normal olarak, iç denetim biriminin iç

 kontrol süreçlerinin yeterlili¤i ve etkinli¤i hakk›nda bir fikir
oluflturabilmek için y›l içinde yeterli denetim yapmas›n› ve mevcut
bütün bilgileri toplamas›n› ister. ‹ç Denetim Yöneticisi, normalde,
bu genel de¤erlendirmesini denetim komitesine zaman›nda sunar.
Denetim komitesi, ‹ç Denetim Yöneticisinin raporunun kapsam›n›,
yeterlili¤ini de¤erlendirir ve denetim komitesinin yönetim kuruluna
sundu¤u rapora, ‹ç denetim Yöneticisinin görüfl ve fikirlerini de
ekleyebilir.

3. ‹ç denetim faaliyetinin ifl planlar› ve özel güvence verme görevleri,
kurumun karfl› karfl›ya oldu¤u tehlike ve riskler hakk›nda dikkatli
bir tan›mlama çal›flmas›yla bafllar ve iç denetim biriminin ifl plan›
hem risklere hem de bu riskleri azaltmak için yönetimin uygulad›¤›
risk yönetim ve kontrol süreçlerine dayan›r. Bu risklerin
tan›mlanmas› kapsam›na giren olay ve ifllemler aras›nda flunlar
say›labilir:

• Birleflme ve devralmalar da dahil yeni iflletmeler,

• Yeni ürün ve sistemler,

• Ortak giriflim ve ortakl›klar,

• Yeniden yap›lanma,

• Yönetim tahminleri, bütçeleri ve öngörüleri,

• Çevre konular›,

• Mevzuata uyum.



Bir ‹ç Kontrol Çerçevesi:

4. Bir kurumun iç kontrol sisteminin de¤erlendirmesinde, genifl bir
kontrol tan›m› esas al›nmal›d›r. IIA, bugün mevcut en etkili iç

 kontrol kayna¤›n›n Treadway Komisyonu'nun Sponsor Kurumlar
Kurulu'nun (COSO) 1992 ve 1994 y›llar›nda yay›nlad›¤› "‹ç

 Kontrol -Bütünleflik Çerçeve" isimli rapor oldu¤una inanmaktad›r.
COSO modelinin kullan›lmas› yayg›n bir kabul görmesine ra¤men,
baz› baflka tan›nm›fl ve güvenilir modellerin de kullan›lmas› uygun
olabilir. Bazen, kanunlar veya idarî kurallar, bir ülkede belirli bir
kurum veya sektörde belirli bir modelin veya kontrol tasar›m›n›n
kullan›lmas›n› öngörebilir.

5. ‹ç Kontrol -Bütünleflik Çerçeve raporunda var›lan çeflitli sonuçlar
bu tart›flmayla ilgili ve ba¤lant›l›d›r.

• ‹ç kontrol genifl bir flekilde tan›mlan›r; iç kontrol sadece
 muhasebe kontrolleriyle s›n›rl› de¤ildir ve dar bir bak›fl
 aç›s›yla sadece mali raporlamayla s›n›rland›r›lamaz.

• Muhasebe ve mali raporlar önemli konular olmakla birlikte,
 kaynak koruma, faaliyet verimlili¤i ve etkinli¤i, kurallara,

mevzuata ve kurum içi politikalara uyum gibi ifl aç›s›ndan
 önem tafl›yan baflka konular da vard›r. Bu etkenlerin de mali

raporlama üzerinde etkisi vard›r.

• ‹ç kontrol, yönetimin sorumlulu¤undad›r ve etkili olabilmesi
 için kurum içindeki bütün kiflilerin kat›l›m›n› gerektirir.

• ‹ç kontrol çerçevesi, ifl hedeflerine ba¤l›d›r ve benimsenip
uygulanabilecek kadar esnek olmal›d›r.

‹ç Kontrolün Etkinli¤ine Dair Raporlama:

6. ‹ç denetim faaliyetinin kontrol sisteminin etkinli¤iyle ilgili
de¤erlendirmesi ve kontrol modeli veya sisteminin yeterlili¤i

 hakk›ndaki görüflü, ‹ç Denetim Yöneticisi taraf›ndan denetim
komitesine sunulmal›d›r. Denetim komitesi ve yönetim kurulu,
etkin ve yeterli bir iç kontrol sistemini sürdürebilmek için yönetime
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güvenmelidir. Ancak bu güveni, ba¤›ms›z bir gözetim ile pekifltirir.
Yönetim kurulu veya denetim komitesi (veya kurula ba¤l› baflka
bir komite) afla¤›daki sorular› sormal› ve ‹ç Denetim Yöneticisi

 de bu sorular›n cevaplanmas›nda ona yard›mc› olabilmelidir.

(a) Güçlü ve sa¤lam bir ifl etik ortam› ve kültürü var m›?

- Denetim komitesi ve yönetim kurulunun üyeleri ve üst
düzey yöneticiler dürüstlük konusunda iyi örnek
oluyor mu?

- Performans ve teflvik hedefleri gerçekçi mi, yoksa bunlar
k›sa vadeli sonuçlar üzerinde afl›r› bir bask› m› yarat›yor?

- Kurumun davran›fl kurallar› e¤itimle ve yukar›dan afla¤›
iletiflimle  takviye ediliyor mu? Mesaj, sahadaki personele
kadar ulafl›yor mu?

- Kurumun iletiflim kanallar› aç›k m›? Her düzeyde
 yöneticiler ihtiyaç duyduklar› bütün bilgileri

alabiliyorlar m›?

- Herhangi bir düzeyde mali raporlama usulsüzlüklerine
s›f›r tolerans uygulan›yor mu?

(b) Kurum riskleri nas›l belirliyor ve yönetiyor? -Bir risk
 yönetim süreci var m› ve bu süreç etkin mi? -Riskler tüm
 kurum çap›nda yönetiliyor mu? -Önemli riskler denetim

komitesi ve yönetim kuruluyla samimî ve aç›k bir flekilde
 tart›fl›l›yor mu?

(c) Kontrol sistemi etkin mi?

- Kurumun mali raporlama süreci üzerindeki kontrolleri
kapsaml› m› ve mali raporlar›n tamamlay›c› bir parças›n›
oluflturan mali tablolar›n, dip notlar›n, ve di¤er mecburî
ve iste¤e ba¤l› özel durum aç›klamalar›n›n haz›rlanmas›n›
da kaps›yor mu?
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- Üst yönetim ve birim yönetimleri kontrolle ilgili
 kabul ettiklerini gösteriyorlar m›?

- Kurumun rapor edilen mali sonuçlar›nda veya bunlar›n
ekindeki mali aç›klamalarda, üst yönetimi, denetim
komitesini, yönetim kurulunu veya kamuyu flafl›rtan
"sürprizlerin" s›kl›¤› art›yor mu?

- Kurum çap›nda iyi bir iletiflim ve raporlama sistemi
var m›?

- Kontroller, hedeflere ulaflman›n bir arac› olarak m› yoksa
"zorunlu bir belâ" olarak m› görülüyor?

- Nitelikli kifliler zaman›nda ifle al›n›yor ve bunlara yeterli
e¤itim veriliyor mu?

- Sorunlu alanlar h›zl› ve eksiksiz bir flekilde tespit
edilebiliyor mu?

(d) Güçlü bir gözlem sistemi var m›?

- Denetim komitesi ve yönetim kurulu kurum yönetiminden
 ba¤›ms›z m›, her türlü muhtemel menfaat çat›flmas›ndan

uzak m›, iyi bilgilendiriliyor mu ve konular›n ayr›nt›lar›na
iniyor mu?

- Üst yönetim ve denetim komitesi iç denetim birimine
 destek veriyor mu?

- ‹ç ve d›fl denetçilerin üst yönetimin ve denetim
 komitesinin bütün üyelerine aç›k iletiflim hatlar› ve özel

eriflim imkânlar› var m› ve bunlar› kullan›yorlar m›?

- Birim yönetimi kontrol sürecini gözlüyor mu?

- Kurum d›fl›ndan temin edilen süreçleri gözlemek için
 kullan›lan bir program var m›?

7. ‹ç kontroller baflar›y› garanti edemez. Kötü kararlar, zay›f yöneticiler
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veya çevresel etkenler kontrollerin etkisini ortadan kald›rabilir.
 Ayr›ca, dürüst olmayan yöneticiler bu kontrolleri aflabilir ve
 astlar›ndan gelen mesajlar› göz ard› edebilir, engelleyebilir veya

üstünü örtebilir. Ancak bütün yönetim unsurlar›ndan aç›k ve
 güvenilir mesajlar alan ve yetkin finans, hukuk ve iç denetim

birimlerinin deste¤ini alan faal ve ba¤›ms›z bir yönetim birimi,
muhtemel sorunlar› tespit edebilir ve etkin bir gözetim yapabilir.

‹ç Denetçinin Rolleri:

8. Gelecek y›l›n mali raporlama rejimine iliflkin görev ve
sorumluluklar› için üst yönetime, denetim komitesine ve d›fl
denetçiye yard›mc› olmak amac›yla yeterli kaynak ayr›lmam›flsa,
‹ç Denetim Yöneticisinin iç denetim biriminin o y›la iliflkin risk
de¤erlendirme ve denetim planlar›n› gözden geçirmesi gerekir.

 Mali raporlama süreci, gerekli bilgilerin oluflturulmas› ve mali
tablolar›n ve aç›klay›c› dip notlar›n›n ve kurumun mali raporlar›n›n
ekinde sunulan di¤er özel durum aç›klamalar›n›n haz›rlanmas›
için gerekli ifllemleri kapsar.

9. ‹ç Denetim Yöneticisi, kurumun risk de¤erlendirmesine uygun
 olarak iç denetim biriminin kaynaklar›n› mali raporlama, yönetiflim

ve kontrol süreçlerine tahsis etmelidir. ‹ç Denetim Yöneticisi, üst
yönetime ve denetim komitesine, mali raporlar›n haz›rlanmas›nda
kullan›lan destekleyici süreçlere iliflkin kontrollerin yeterli bir

 flekilde tasarland›¤› ve etkin bir flekilde uyguland›¤› konusunda
 bir güvence verebilmek için gereken prosedürleri uygulamal›d›r.

Uygulanan kontroller, önemli hatâlar, usulsüzlükler, yanl›fl
varsay›mlar ve tahminlerin ve yanl›fl veya yan›lt›c› mali tablolara,
aç›klay›c› notlara veya baflka aç›klamalara neden olabilecek baflka
olaylar›n önlenmesi ve tespiti için yeterli olmal›d›r.

10.‹ç Denetim Yöneticisinin mali raporlar›n güvenilirli¤ini ve
 do¤rulu¤unu sa¤lamak amac›yla yönetim kurulunun veya denetim

komitesinin (veya yönetim kurulunun baflka bir komitesinin)
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gözetim sorumluluklar›na ve kurumun genel yönetiflim sürecine
destek olmak için dikkate almas› önerilen konular›n bir listesi

 afla¤›da sunulmaktad›r.

(a) Mali Raporlama

- Ba¤›ms›z muhasebecilerin tayini için gereken bilgileri
vermek,

- Denetim planlar›n›n, kapsam›n›n ve ifl çizelgesinin d›fl
 denetçilerle eflgüdümlü olarak belirlenmesi,

- Denetim sonuçlar›n› d›fl denetçilerle paylaflmak,

- Muhasebe politikalar› ve politika kararlar› (bilanço
 d›fl› ifllemlere ve takdirî konulara iliflkin muhasebe

 kararlar› da dahil), mali raporlama sürecinin özel
unsurlar› ve ola¤and›fl› veya karmafl›k mali ifllem ve

 olaylar (örne¤in, ilgili taraflarla ifllemler, birleflme ve
devralmalar, ortak giriflimler ve ortakl›k ifllemleri)

 hakk›ndaki tespitlerini d›fl denetçilere ve denetim 
komitesine bildirmek,

- Denetim komitesi, d›fl denetçiler ve üst yönetimle
 birlikte, mali raporlar› ve özel durum aç›klamalar›n›

de¤erlendirme sürecine kat›lmak ve düzenleyici
 kurumlara sunulanlar da dahil mali raporlar›n kalitesini

de¤erlendirmek,

- Baflta mali raporlama süreci üzerindeki kontrol
uygulamalar› olmak üzere kurumun iç kontrollerinin

 yeterlili¤ini ve etkinli¤ini de¤erlendirmek. Bu
 de¤erlendirmede, kurumun suiistimallere karfl›
 duyarl›l›¤› ve bu tehlikeleri önlemek veya azaltmak
 için kullan›lan program ve kontrollerin etkinli¤i

 de¤erlendirilmelidir.

- Kurum yönetiminin kurumun davran›fl kurallar›na uyup
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uymad›¤›n› gözlemek ve etik davran›fl› teflvik eden etik
 politikalar›n›n ve benzeri baflka prosedürlerin
 uygulanmas›n› sa¤lamak. Kurum içinde etkili bir etik

kültürü oluflturman›n önemli etkenlerinden biri de, üst
yöneticilerin etik davran›fllar konusunda iyi bir örnek
teflkil etmesi ve çal›flanlarla, denetim komitesiyle,
yönetim kuruluyla ve kurum d›fl›ndaki hak
sahipleriyle aç›k ve güvenilir iletiflim kurmas›d›r.

(b) Kurumsal Yönetiflim:

- Kurumun kanunlara ve düzenlemelere uyumuna, etik
ve menfaat çat›flmalar›na iliflkin politikalar›n› ve

 suiistimal iddialar›n›n zaman›nda ve derinlemesine
 araflt›r›lmas› ve takibiyle ilgili politikalar›n› gözden
 geçirmek,

- Kurumsal risk ve yönetiflim riski tafl›yan derdest davalar›
veya idarî soruflturma ve takipleri gözden geçirmek,

- Personelin menfaat çat›flmalar›, usulsüzlük ve
 suiistimalleri hakk›nda ve kurumun ilgili etik prosedür

ve raporlama mekanizmalar›n›n di¤er sonuçlar›
hakk›nda bilgi vermek.

(c) Kurumsal Kontrol:

- Kurumun derledi¤i ve rapor etti¤i iflletme ve mali
bilgilerinin güvenilirli¤ini ve do¤rulu¤unu gözden
geçirmek,

- Önemli muhasebe politikalar› hakk›nda bir kontrol
 analizi yapmak ve bunlar› tercih edilen uygulamalarla

karfl›laflt›rmak (meselâ, gelir kay›tlar› veya bilanço d›fl›
muhasebe uygulamalar› hakk›nda sorular›n soruldu¤u
ifllemlerin genel kabul gören muhasebe standartlar›na
uygunlu¤u incelenmelidir),
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- ‹fl raporlar› ve mali raporlar›n haz›rlanmas›nda kullan›lan
tahmin ve varsay›mlar›n akla yatk›nl›¤› ve uygunlu¤unu
de¤erlendirmek,

- Özel durum aç›klamalar›nda veya yorumlarda kullan›lan
tahmin ve varsay›mlar›n ilgili kurumsal bilgi ve

 uygulamalara ve - uygunsa- baflka flirketlerin rapor
 etti¤i benzer kalemlerle tutarl› olmas›n› sa¤lamak,

- Yevmiye kay›tlar›n›n haz›rlanmas›, incelenmesi,
 onaylanmas› ve muhasebelefltirilmesi sürecini

 de¤erlendirmek,

- Muhasebe fonksiyonunda kullan›lan kontrollerin
 yeterli olup olmad›¤›n› de¤erlendirmek.
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Uygulama Önerisi 2120.A4-1:

Kontrol K›staslar›

Uluslararas› ‹ç Denetim Standartlar›ndan

Standart 2120.A4'ün Yorumu

‹lgili Standart

2120.A4 Kontrollerin de¤erlendirilmesi için uygun ve yeterli
k›staslara ihtiyaç vard›r. ‹ç denetçiler, yönetimin hedef ve amaçlara
ulafl›l›p ulafl›lmad›¤›n› belirlemek için oluflturdu¤u k›staslar›n
yeterlilik derecesini tespit etmelidir. Bu k›staslar yeterliyse, iç
denetçiler de kendi de¤erlendirmelerinde bunlar› kullanabilir.
K›staslar yeterli de¤ilse, iç denetçiler uygun de¤erlendirme k›staslar›
gelifltirmek için yönetimle birlikte çal›flmal›d›r.

Bu Uygulama Önerisinin Niteli¤i: ‹ç denetçiler, kontrol k›staslar›n› de¤erlendirirken
afla¤›daki önerileri dikkate almal›d›r. Bu k›lavuzun, bir de¤erlendirmede dikkate
al›nmas› gereken hususlar›n tümünü kapsamak gibi bir amac› yoktur; k›lavuz, sadece,
dikkate al›nmas› gereken bir tavsiyeler demetinden ibarettir. Uygulama Önerilerine

uymak, iste¤e ba¤l›d›r.

1. Kontrolleri de¤erlendirmeden önce, yönetim gözden geçirilecek
 sahayla ilgili almak istedi¤i risk seviyesini tesbit etmelidir. ‹ç
 denetçiler, risk seviyesinin ne oldu¤unu belirlemelidir. Bu, gözden

geçirilen alanla ilgili ana hedeflerin gerçeklefltirilmesine tehdit
 teflkil eden anahtar unsurlar›n potansiyel etkisinin azalmas›na

bak›larak belirlenebilir.

2. E¤er yönetim, ana riskleri ve üstlenmek istedi¤i art›k risk seviyesini
belirlememiflse, iç denetim faaliyeti, risk belirleme çal›fltaylar›yla
veya kurumun kulland›¤› di¤er tekniklerle, riskin belirlenmesine
yard›m edebilir.
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3. Ancak risk seviyesi belirlendi¤inde, uygulanmakta olan kontrollerin,
riskin arzulanan seviyeye indirilmesinde ne kadar baflar›l› oldu¤u
de¤erlendirilebilir.



Uygulama Önerisi 2130-1:

‹ç Denetim Faaliyeti ve ‹ç

Denetçinin Bir Kurumun Etik

Kültüründe Oynad›¤› Rol

Uluslararas› ‹ç Denetim Standartlar›ndan

Standart 2130'un Yorumu

‹lgili Standart

2130 Yönetiflim

‹ç denetim faaliyeti, afla¤›daki amaçlar›n gerçeklefltirilmesi amac›yla
önetiflim sürecinin iyilefltirilmesi için gerekli tavsiyelerde bulunmal›
ve tavsiyeleri de¤erlendirmelidir:

• Kurum içinde gerekli etik ve di¤er de¤erlerin gelifltirilmesi,

• Etkili bir kurumsal performans yönetimi ve hesap verebilirlik,

• Risk ve kontrol bilgilerinin kurumun gerekli alanlar›na etkili
 bir flekilde iletilmesi,

• Yönetim kurulunun, denetim komitesinin, iç ve d›fl denetçilerin
ve üst yönetimin faaliyetleri aras›nda eflgüdüm sa¤lamak ve
bunlar aras›nda gerekli bilgilerin etkili bir flekilde iletimini sa¤lamak.

‹lgili Standart

2130.A1 ‹ç denetim faaliyeti, kurumun etikle ilgili amaç, program
ve faaliyetlerinin tasar›m›n›, uygulanmas›n› ve etkinli¤ini
de¤erlendirmelidir.

Bu Uygulama Önerisinin Niteli¤i: ‹ç denetçiler, bir kurumun etik kültüründe
oynayabilecekleri rolü tayin ederken afla¤›daki önerileri dikkate almal›d›r. Bu rol,
kurumun etik kültürünün yerleflikli¤ine veya geliflmifllik düzeyine ba¤l› olarak farkl›l›k
gösterebilir. Bu k›lavuzun, bir kurumun etik kültürüyle ilgili kapsaml› bir güvence
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veya dan›flmanl›k görevi için gerekli olabilecek bütün prosedürleri kapsamak gibi
bir amac› yoktur. Uygulama Önerilerine uymak iste¤e ba¤l›d›r.

1. Bu Uygulama Önerisi, bir kurumda etik ortam›n›n yarat›lmas›nda
kurumsal kültürün önemini vurgulamakta ve bu ortam›n
gelifltirilmesinde iç denetçilerin oynayabilece¤i bir rolün de

 oldu¤unu ileri sürmektedir. Daha somut olarak, bu Uygulama
Önerisi:

• yönetiflim sürecinin niteli¤ini tan›mlar,

• bu sürecin kurumun etik kültürüyle ba¤lant›s›n› kurar,

• baflta iç denetçiler olmak üzere, kurumla iliflkisi bulunan
 herkesin etik savunuculu¤u rolünü üstlenmesi (di¤er bir

 deyiflle, etik konusuna sahip ç›kmas›) gerekti¤ini belirtir,

• geliflmifl bir etik kültürünün unsurlar›n›, özelliklerini sayar.

Yönetiflim & Kurum Kültürü

2. Bir kurum:

(a) içinde yaflad›¤› toplumun hukukuna ve di¤er düzenleyici
kurallar›na uymak,

(b) toplumda genel kabul gören ifl hayat›na dair kurallar›, etik
 hükümleri ve sosyal beklentileri karfl›lamak,

(c) hem topluma faydal› olmak hem de uzun ve k›sa vadede
 'hissedarlar›n›n ve di¤er menfaat sahiplerinin' ç›karlar›n›

 korumak,

(d) kararlar›, faaliyetleri, yönetimi ve performans›yla ilgili hesap
verme sorumlulu¤unu yerine getirmek üzere, büyük

 ortaklar›na, di¤er hissedarlar›na, düzenleyici makamlara ve
kamuya tam ve do¤ru bilgi vermek amac›yla çeflitli hukukî
formlar, yap›lar, stratejiler ve prosedürler kullan›r.

Bir kurumun bu dört sorumlulu¤un gere¤ini yerine getirmek üzere
seçti¤i ifl yapma usullerinin bütünü, yayg›n bir flekilde, yönetiflim
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süreci olarak tâbir edilir. Yönetiflim sürecinin amac›na hizmet edecek
flekilde çal›flmas›ndan, kurumun bir yönetim mercii (yönetim kurulu,
mütevelli heyeti veya icra kurulu gibi) ve üst seviye yöneticileri
sorumludur.

3. Bir kurumun yönetiflim uygulamalar›, kurumdaki rolleri ve
 davran›fllar› belirleyen, sorumluluklar› tan›mlayan, hedefler ve

stratejiler gelifltiren ve performans› ölçen, kuruma özgü ve sürekli
de¤iflen bir kültürün tezahürüdür. Bu kültür, kurumun benimseyip
dile getirdi¤i, cevaz verdi¤i de¤erleri, davran›fllar› ve rolleri
flekillendirir; kurumun topluma karfl› sorumluluklar›n› yerine

 getirmek konusundaki hassasiyetini (bir baflka deyiflle, özenli veya
kay›ts›z olma e¤ilimini) ortaya koyar. Bu nedenle, kurumun genel
yönetiflim sürecinin kendisinden beklenen amaca ne kadar hizmet
edebilece¤i, büyük ölçüde kurumun kültürüne ba¤l›d›r.

Kurumun Kültürünün Sorumlulu¤unun Paylafl›lmas›

4. Kurumla ba¤lant›s› bulunan herkes, kurumun etik kültürünün
 durumundan bir ölçüde sorumludur ve bu sorumlulu¤u paylafl›r.

Kurumlar›n ço¤unda karar alma süreçlerinin çok karmafl›k ve
da¤›n›k olmas›ndan dolay›, bu rol ister ona resmen verilmifl olsun
ister gayriresmî yollarla üstlenilmifl olsun, her bireyin bir etik
savunucusu olmaya özendirilmesi ve teflvik edilmesi gerekir.
Davran›fl kurallar› ve vizyon aç›klamalar› ve kurum politikalar›;
kurumun de¤er ve hedeflerini, kurum çal›flanlar›ndan beklenen
davran›fllar› ve kurumun etik, hukukî ve toplumsal sorumluluklar›na
uygun bir kültürü sürdürmek amac›na yönelik stratejilerini gösteren
aç›k ve önemli beyanlard›r. Giderek artan say›da kurum, yöneticilere
ve di¤er kiflilere kurum içinde dan›flmanl›k yapmas› ve 'do¤rular›
göstermesi' için bir 'etik görevlisi' tayin etmektedir.

Etik Savunucusu Olarak ‹ç Denetim Faaliyeti

‹ç denetçiler ve iç denetim faaliyeti, kurumun etik kültürünün
desteklenmesi konusunda faal bir rol oynamal›d›r. ‹ç denetçiler,
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kurum içinde dürüst ve güvenilir kifliler olarak tan›n›r ve tesirli bir
etik savunuculu¤unun gerektirdi¤i becerilere ve vas›flara sahiptir. ‹ç
denetçiler, kurumun yöneticileri ve di¤er çal›flanlar›ndan kurumun
hukukî, etik ve toplumsal sorumluluklar›na uymalar›n› talep etmeye
ehil ve yetkilidir.

‹ç denetim faaliyeti, etik savunuculu¤u yaparken birbirinden farkl›
rollerden birini üstlenebilir. Bunlar, etik görevlisi olma (ombudsman,
uyum görevlisi, etik dan›flman› veya etik uzman›), kurum içi etik
konseyi üyeli¤i veya etik ortam› uzmanl›¤› olabilir. Baz› durumlarda,
etik görevlisinin rolü, iç denetim faaliyetinin 'ba¤›ms›zl›k' özelli¤iyle
çeliflebilir. Baz› durumlarda, etik görevlisi rolü, iç denetim faaliyetinin
ba¤›ms›zl›k özelli¤iyle çeliflebilir.

Kurumun Etik Ortam›n›n De¤erlendirilmesi

7. ‹ç denetim faaliyeti, en az›ndan, kurumun etik iklimini ve kurumun
istenen hukukî ve etik uygunluk seviyesine ulaflmak amac›yla
uygulad›¤› stratejilerin, taktiklerin, raporlamalar›n ve di¤er
süreçlerin etkinli¤ini dönemsel olarak incelemelidir. ‹ç denetçiler,
yüksek etkinli¤e sahip geliflmifl bir etik kültürde bulunmas› beklenen
flu unsurlara, kurumun ne ölçüde sahip oldu¤unun muhasebesini
yapmal›d›r:

(a) Aç›k ve anlafl›l›r nitelikte resmî Davran›fl Kurallar›, ilgili
manifestolar, -suiistimal ve yolsuzlu¤a karfl› prosedürler

 de dahil- politikalar ve gerçeklefltirmek istediklerine dair
 kurumun di¤er aç›klamalar›,

(b) Yöneticilerin çal›flanlardan beklenen etik davran›fl ve vas›flar›
s›kl›kla belirtmeleri ve kendilerinin de bunlar› bizzat

 yaflayarak göstermeleri,

(c) Kurumun, etik kültürüne ba¤l›l›¤›n› tazelemek amac›yla,
düzenli programlarla desteklenen ve gelifltirilen aç›k stratejilere
sahip olmas›,
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(d) Davran›fl Kurallar›na, politikalara ve di¤er düzenlemelere
ayk›r›l›klar›n gizlilik içinde rapor veya ihbar edilebilmesi

 için kolayl›kla uygulanabilir birden çok usulün mevcut
 olmas›,

(e) Çal›flanlar, tedarikçiler ve müflterilerin kurum ifllerini
 yürütürken, etik davran›fl gereklerine tâbi olduklar›n›

bildiklerine dair düzenli beyanlarda bulunmas›,

(f) Etik davran›fl sonuçlar›n›n de¤erlendirilmesini, ayk›r›l›k
 iddialar›n›n araflt›r›lmas›n›, hukuk dan›flman›yla yürütülen
 ifllemlerde gizlili¤e riayet edilmesini ve araflt›rma bulgular›n›n
 düzenli olarak rapor edilmesini sa¤lamak amac›yla

 sorumluluklar›n aç›kça belirlenmifl ve da¤›t›lm›fl olmas›,

(g) Bütün çal›flanlar›n etik savunucusu olmas›na yönelik e¤itim
 imkânlar›ndan herkesin kolayl›kla istifade edebilmesinin

sa¤lanmas›,

(h) Her çal›flan›n kurumun etik ortam›na katk›da bulunmas›n›
 teflvik eden, personele yönelik olumlu uygulamalar,

(i) Kurumun etik kültürünün durumunu tespit etmek amac›yla,
tedarikçiler, çal›flanlar ve müflterileri kapsayan düzenli

 anketler,

(j) Etik kültürünü zay›flat›c› nitelikte bask› ve sapmalar
 yaratabilecek kurum içi resmî ve gayriresmî süreçlerin
 düzenli flekilde incelenmesi ve gözden geçirilmesi,

(k) Dürüstlük testleri, uyuflturucu taramalar› ve benzeri tedbirler
 de dahil, ifle alma prosedürlerinin bir parças› olarak uygulanan

düzenli referans ve özgeçmifl kontrolleri.
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Uygulama Önerisi 2200-1:

Görev Planlamas›

Uluslararas› ‹ç Denetim Standartlar›ndan

 Standart 2200'ün Yorumu

‹lgili Standart

2200 Görev Planlamas›

‹ç denetçiler, her görev için, kapsam, amaçlar, zamanlama ve kaynak
da¤›l›m› hususlar›n› da dikkate alan ayr› bir plan haz›rlamal› ve
kaydetmelidir.

‹lgili Standart

2201 Planlamada Dikkate Al›nmas› Gerekenler

Bir görevi planlarken, iç denetçiler flu noktalar› dikkate almal›d›r:
• Denetlenecek olan faaliyetin hedefleri ve faaliyetin kendi

performans›n› kontrol etmesinin araçlar›,

• Faaliyet ve hedeflerine, kaynaklar›na ve operasyonlar›na yönelik
önemli riskler ve bu potansiyel risklerin etki veya ihtimallerini
kabul edilebilir bir seviyede tutman›n yol ve araçlar›,

• Bir ilgili kontrol çerçevesi veya modeline k›yasla, ilgili faaliyetin
risk yönetimi ve kontrolü sistemlerinin yeterlilik ve etkinli¤i,

• Faaliyetin risk yönetimi ve kontrol sistemlerinde önemli geliflme
sa¤lama imkânlar›.

Bu Uygulama Önerisinin Niteli¤i: ‹ç denetçiler, görevlerini planlarken afla¤›daki
önerileri dikkate almal›d›r. Bu k›lavuzun planlama yaparken gerekli olabilecek
bütün hususlar› kapsamak gibi bir amac› yoktur; k›lavuz, sadece, dikkate al›nmas›
gereken konular› içeren bir öneriler demetinden oluflmaktad›r. Uygulama Önerilerine
uymak, iste¤e ba¤l›d›r.
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1. ‹ç denetçi, üstlerinin inceleme ve onay›na tâbi olarak, görevlerini
planlamaktan ve yürütmekten kendisi sorumludur. Bir görev
program›:

• iç denetçinin görevi s›ras›nda ilgili bilgileri toplamak, analiz
 etmek, yorumlamak ve kaydetmek için uygulayaca¤›

 prosedürleri göstermeli,

• görevin amaçlar›n› aç›klamal›,

• görevin her safhas›nda görevin amaçlar›na ulaflmak için
 gereken testlerin derecesi ve kapsam›n› belirtmeli,

• incelenmesi gereken teknik özellikleri, riskleri, süreçleri ve
 ifllemleri tan›mlamal›,

• gereken testlerin niteli¤ini ve kapsam›n› göstermeli,

• göreve bafllanmadan önce haz›r olmal› ve gerekirse, görev
 s›ras›nda de¤ifltirilmelidir.

2. Görevle ilgili sonuçlar›n nas›l, ne zaman ve kime rapor edilece¤inin
tesbiti, ‹ç Denetim Yöneticisinin sorumlulu¤undad›r. Bu tespitler,
görev planlama aflamas›nda mümkün oldu¤u oranda aç›kça
kaydedilmeli ve yönetime raporlanmal›d›r. Görev sonuçlar›n›n

 zamanlamas›n› veya raporlamas›n› etkileyen daha sonraki
de¤ifliklikler de, gerekiyorsa, yönetime bildirilmelidir.

3. Görevin süresi ve tahminî tamamlanma tarihi gibi, görevle ilgili
di¤er gerekler de tespit edilmelidir. Nihaî rapor format› da

 düflünülmeli ve belirlenmelidir; çünkü bu safhada düzgün bir
 planlama, nihaî raporun haz›rlanmas›nda kolayl›k sa¤lar.

4. Görev hakk›nda bilgilendirilmesi gereken bütün yöneticilere bilgi
verilmelidir. Denetlenmekte olan faaliyetin yöneticileriyle

 toplant›lar yap›lmal›d›r. Toplant›larda konuflulan konular›n özetini
ve var›lan sonuçlar› gösteren tutanaklar haz›rlan›p uygun kiflilere
da¤›t›lmal› ve çal›flma dosyalar›nda muhafaza edilmelidir. Tart›flma

362        Meslekî Uygulama Çerçevesi



konular› flunlar olabilir:

• Planlanan amaçlar ve iflin kapsam›,

• Göreve konu olan ifllerin zamanlamas›,

• Görevlendirilen iç denetçiler,

• Yöntemler, zaman k›s›tlar› ve sorumlu kifliler de dahil, görev
 boyunca raporlama süreci,

• Yönetimde veya önemli sistemlerde meydana gelen son
de¤ifliklikler de dahil, denetlenmekte olan birimin çal›flma
flartlar› ve faaliyetleri,

• Yönetimin öncelikli meseleleri, endifleleri ve talepleri,

• ‹ç denetçi için özel önem arz eden konular,

• ‹ç denetim faaliyetinin raporlama prosedürleri ve takip
 sürecinin tan›m›.
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Uygulama Önerisi 2210-1:

Görev Amaçlar›

Uluslararas› ‹ç Denetim Standartlar›ndan

Standart 2210'un Yorumu

‹lgili Standart

2210 Görev Amaçlar›

Görev amaçlar›, denetlenen faaliyetle ilgili riskleri, kontrolleri ve
yönetiflim süreçlerini kapsamal›d›r.

Bu Uygulama Önerisinin Niteli¤i: ‹ç denetçiler, belirli bir görevin amaçlar›n›
belirlerken afla¤›daki önerileri dikkate almal›d›r. Bu k›lavuzun bu tespitte gerekli
olabilecek bütün hususlar› kapsamak gibi bir amac› yoktur; k›lavuz, sadece dikkate
al›nmas› tavsiye edilen baz› konular› aç›klamaktad›r. Uygulama Önerilerine uymak,
iste¤e ba¤l›d›r.

1. Planlama yaz›l› hâle getirilmelidir. Görevin amaçlar› ve iflin
 kapsam› belirlenmelidir. Amaçlar, iç denetçilerin gelifltirdi¤i
 kapsaml› ifadeler olup, baflarmak istenilen hususlar› tan›mlar.

Görev prosedürleri, amaçlara ulaflmak için kullan›lacak araç ve
 yollard›r. Amaç ve prosedürler, birlikte, iç denetçinin iflinin

kapsam›n› tayin eder.

2. Görev amaç ve prosedürleri, denetlenen faaliyetin riskleriyle ilgili
olmal›d›r. Burada kullan›lan "risk" terimi, hedeflere ulafl›lmas›n›
etkileyebilecek bir olay›n meydana gelme belirsizli¤ini ifade eder.
Risk, sonuçlar ve olas›l›k cinsinden hesaplan›r. Planlama

 safhas›ndaki risk de¤erlendirmesinin gayesi, görev amac› hâline
getirilip incelenmesi gereken önemli faaliyet alanlar›n› teflhis
edebilmektir.
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Uygulama Önerisi 2210.A1-1:

Görev Planlamas›nda Risk

De¤erlendirmesi

Uluslararas› ‹ç Denetim Standartlar›ndan

Standart 2210.A1'in Yorumu

‹lgili Standart

2210.A1 ‹ç denetçi, denetlenen faaliyetle ilgili risklerin ön
de¤erlendirmesini yapmal›d›r. Görevin amaçlar›, bu risk
de¤erlendirmesinin sonuçlar›n› yans›tmal›d›r.

Bu Uygulama Önerisinin Niteli¤i: ‹ç denetçiler, görev planlama safhas›nda riskleri
de¤erlendirirken afla¤›daki önerileri dikkate almal›d›r. Bu k›lavuzun böyle bir
de¤erlendirmede gerekli olabilecek bütün hususlar› kapsamak gibi bir amac› yoktur;
k›lavuz, sadece, dikkate al›nmas› gereken bir tavsiyeler demetinden ibarettir.
Uygulama Önerilerine uymak, iste¤e ba¤l›d›r.

1. ‹ç denetçi, yönetimin denetlenen faaliyetle ilgili risk de¤erlendirmesini
gözönüne almal›d›r. ‹ç denetçinin bu ba¤lamda düflünece¤i hususlar
flunlard›r:

• Yönetimin risk de¤erlendirmesinin güvenilirli¤i,

• Yönetimin risk meselelerinin raporlanmas› ve gözlenmesine
 yaklafl›m›,

• Kabul edilebilir risk seviyelerini aflan durumlara dair yönetim
raporlar›,

• Denetlenen faaliyetle iliflkili olabilecek destek sistemlerinde
ve kurumun di¤er faaliyetlerinde, yönetimce teflhis edilen

 baflka risklerin olup olmad›¤›,

• Yönetimin risklerle ilgili kendi kontrol de¤erlendirmesi.
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2. ‹ncelenecek olan faaliyetler hakk›nda temel (arkaplan) bilgiler
toplanmal›d›r. Görev üzerindeki muhtemel etkilerini tespit etmek
amac›yla, ayr›nt›s› afla¤›da say›lan bu bilgiler gözden geçirilmelidir.

• Amaçlar ve hedefler,

• Faaliyetler ve raporlar üzerinde önemli bir etkisi olabilecek
 politika, plan, prosedür, kanun, yönetmelik ve sözleflmeler,

• Çal›flanlar›n, anahtar personelin say›s›, isimleri, ifl tan›mlar›
ve -önemli sistem de¤ifliklikleri de dahil- kurum içindeki son

 de¤ifliklikler hakk›nda ayr›nt›l› bilgiler gibi kuruma ait bilgiler,

• ‹ncelenecek olan faaliyetle ilgili bütçe bilgileri, faaliyet
sonuçlar› ve mali veriler,

• Daha önceki görevin çal›flma kâ¤›tlar›,

• D›fl denetçilerin tamamlanm›fl veya devam eden iflleri de dahil
di¤er görevlerin sonuçlar›,

• Görev üzerinde önemli potansiyel etki yapabilecek sorunlar›
 tespit etmek amac›na yönelik yaz›flma dosyalar› ve

• Faaliyet için uygun ve yetkin teknik literatür.

3. Gerekirse ve uygun görülürse, faaliyetler, riskler ve kontrollere
 aflina olabilmek, görev için önemli olan alan ve konular› tespit
 etmek ve denetlenenlerin yorum ve tavsiyelerini almak amac›yla

bir anket çal›flmas› yap›lmal›d›r. Anket, inceleme konusu olan
 faaliyet hakk›nda, ayr›nt›l› bir do¤rulama olmaks›z›n, bir bilgi
 toplama sürecidir. Anketin temel amaçlar› flunlard›r:

• Denetlenecek faaliyeti anlamak,

• Özel dikkat gösterilmesi gereken önemli alanlar› tespit etmek,

• Denetim s›ras›nda kullanmak üzere bilgi toplamak,

• Ek bir denetime gerek olup olmad›¤›na karar vermek.
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4. Bir anket, görev çal›flmalar›n›n planlanmas›nda ve uygulanmas›nda
somut bilgiye dayanan bir yaklafl›m› mümkün k›lar ve iç denetim
faaliyetinin sahip oldu¤u kaynaklar›n amaca en uygun alanlarda
kullan›lmas› için etkili bir araçt›r. Bir anketin odak noktas›, görevin
niteli¤ine ba¤l› olarak de¤iflir. Bir anketin kapsam› ve zamanlamas›
da de¤iflkenlik arz eder. ‹ç denetçinin e¤itimi, tecrübesi, bilgi
seviyesi, denetimin türü ve anketin rutin olarak yap›lan dönemsel
bir görevin veya göreve özel denetim sonras› yap›lan bir takip
çal›flmas›n›n parças› olup olmamas›, anketin kalitesini ve
ifllevselli¤ini belirleyen unsurlardand›r. Zaman planlamas›yla ilgili
gerekler ise, denetlenen faaliyetin büyüklü¤ü, karmafl›kl›¤› ve
faaliyetin co¤rafî da¤›l›m›ndan etkilenir.

5. Bir anket, afla¤›da say›lan prosedürlerin uygulanmas›n› gerektirebilir:

• Denetlenenlerle yap›lan görüflmeler,

• Faaliyetten etkilenen kiflilerle, örne¤in, faaliyetin ç›kt›lar›n›
kullananlarla yap›lan görüflmeler,

• Saha gözlemleri,

• Yönetim raporlar› ve araflt›rmalar›n›n incelenmesi,

• Analitik denetim prosedürleri,

• Ak›fl flemalar›,

• ‹fllevsel "gözden geçirmeler" (bafllang›çtan sonuna kadar
 belirli ifl ve faaliyetlerin testleri),

• Temel kontrol faaliyetlerinin yaz›l› hâle getirilmesi.

6. ‹ç denetçi, yönetimin risk de¤erlendirmelerinden, temel (arkaplan)
bilgilerden ve anket bulgular›ndan elde edilen sonuçlar›n bir özetini
haz›rlamal›d›r. Bu özet flu hususlara temas etmelidir:

• Önemli sorunlar ve bunlar›n daha derinli¤ine incelenmesinin
sebepleri,
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• Anket s›ras›nda elde edilen ilgili bilgiler,

• Görevin amaçlar›, prosedürleri ve bilgisayar destekli denetim
 teknikleri gibi özel yaklafl›mlar,

• Potansiyel kilit kontrol noktalar›, kontrol zaafiyetleri ve/veya
 afl›r› kontroller,

• Zaman ve kaynak ihtiyaçlar› hakk›nda ön tahminler,

• Raporlama safhalar› ve görevin tamamlanmas› için gözden
 geçirilen tarihler,

• Gerekirse, göreve devam edilmemesinin sebepleri.
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Uygulama Önerisi 2230-1:

Görev Kaynaklar›n›n Tahsisi

Uluslararas› ‹ç Denetim Standartlar›ndan

Standart 2230'un Yorumu

‹lgili Standart

2230 Görev Kaynaklar›n›n Tahsisi

‹ç denetçiler, görevin amaçlar›na ulaflmak için gereken kaynaklar›
tespit etmelidir. Görev kadrosu, görevin niteli¤i, karmafl›kl›¤›,
zaman k›s›tlamalar› ve mevcut kaynaklar dikkate al›narak teflkil
edilmelidir.

Bu Uygulama Önerisinin Niteli¤i: ‹ç denetçiler, görev kaynaklar›n›n nas›l tahsis
edilece¤ini belirlerken afla¤›daki önerileri dikkate almal›d›r. Bu k›lavuzun bu tespitte
gerekli olabilecek bütün hususlar› kapsamak gibi bir amac› yoktur; k›lavuz, sadece,
dikkate al›nmas› gereken bir tavsiyeler demetinden ibarettir. Uygulama Önerilerine
uymak, iste¤e ba¤l›d›r.

Görevi yerine getirmek için gerek duyulan kaynaklar›n tespitinde,
afla¤›dakilerin de¤erlendirilmesi önem tafl›r:

• ‹htiyaç duyulan iç denetim personelinin say›s› ve deneyim düzeyi
belirlenirken; görevin niteli¤i, karmafl›kl›¤›, zaman k›s›tlamalar›

 ve mevcut kaynaklar›n durumu dikkate al›nmal›d›r.

• Görev için uygun iç denetçilerin seçilmesinde, iç denetim
 personelinin bilgi, beceri ve di¤er kabiliyetleri dikkate al›nmal›d›r.

• ‹ç denetçilerin e¤itim ihtiyaçlar› da dikkate al›nmal›d›r, çünkü
her görevlendirme, iç denetim faaliyetinin geliflme ihtiyaçlar›n›n

 karfl›lanmas›na hizmet eder ve buna yard›mc› olur.

• Ek bilgi, beceri ve di¤er kabiliyetlerin gerekti¤i durumlarda,
kurum d›fl› kaynaklar›n kullan›lmas› da düflünülmeli ve dikkate
al›nmal›d›r.
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Uygulama Önerisi 2240-1:

Görev Program›

Uluslararas› ‹ç Denetim Standartlar›ndan

 Standart 2240'›n Yorumu

‹lgili Standart

2240 Görev ‹fl Program›

‹ç denetçiler, görev amaçlar›na yönelik ifl programlar› haz›rlamal›d›r.
Bu ifl programlar›, kay›tl› hâle getirilmelidir.

Bu Uygulama Önerisinin Niteli¤i: ‹ç denetçiler, belirli bir görev için ifl program›
haz›rlarken afla¤›daki önerileri dikkate almal›d›r. Bu k›lavuzun bu program›n
haz›rlanmas›nda gerekli olabilecek bütün hususlar› kapsamak gibi bir amac› yoktur;
k›lavuz, sadece, dikkate al›nmas› gereken bir tavsiyeler demetinden ibarettir.
Uygulama Önerilerine uymak, iste¤e ba¤l›d›r.

1. Kullan›lan test ve örnekleme teknikleri de dahil görev prosedürleri,
mümkünse önceden seçilmeli ve geliflen koflullara göre

 geniflletilmeli veya de¤ifltirilmelidir. Bu konuda, 2210.A1-1 say›l›
Uygulama Önerisinde daha ayr›nt›l› bilgi ve tavsiyeler verilmektedir.

2. Denetçinin objektifli¤inin korunmas› ve görev amaçlar›na ulafl›lmas›
için makul bir güvence sa¤lamak amac›yla, bilgi toplama, analiz,
yorumlama ve belgelendirme süreçleri incelenmeli ve kontrol
edilmelidir.
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Uygulama Önerisi 2240.A1-1:

‹fl Programlar›n›n

Onaylanmas›

Uluslararas› ‹ç Denetim Standartlar›ndan

Standart 2240.A1'in Yorumu

‹lgili Standart

2240.A1 ‹fl programlar›, görev s›ras›nda uygulanacak bilgi toplama,
analiz, de¤erlendirme ve kaydetme prosedürlerini içermeli ve
göstermelidir. ‹fl program›, ifle bafllanmadan önce onaylanmal›d›r;
programda yap›lan de¤ifliklikler için de derhal onay al›nmal›d›r.

Bu Uygulama Önerisinin Niteli¤i: ‹ç denetçiler, ifl program›n› onaylarken afla¤›daki
önerileri dikkate almal›d›r. Bu k›lavuzun bu onay için gerekli olabilecek bütün
hususlar› kapsamak gibi bir amac› yoktur; k›lavuz, sadece, dikkate al›nmas› gereken
bir tavsiyeler demetinden ibarettir. Uygulama Önerilerine uymak, iste¤e ba¤l›d›r.

Çal›flma plan›n›n onaylanmas› sürecinde, bu planlar, görevle ilgili
ifllere bafllanmadan önce, ‹ç Denetim Yöneticisi veya onun tayin etti¤i
kifli taraf›ndan yaz›l› olarak onaylanmal›d›r. Çal›flma planlar›nda
yap›lan de¤ifliklikler de vakit kaybetmeden onaydan geçirilmelidir.
Görevle ilgili ifllere bafllamadan önce yaz›l› onay al›nmas›n› engelleyen
etkenler var ise, bu onay, bafllang›çta, sözlü olarak da al›nabilir.
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Uygulama Önerisi 2300-1:

‹ç Denetçinin Denetiminde Kiflisel

Bilgiler Kullanmas›

Uluslararas› ‹ç Denetim Standartlar›ndan
Standart 2300'ün Yorumu

‹lgili Standart

2300 Görevin Yap›lmas›:

‹ç denetçiler, üstlendikleri görevin hedeflerine ulaflmak için yeterli 
bilgileri belirlemeli, analiz etmeli, de¤erlendirmeli ve kaydetmelidir.

Bu Uygulama Önerisinin Niteli¤i: ‹ç denetçiler, bir güvence veya dan›flmanl›k
görevinde kiflisel veri ve bilgileri kullanmay› düflündüklerinde afla¤›daki önerileri
de dikkate almal›d›r. Bu Uygulama Önerisinin, kiflisel bilgilerin kullan›lmas› hakk›nda
tam kapsaml› bir k›lavuz olmak gibi bir amac› yoktur; sadece kiflisel bilgilerin ilgili
denetimin yap›ld›¤› ve kurumun faaliyet yürüttü¤ü ülkede geçerli olan kanunlara
ve politikalara uygun bir flekilde kullan›lmas›n›n önemini hat›rlatmay› amaçlamaktad›r.
Uygulama Önerilerine uymak iste¤e ba¤l›d›r.

1. Bilgi teknolojisi ve iletiflimdeki geliflmeler, mahremiyet ve gizlilik
konusunda yeni risk ve tehditler yaratmaya devam ettikçe, kiflisel
mahremiyetin ve bilgilerin korunmas›yla ilgili kayg›lar daha da

 belirgin, merkezî ve evrensel bir hâle gelmektedir. Mahremiyetle
ilgili kontroller, dünya ülkelerinin ço¤unda ifl yapmak için uyulmas›
gereken kanunî gerekler aras›ndad›r.

2. Kiflisel bilgiler, genellikle, belirli bir bireyle ilgili olan bilgiler ya
da baflka bilgilerle ba¤lant› kurulabilecek ay›rt edici özellikleri

 bulunan bilgiler anlam›na gelir. Kiflisel bilgiler, herhangi bir ortam
veya flekilde kaydedilmifl olsun ya da olmas›n, maddî olgularla

 ilgili veya öznel bilgileri içerebilir. Örne¤in, flunlar kiflisel bilgi
 kapsam›nda de¤erlendirilebilir:
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• ‹sim, adres, kimlik numaralar›, gelir seviyesi veya kan grubu,

• De¤erlendirmeler, yorumlar, sosyal mevki, sab›ka kay›tlar›
veya disiplin cezalar›,

• Personel özlük dosyalar›, kredi ve borç kay›tlar›.

3. Ço¤unlukla kanunlar kurumlar›n, kiflisel bilgileri toplamadan önce
veya toplarken kiflisel bilgileri hangi amaçlarla toplad›klar›n›

 bildirmelerini ve bu kiflisel bilgileri ilgili bireyin r›zas›n›n oldu¤u
veya kanunlar›n emretti¤i durumlar d›fl›nda, toplama amac› d›fl›nda
herhangi bir amaçla kullanmamalar›n› veya aç›klamamalar›n›

 gerektirir.

4. ‹ç denetçinin hem kendi ülkesinde hem de kurumun faaliyet
 yürüttü¤ü baflka ülkelerde kiflisel bilgilerin kullan›m›na iliflkin
 yürülükteki bütün kanunlar› anlamas› ve bunlara uymas› önemlidir.

5. ‹ç denetçi, belirli iç denetim görevlerinin yürütülmesinde, kiflisel
bilgilere eriflmenin, onlar› alman›n, incelemenin, tahrif etmenin

 veya kullanman›n usulsüz ve baz› durumlarda yasa d›fl› bir hareket
olabilece¤ini bilmelidir.

6. ‹ç denetçinin denetim çal›flmas›na bafllamadan önce bu konular›
 araflt›rmas› ve bu konuda herhangi bir sorusu veya endiflesi varsa,

kurumun hukuk dan›flman›ndan bilgi ve tavsiye istemesi gerekir.
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Uygulama Önerisi 2310-1:

Bilgilerin Tespiti ve

Tan›mlanmas›

Uluslararas› ‹ç Denetim Standartlar›ndan

Standart 2310'un Yorumu

‹lgili Standart

2310 Bilgilerin Tespiti ve Tan›mlanmas›

‹ç denetçiler, görev amaçlar›na ulaflmak için yeterli, güvenilir,
ilgili ve faydal› olan bilgileri tespit etmeli ve tan›mlamal›d›r.

Bu Uygulama Önerisinin Niteli¤i: ‹ç denetçiler, gereken bilgileri tespit ederken
ve tan›mlarken afla¤›daki önerileri dikkate almal›d›r. Bu k›lavuzun bu tespitte gerekli
olabilecek bütün hususlar› kapsamak gibi bir amac› yoktur; k›lavuz, sadece, dikkate
al›nmas› gereken bir tavsiyeler demetinden ibarettir. Uygulama Önerilerine uymak,
iste¤e ba¤l›d›r.

1. Görevin amaç ve kapsam›yla ilgili bütün konularda bilgi
 toplanmal›d›r. ‹ç denetçiler, bilgilerin tespit, tan›mlama ve
 incelenmesinde analitik denetim prosedürlerini uygular. Bu
 prosedürler, mali ve mali olmayan bilgiler aras›ndaki iliflkilerin
 incelenmesi ve karfl›laflt›r›lmas› suretiyle uygulan›r. ‹ncelenecek

olan bilgilerin niteli¤inin belirlenmesi amac›yla analitik denetim
prosedürlerinin uygulanmas›; normal flartlar alt›nda, bu bilgiler

 aras›nda süreklilik arz eden ba¤lant›lar olabilece¤i varsay›m›na
 dayan›r. Normal d›fl› flartlara örnek olarak, ola¤and›fl›, tekrarlamayan

ifllem ve olaylar; muhasebe, örgütlenme, operasyon, çevre ve
 teknoloji yap›s›ndaki de¤ifliklikler; verimsizlikler, etkinsizlikler,

hatâlar, usulsüzlükler, yolsuzluklar ve yasalara ayk›r› eylemler
 say›labilir.

2. Bilgiler, tespit ve tavsiyelere sa¤lam ve güvenilir bir dayanak
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 oluflturacak seviyede yeterli, tatminkâr (güvenilir), ilgili ve faydal›
olmal›d›r. Yeterli bilgi, konuya vâk›f ve tedbirli bir insan›n da

 denetçiyle ayn› kanaatlere varmas›n› sa¤layacak kadar somut
tesbitlere dayanan, ikna edici nitelikte bilgi anlam›na gelir.
Tatminkâr (güvenilir) bilgi, uygun görev teknikleri kullan›larak

 elde edilebilecek en iyi ve güvenilir bilgidir. ‹lgili bilgi, tespit ve
tavsiyeleri destekleyen ve amaçlarla uyumlu bilgidir. Faydal› bilgi
ise, kuruma, hedeflerine ulaflmas›nda yard›mc› olan bilgidir.
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Uygulama Önerisi 2320-1:

Analiz ve De¤erlendirme

Uluslararas› ‹ç Denetim Standartlar›ndan

Standart 2320'nin Yorumu

‹lgili Standart

2320 Analiz ve De¤erlendirme

‹ç denetçiler, vard›klar› sonuçlar› ve görev sonuçlar›n› uygun
analiz ve de¤erlendirmelere dayand›rmal›d›r.

Bu Uygulama Önerisinin Niteli¤i: ‹ç denetçiler, belirli bir görevle ilgili
sonuçlara varmak amac›yla analiz ve de¤erlendirmeleri kullan›rken afla¤›daki
önerileri dikkate almal›d›r. Bu k›lavuzun söz konusu de¤erlendirme için gerekli
olabilecek bütün hususlar› kapsamak gibi bir amac› yoktur; k›lavuz, sadece,
dikkate al›nmas› gereken bir tavsiyeler demetinden ibarettir. Uygulama
Önerilerine uymak, iste¤e ba¤l›d›r.

1. Analitik denetim prosedürleri, iç denetçilere, görev s›ras›nda
 toplad›klar› bilgileri verimli ve etkin bir flekilde de¤erlendirme
 olana¤› sa¤lar. Bu de¤erlendirme, iç denetçinin belirledi¤i veya
 tan›mlad›¤› beklentilerle mevcut bilgilerin karfl›laflt›r›lmas› yoluyla

yap›l›r. Analitik denetim prosedürleri, di¤er hususlar›n yan› s›ra
afla¤›dakilerin tespitinde de faydal› olur:

• Beklenmedik farklar,

• Beklenen farklar›n bulunmamas›,

• Potansiyel hatâlar,

• Potansiyel usulsüzlük veya yolsuzluklar veya mevzuata ayk›r›
eylemler,

• Baflka ola¤and›fl› veya tekrarlamayan ifllem veya olaylar.
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2. Analitik denetim prosedürleri flu ifllemleri içerebilir:

• Mevcut döneme ait bilgilerin, geçmifl dönemlere iliflkin
 benzer bilgilerle karfl›laflt›r›lmas›,

• Mevcut döneme iliflkin bilgilerin bütçelerle veya tahminlerle
 karfl›laflt›r›lmas›,

• Mali bilgiler ile mali olmayan bilgiler aras›ndaki iliflkilerin
 incelenmesi (örne¤in, ortalama personel say›s›ndaki

de¤iflikliklerin, personel giderleriyle k›yaslanmas›),

• Bilginin unsurlar› aras›ndaki iliflkilerin incelenmesi (örne¤in,
 faiz giderlerindeki dalgalanmalar›n ilgili borç bakiyelerindeki

de¤iflikliklerle mukayesesi),

• Bilgilerin kurumun di¤er birimlerindeki benzer bilgilerle
 karfl›laflt›r›lmas›,

• Bilgilerin kurumun faaliyet gösterdi¤i sektörle ilgili benzer
 bilgilerle karfl›laflt›r›lmas›.

3. Analitik denetim prosedürleri; parasal tutarlar, fiziksel miktarlar,
orant›lar veya yüzdeler kullan›larak uygulanabilir. Belirli analitik
denetim prosedürleri, bunlarla s›n›rl› kalmamak kayd›yla, oran,
e¤ilim (trend) ve regresyon analizleri, uygunluk testleri, dönemler
aras› k›yaslamalar ve bütçelerle, tahminlerle ve d›fl ekonomik
verilerle k›yaslamalar gibi yöntemleri içerir. Analitik denetim

 prosedürleri, iç denetçilere, ek görev prosedürlerini gerekli
k›labilecek koflullar›n belirlenmesinde yard›mc› olur. 2200 numaral›
standartlarda (Uygulama Önerisi 2210-1) aç›klanan ilkelere
uygun olarak, iç denetçiler, görevi planlarken analitik denetim

 prosedürlerini uygulamal› ve kullanmal›d›r.

4. Analitik denetim prosedürleri, görev sonuçlar›n› destekleyen
 bilgilerin incelenmesi ve de¤erlendirilmesi amac›yla görev s›ras›nda

da kullan›lmal›d›r. ‹ç denetçiler, analitik denetim prosedürlerinin
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ne oranda kullan›lmas› gerekti¤ini tespit etmek için, afla¤›da say›lan
etkenleri dikkate almal›d›r. Bunlar› inceleyip de¤erlendirdikten
sonra, iç denetçiler, görev amaçlar›na ulaflmak için gereken ek
denetim prosedürlerini de düflünmeli ve kullanmal›d›r.

• ‹ncelenen alan›n önem derecesi,

• Denetlenen alandaki risk yönetiminin etkinli¤inin ve riskin
de¤erlendirilmesi

• ‹ç kontrol sisteminin yeterlili¤i,

• Mali ve mali olmayan bilgilerin varl›¤› ve güvenilirli¤i,

• Analitik denetim prosedürlerinin sonuçlar›n›n tahmin
 edilebilirlik derecesi,

• Kurumun faaliyet gösterdi¤i sektörle ilgili bilgilerin varl›¤›
 ve karfl›laflt›r›labilirli¤i,

• Baflka görev prosedürlerin görev sonuçlar›na ne nisbette
 katk›da bulunabilece¤i.

5. Analitik denetim prosedürleri beklenmedik sonuçlar veya iliflkiler
gösterdi¤i takdirde, iç denetçiler bunlar› incelemeli ve
de¤erlendirmelidir. Bu inceleme ve de¤erlendirme sürecinde, iç

 denetçiler, sonuçlar›n ve iliflkilerin yeterince aç›kland›¤›na kanaat
getirene kadar, yönetimle mülâkatlara ve baflka prosedürlerin
uygulanmas›na devam etmelidir. Aç›klanamayan sonuç veya
iliflkiler, bir potansiyel hatâ, usulsüzlük, yolsuzluk veya mevzuata
ayk›r›l›k gibi önemli bir durumun iflareti olabilir. Yeterince
aç›klanamayan sonuç veya iliflkiler, uygun yönetim kademelerine
rapor edilmelidir. ‹ç denetçiler, bu durumlarda, mevcut koflullara
uygun eylem ve önlemler tavsiye edebilir.
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Uygulama Önerisi 2330-1:

Bilgilerin Kaydedilmesi

Uluslararas› ‹ç Denetim Standartlar›ndan

Standart 2330'un Yorumu

‹lgili Standart

2330 Bilgilerin Kaydedilmesi

‹ç denetçiler, vard›klar› kanaatlere ve görev sonuçlar›na da-yanak
teflkil eden bütün bilgileri kaydetmelidir.

Bu Uygulama Önerisinin Niteli¤i: ‹ç denetçiler, belirli bir görevle ilgili bilgileri
kaydederken afla¤›daki önerileri dikkate almal›d›r. Bu k›lavuzun buna yönelik bütün
hususlar› kapsamak gibi bir amac› yoktur; k›lavuz, sadece, dikkate al›nmas› gereken
bir tavsiyeler demetinden ibarettir. Uygulama Önerilerine uymak, iste¤e ba¤l›d›r.

1. Görevle ilgili kay›tlar› içeren çal›flma kâ¤›tlar›, iç denetçi taraf›ndan
haz›rlanmal› ve iç denetim faaliyetinin yönetimi taraf›ndan gözden
geçirilmelidir. Çal›flma kâ¤›tlar›nda toplanan bilgiler ve yap›lan

 analizler kaydedilmeli ve rapor edilecek tespit ve tavsiyelerin
 dayand›¤› temellere destek olmal›d›r. Görevle ilgili çal›flma
 kâ¤›tlar›, genel olarak;

• göreve iliflkin raporlamalar›n temel deste¤ini oluflturur,

• görevlerin planlanmas›, uygulanmas› ve gözden geçirilmesine
yard›mc› olur,

• görev amaçlar›na ulafl›l›p ulafl›lmad›¤›n› gösterir,

• üçüncü flah›slar›n incelemelerini kolaylaflt›r›r,

• iç denetim faaliyetinin kalite program›n›n incelenmesi ve
 de¤erlendirilmesine temel oluflturur,

• sigorta tazminat talepleri, suiistimal iddialar› ve davalar gibi
durumlarda destek olur,
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• iç denetim personelinin meslekî geliflimine yard›mc› olur,

• iç denetim faaliyetinin Uluslararas› ‹ç Denetim Standartlar›na
uyup uymad›¤›n› gösterir.

2. Görev çal›flma kâ¤›tlar›n›n düzeni, tasar›m› ve içeri¤i, görevin
 niteli¤ine ba¤l›d›r. Denetimle ilgili çal›flma kâ¤›tlar›nda, görev
 sürecinin afla¤›daki safhalar› yer almal›d›r:

• Planlama,

• ‹ç kontrol sisteminin uygunlu¤u, yeterlili¤i ve verimlili¤inin
 incelenmesi ve de¤erlendirilmesi,

• Uygulanan prosedürler, toplanan bilgiler ve var›lan sonuçlar,

• Gözden geçirme,

• Raporlama,

• Takip.

3. Çal›flma kâ¤›tlar› tam ve eksiksiz olmal› ve var›lan sonuçlar›
destekler mahiyette olmal›d›r. Çal›flma kâ¤›tlar›, di¤er fleylerin
yan› s›ra, flu bilgi ve belgeleri içermelidir:

• Planlama belgeleri ve görev programlar›,

• Kontrol soru formlar›, ak›fl flemalar›, kontrol listeleri ve rapor
formlar›,

• Görüflmelerde tutulan notlar ve tutanaklar,

• Örgütlenme flemalar› ve ifl tan›mlar› gibi kuruma ait veriler,

• Önemli sözleflme ve anlaflmalar›n suretleri,

• Operasyonel ve mali politikalar hakk›nda bilgiler,
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• Kontrol de¤erlendirmelerinin sonuçlar›,

• Teyit ve temsil mektuplar›,

• ‹fllemler, süreçler ve hesap bakiyeleri hakk›nda test ve
 analizler,

• Analitik denetim prosedürlerinin sonuçlar›,

• Görev hakk›nda nihaî raporlamalar ve yönetimin bunlar
 karfl›s›ndaki kararlar›,

• Var›lan sonuçlar› tevsik eden görevle ilgili yaz›flmalar.

4. Çal›flma kâ¤›tlar› kâ¤›t, bant, disk, disket, film veya baflka
 ortamlarda olabilir. Çal›flma kâ¤›tlar› kâ¤›t d›fl›ndaki bir ortamda

kay›tl›ysa, bunlar›n yedek kopyalar›n›n al›nmas›na dikkat
edilmelidir.

5. ‹ç denetçiler mali bilgiler hakk›nda raporlama yap›yorsa, çal›flma
kâ¤›tlar› muhasebe kay›tlar›n›n bu mali bilgilerle uyumlu olup

 olmad›¤›n› ve gerekli hesap mutabakat›n›n yap›l›p yap›lmad›¤›n›
göstermelidir.

6. Uygulanan çeflitli görev türlerine göre çal›flma kâ¤›d› politikalar›,
‹ç Denetim Yöneticisi taraf›ndan belirlenmelidir. Soru formlar›

 ve denetim programlar› gibi standart görev çal›flma kâ¤›tlar›, bir
görevin etkinli¤ini art›rabilir ve görevle ilgili ifllerin baflkalar›na
havale edilmesini kolaylaflt›rabilir. Baz› çal›flma kâ¤›tlar›, 'sürekli'
veya 'ileride de kullan›lacak' görev dosyalar› olarak s›n›fland›r›labilir.
Bu dosyalar, genellikle, önemini her zaman koruyan bilgileri içerir.

7. Tipik çal›flma kâ¤›d› haz›rlama teknikleri afla¤›da aç›klanmaktad›r:

• Her çal›flma kâ¤›d›nda görevin ad› belirtilmeli ve çal›flma
 kâ¤›d›n›n içeri¤i veya amac› aç›klanmal›d›r.



• Her çal›flma kâ¤›d›, ifli yapan iç denetçi taraf›ndan imzalanmal›
(veya paraflanmal›) ve üzerine tarih at›lmal›d›r.

• Her çal›flma kâ¤›d›, bir dizin veya referans numaras›
içermelidir.

• Denetim do¤rulama sembolleri (iflaretler) aç›klanmal›d›r.

• Veri kaynaklar› aç›kça beliritilmelidir.
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Uygulama Önerisi 2330.A1-1:

Görev Kay›tlar›n›n Kontrolü

Uluslararas› ‹ç Denetim Standartlar›ndan

Standart 2330.A1'in Yorumu

‹lgili Standart

2330.A1 ‹ç Denetim Yöneticisi, görev kay›tlar›na eriflimi kontrol
etmelidir. ‹ç Denetim Yöneticisi, gerekti¤inde, bu kay›tlar› kurum
d›fl› taraflara vermeden önce, üst yönetimin ve/veya hukuk
dan›flman›n›n onay›n› almal›d›r.

Bu Uygulama Önerisinin Niteli¤i: ‹ç denetçiler, görev kay›tlar›n›n kontrolüyle
ilgili olarak afla¤›daki önerileri dikkate almal›d›r. Bu k›lavuzun bu kontrol için
gerekli olabilecek bütün hususlar› kapsamak gibi bir amac› yoktur; k›lavuz, sadece,
dikkate al›nmas› gereken bir tavsiyeler demetinden ibarettir. Uygulama Önerilerine
uymak, iste¤e ba¤l›d›r.

1. Görev çal›flma kâ¤›tlar›, kurumun mülkiyetindedir. Çal›flma
 kâ¤›tlar›n› içeren dosyalar, genellikle, iç denetim faaliyetinin
 kontrolünde kalmal› ve sadece yetkili kiflilerin eriflimine aç›k

olmal›d›r.

2. Kurumun yönetimi ve di¤er elemanlar› da çal›flma kâ¤›tlar›na
 eriflim hakk› talep edebilir. Bu eriflim, tespit ve tavsiyeleri

kan›tlamak veya aç›klamak için ya da görev evrak›n› iflle ilgili
baflka amaçlarla kullanmak için gerekli olabilir. Bu eriflim talepleri,
‹ç Denetim Yöneticisinin onay›na tâbi olmal›d›r.

3. ‹ç ve d›fl denetçiler, genellikle ve yayg›n olarak, birbirlerine,
 denetim çal›flma kâ¤›tlar›na eriflim imkân› tan›r. D›fl denetçilerin

çal›flma kâ¤›tlar›na eriflimi ‹ç Denetim Yöneticisinin onay›na tâbi
olmal›d›r.



4. D›fl denetçilerden baflka, kurum d›fl›ndan taraflar›n da denetim
çal›flma kâ¤›tlar›na ve raporlara eriflim talebinde bulunmas›
mümkündür. Bu durumda, belgeler d›flar› verilmeden önce, ‹ç
Denetim Yöneticisi, üst yönetimin ve/veya hukuk dan›flman›n›n
onay›n› almal›d›r.
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Uygulama Önerisi 2330.A1-2:

Görev Kay›tlar›na Eriflim Hakk›

Verilmesine Dair Hukukî

Mülâhazalar

Uluslararas› ‹ç Denetim Standartlar›ndan

Standart 2330.A1'in Yorumu

‹lgili Standart

2330.A1 ‹ç Denetim Yöneticisi, görev kay›tlar›na eriflimi kontrol
etmelidir. ‹ç Denetim Yöneticisi, gerekti¤inde, bu kay›tlar› kurum
d›fl› taraflara vermeden önce, üst yönetimin ve/veya hukuk
dan›flman›n›n onay›n› almal›d›r.

Bu Uygulama Önerisinin Niteli¤i: ‹ç denetçiler, iç denetim faaliyeti d›fl›ndan
kiflilerin görev kay›tlar›na eriflmesine izin verirken afla¤›daki önerileri dikkate
almal›d›r. Bu k›lavuzun bu ba¤lamda ifade edilebilecek bütün hususlar› kapsamak
gibi bir amac› yoktur. Uygulama Önerilerine uymak iste¤e ba¤l›d›r.

Dikkat: ‹ç denetçilerin hukukî sorunlarla ilgili tüm konularda hukuk dan›flman›na
dan›flmas› tavsiye edilir; çünkü eriflim koflullar›, farkl› ülkelerde önemli farkl›l›klar
arz edebilir. Bu Uygulama Önerisindeki tavsiyeler, temel olarak Amerika Birleflik
Devletleri'nin hukuk sistemine dayanmaktad›r.

1. ‹ç denetim görev kay›tlar›; bunlar›n hangi ortamda tutuldu¤una
 ve sakland›¤›na bak›lmaks›z›n, raporlar›, rapor eklerini, inceleme

notlar›n› ve yaz›flmalar› içerir. Görev kay›tlar›, denetim
 hizmetlerinin verildi¤i yönetim ve yönetiflim birimlerinin de

deste¤iyle, iç denetçiler taraf›ndan tutulur ve haz›rlan›r. Görev
kay›tlar›, genellikle, içeriklerinin gizli oldu¤u ve bu kay›tlar›n
hem tesbitleri hem de kanaatleri içerebilece¤i varsay›m›yla
haz›rlan›r. Ancak, kuruma veya iç denetim sürecine âflinâ olmayan
kifliler, bu tesbit ve kanaatleri yanl›fl anlayabilir. Kurum d›fl›ndan



kiflilerin görev kay›tlar›na eriflimi; ceza kovuflturmalar›, hukuk
 davalar›, vergi denetimleri, idarî inceleme ve soruflturmalar,

devletin sözleflme incelemeleri ve özerk kurulufllar›n yapt›¤›
incelemeler gibi çeflitli farkl› ifllemlerde de istenmektedir. Avukat-
müvekkil iliflkisinin gizlili¤i ilkesi ihlâl edilmedi¤i müddetçe

 bütün kurum kay›tlar›na, ceza kovuflturmalar› ve davalar›nda
 eriflilebilir. Ceza kovuflturmalar› ve davalar› d›fl›ndaki ifllemlerde

bu eriflim konusu o kadar aç›k olmay›p kurumun tâbi oldu¤u
 mevzuata göre de¤iflir.

2. ‹ç denetim faaliyetinin afla¤›daki düzenlemelerine iliflkin fleffaf
 ve kolay anlafl›l›r uygulamalar, kay›tlara eriflim kontrolünü
 kuvvetlendirebilir. Bu öneriler, afla¤›daki paragraflarda

tart›fl›lmaktad›r:

• Yönetmelik

• ‹fl tan›mlar›

• Kurum içi birimlere iliflkin politikalar

• Hukuk dan›flman›yla birlikte yürütülen soruflturmalara iliflkin
 prosedürler

3. Kuruma ait tüm kay›tlar›n, bilgilerin eriflimi ve kontrolü meselesi,
kay›tlar›n hangi ortamda sakland›¤›na bak›lmaks›z›n, iç denetim
yönetmeli¤inde düzenlenmelidir.

4. ‹ç denetim faaliyetinde, ifller, çeflitli ve karmafl›k görevlere de
 aç›kl›k getirecek flekilde, yaz›l› olarak tan›mlanmal›d›r. Bu tan›mlar,

iç denetçilerin görev kay›tlar›na eriflimini kolaylaflt›rabilir; ayr›ca
iç denetçilerin yapt›klar› iflin kapsam›n› anlamalar›na; kurum d›fl›
kiflilerin ise iç denetçilerin vazifelerini kavramalar›na yard›mc› olur.

5. ‹ç denetim biriminin çal›flmalar›n› düzenleyen birim içi politikalar
haz›rlanmal›d›r. Bu yaz›l› uygulamalar, di¤er konular›n yan› s›ra,
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görev kay›tlar›na nelerin dahil edilece¤i, kay›tlar›n saklanma
 süresini, kurum d›fl›ndan gelen kay›tlara eriflim taleplerinin

de¤erlendirme usulünü, ve hukuk dan›flman› ile yürütülen
soruflturmalarda takip edilecek yöntemleri kapsamal›d›r. Bunlar 
afla¤›da tart›fl›lmaktad›r.

6. Politikalarda görev kay›tlar›n›n içeri¤i, format› ve iç denetçilerin
kendi inceleme notlar›n›n ak›beti (di¤er bir deyiflle, notlar›n, ortaya
ç›km›fl ve halledilmifl bir meselenin kayd› olarak saklanmas›n›n

 m›, yoksa üçüncü flah›slar›n kay›tlara erifliminin engellenmesini
 teminen imhas›n›n m› uygun olaca¤›) aç›kça ifade edilmelidir.

Politikalarda, ayr›ca, görev kay›tlar›n›n ne kadar süreyle tutulaca¤›
ve saklanaca¤› da gösterilmelidir. Bu süre s›n›rlamalar›, hem
kurumun ihtiyaçlar›na hem de kanun hükümlerine göre tespit
edilir. (Bu konuda da hukuk dan›flman›yla istiflare edilmesi

 önemlidir.)

7. Birim politikalar›nda, birim kay›tlar›n›n kontrol ve güvenli¤inden
kurum içinde kimin sorumlu oldu¤u, kime görev kay›tlar›na eriflim
izni verilebilece¤i ve eriflim taleplerinde izlenmesi gereken usul
aç›klanmal›d›r. Bu politikalar, kurumun faaliyet gösterdi¤i sektör
veya ülkedeki genel uygulamalara ve kurumun tâbi oldu¤u

 mevzuata ba¤l› olabilir. ‹ç Denetim Yöneticisi ve iç denetimde
görevli di¤er kifliler, sektördeki uygulama de¤iflikliklerine ve

 hukukî emsal teflkil eden yeni geliflmelere karfl› müteyakk›z
olmal›d›r. Bu kifliler, bir gün çal›flma kay›tlar›na kimin eriflim
talebinde bulunabilece¤ini tahmin edebilmelidir.

8. Görev kay›tlar›na eriflim hakk›n›n verilmesine iliflkin bir politika,
afla¤›da say›lan konulara da temas etmelidir:

• Eriflim sorunlar› ve ihtilâflar›n›n çözümlenme süreci,

• her türlü çal›flma belgelerinin saklanma süreleri,

• ‹ç denetim personelinin çal›flma belgelerine eriflim riskleri ve
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 sorunlar› konusunda meslekî aç›dan yetifltirilmesi ve sürekli
bir e¤itime tâbi tutulmas› süreci

• Gelecekte kimlerin çal›flma belgelerine eriflim talebinde
 bulunabilece¤ini belirlemek amac›yla sektörde dönemsel

incelemeler yapmak gerekti¤i.

9. Bir politika, iç denetçiye, bir denetimin ne zaman bir soruflturmay›
gerektirdi¤ini, yani bir denetimin ne zaman bir avukatla yürütülmesi
gereken bir soruflturma haline geldi¤ini ve hukuk dan›flman›yla

 iletiflimlerde hangi özel prosedürlerin uygulanmas› gerekti¤ini
tespit etmesinde yol göstermelidir. Politika, avukat görevlendirme
mektubunun, avukata verilecek bilgilerin gizlili¤inin korunmas›n›
temin edecek flekilde düzenlenmesini de kapsamal›d›r.

10.‹ç denetçiler, ayr›ca, denetim ve yönetim kurulu üyelerini ve
 yönetimi, görev kay›tlar›na eriflimin riskleri hakk›nda e¤itmeli ve

bilgilendirmelidir. Kimlerin görev kay›tlar›na eriflimine izin
 verilebilece¤ine, bu taleplerin nas›l iflleme konulaca¤›na ve
 denetimin soruflturma aç›lmas›n› gerektirdi¤inde hangi prosedürlerin

uygulanmas› gerekti¤ine iliflkin politikalar, yönetim kurulunun
 denetim komitesi (veya dengi bir yönetim birimi) taraf›ndan

incelenmelidir. Bu konuya özel politikalar, kurumun niteli¤ine ve
kanunlarla belirlenmifl eriflim imtiyazlar›na ve haklar›na ba¤l›
olarak, farkl›l›k gösterir.

11. Kurum d›fl›na bir aç›klama yapmak gerekti¤inde, görev kay›tlar›n›n
dikkatle haz›rlanmas› önemlidir. Bu yap›l›rken, flu kurallara
uyulmal›d›r:

• Sadece istenen belgeler aç›klanmal› veya verilmelidir. ‹çinde
 kanaat ve tavsiyeler bulunan görev kay›tlar› genellikle

yay›nlanmaz ve verilmez. Avukatlar›n düflündü¤ü süreçleri
 veya stratejileri aç›klayan belgeler genellikle gizlidir ve zorunlu

aç›klamaya tâbi tutulamaz.
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• Tüm belgelerin, özellikle kurflun kalemle yaz›lm›fllar›n,
orijinalleri saklanmal› ve sadece suretleri verilmelidir.

 Mahkeme bu belgelerin orijinalini isterse, iç denetim birimi
belgenin bir suretini elinde tutmal›d›r.

• Her belgeye gizli damgas› bas›lmal› ve baflka kiflilere izinsiz
verilmesinin ve da¤›t›lmas›n›n yasak oldu¤unu belirten bir

 not eklenmelidir.
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Uygulama Önerisi 2330.A2-1:

Kay›tlar›n Saklanmas›

Uluslararas› ‹ç Denetim Standartlar›ndan

Standart 2330.A2'nin Yorumu

‹ligili Standart

2330.A2 ‹ç Denetim Yöneticisi, görev kay›tlar›n›n saklanmas›na
iliflkin esaslar› belirlemelidir. Bu esaslar,kurumun temel ilkelerine
ve ilgili mevzuata uygun olmal›d›r.

Bu Uygulama Önerisinin Niteli¤i: ‹ç denetçiler, kay›t saklama esaslar›n› belirlerken
afla¤›daki önerileri dikkate almal›d›r. Bu k›lavuzun bu esaslar belirlenirken dikkate
al›nmas› gereken bütün hususlar› kapsamak gibi bir amac› yoktur; k›lavuz, sadece,
dikkate al›nmas› gereken bir tavsiyeler demetinden ibarettir. Uygulama Önerilerine
uymak iste¤e ba¤l›d›r.

Kay›t saklama esaslar›, kay›tlar›n hangi formatta tutuldu¤una ve
sakland›¤›na bak›lmaks›z›n, bütün görev kay›tlar›n› kapsayacak
flekilde düzenlenmelidir.
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Uygulama Önerisi 2340-1:

Görevin Gözetim ve Kontrolü

Uluslararas› ‹ç Denetim Standartlar›ndan

Standart 2340'›n Yorumu

‹lgili Standart

2340 Görevin Gözetim ve Kontrolü

Görevler; görev amaçlar›na ulafl›lmas›n›, kalitenin güvence alt›na
al›nmas›n› ve personelin gelifltirilmesini sa¤layacak bir tarzda
gözetlenmeli ve kontrol edilmelidir.

Bu Uygulama Önerisinin Niteli¤i: ‹ç denetçiler, iç denetim görevinin gözetim ve
kontrolünü yaparken afla¤›daki önerileri dikkate almal›d›r. Bu k›lavuzun bu yönde
dikkate al›nmas› gereken bütün hususlar› kapsamak gibi bir amac› yoktur; k›lavuz,
sadece, dikkate al›nmas› gereken bir tavsiyeler demetinden ibarettir. Uygulama
Önerilerine uymak iste¤e ba¤l›d›r.

1. ‹ç denetim görevlerinin uygun ve yeterli bir flekilde gözetim ve
 kontrolünün yap›lmas›ndan ‹ç Denetim Yöneticisi sorumludur.
 Planlama ile bafllayan bu süreç, inceleme, de¤erlendirme, raporlama

ve takip safhalar›yla devam eder. Gözetim ve kontrol flunlar› içine al›r:

• ‹ç denetçilerin gerekli bilgilere, becerilere ve di¤er kabiliyetlere
sahip olmas›n› sa¤lamak,

• Planlama safhas›nda gerekli talimatlar› vermek ve görev
program›n› onaylamak,

• Gereklili¤i kan›tlanm›fl ve izni al›nm›fl de¤ifliklikler söz konusu
olmad›kça, görev program›n›n onayland›¤› hâliyle uygulan›p

 uygulanmad›¤›n› gözetlemek ve kontrol etmek,

• Görev çal›flma kâ¤›tlar›n›n tespitleri, sonuçlar› ve tavsiyeleri
 yeterince destekleyip desteklemedi¤ini de¤erlendirmek,

• Raporlamalar›n aç›k, do¤ru, objektif, özlü ve yap›c› olmas›n›
 ve zaman›nda yap›lmas›n› sa¤lamak,



• Görev amaçlar›na ulafl›lmas›n› sa¤lamak

• ‹ç denetçilerin bilgi, beceri ve di¤er kabiliyetlerini gelifltirmeleri
için uygun imkânlar yaratmak.

2. Gözetim ve kontrole iliflkin uygun belge ve bulgular yaz›l› hâle
 getirilmeli ve saklanmal›d›r. Gereken denetim kapsam›, iç

denetçilerin yeterlili¤ine, deneyimine ve görevin karmafl›kl›kl›¤›na
ba¤l›d›r. Gözetim ve kontrolün tüm sorumlulu¤u, ‹ç Denetim

 Yöneticisine aittir; fakat ‹ç Denetim Yöneticisi bu ifl için, iç
denetim bölümünden yeterli tecrübeye sahip kiflileri de

 görevlendirebilir. Daha az deneyimli iç denetçilerin ifllerinin
gözden geçirmek için, yeterli tecrübeye sahip iç denetçiler

 kullan›labilir.

3. ‹ç denetim birimi taraf›ndan veya iç denetim birimi ad›na
 yap›ld›¤›na bak›lmaks›z›n bütün iç denetim görevlerinden ‹ç
 Denetim Yöneticisi sorumludur. ‹ç Denetim Yöneticisi, görevin

planlama, inceleme, de¤erlendirme, raporlama ve takip
aflamalar›nda al›nan bütün önemli kararlardan sorumludur. ‹ç

 Denetim Yöneticisi, bu sorumlulu¤unun gere¤ini yerine getirmek
için uygun araç ve yollar gelifltirmelidir. Araç ve yollar terimi,
afla¤›daki amaçlarla haz›rlanm›fl politika ve prosedürleri kapsar:

• ‹ç denetçilerin veya iç denetim birimi ad›na çal›flan baflka
 kiflilerin ald›¤› kararlar›n, ‹ç Denetim Yöneticisinin kararlar›na,

görevi olumsuz etkiyebilecek kadar, ayk›r› olmas› riskini
asgarî düzeye indirmek

• Görevle ilgili önemli konularda, ‹ç Denetim Yöneticisi ile iç
 denetim personelinin kararlar› aras›ndaki farklar› gidermek.

Bu yol ve araçlardan baz›lar› flunlar olabilir: (a) tesbit ve
 bulgular›n tart›fl›lmas›, (b) ek araflt›rma ve/veya inceleme

 yap›lmas›, (c) çal›flma kâ¤›tlar›ndaki farkl› görüfllerin
 kaydedilmesi ve farkl›l›klar›n uzlaflt›r›lmas›. Etik bir meselede

fikir ayr›l›¤› olmas› hâlinde, konunun kurumdaki etik
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görevlilerine götürülmesi de 'uygun araç ve yollar' terimi
içinde de¤erlendirilebilir.

4. Gözetim ve kontrol sürecine, personelin e¤itim ve geliflim
 çal›flmalar›, personel performans de¤erlendirmeleri, zaman ve

maliyet kontrolleri ve benzeri baflka idarî ifller de dahildir.

Bütün görev çal›flma kâ¤›tlar›, raporlamalar› destekleyip
 desteklemediklerini ve gereken bütün denetim prosedürlerinin
 uygulan›p uygulanmad›¤›n› tespit etmek amac›yla, gözden

geçirilmelidir. Bu ifllemin yap›ld›¤›n›n teyidi için, kâ¤›tlar›n
inceleyen kifli taraf›ndan paraflanmas› ve üzerlerine tarih at›lmas›
da gereklidir. Gözetim ve kontrolün yap›ld›¤›n› teyide yarayan

 di¤er teknikler aras›nda, gözden geçirme kontrol listesi kullan›lmas›;
gözden geçirmenin niteli¤i, kapsam› ve sonuçlar›n› gösteren bir

 not haz›rlanmas› ve/veya elektronik çal›flma kâ¤›d› yaz›l›mlar›nda,
de¤erlendirme ve onaya yer verilmesi say›labilir.

5. Tüm görev çal›flma kâ¤›tlar›, yap›lan raporlamalar› gerekti¤i flekilde
desteklediklerinden ve gerekli tüm denetim prosedürlerinin yerine
getirildi¤inden emin olunacak flekilde gözden geçirilmelidir.
Gözden geçirmenin yap›ld›¤›na dair kan›tlar, gözden geçirenin
her gözden geçirmeden sonra att›¤› paraf› ve tarihi de içermelidir.
Bu yönde kan›t sa¤layacak di¤er teknikler aras›nda, görev çal›flma
kâ¤›d› gözden geçirme kontrol listesinin kullan›lmas›, gözden

 geçirmenin nitelik, kapsam ve sonuçlar›n› gösteren bir tutanak
 düzenlenmesi ve/veya elektronik çal›flma kâ¤›d› yaz›l›m› içinde
 bir de¤erlendirme ve kabul yöntemi de say›labilir.

6. Gözden geçirme yapanlar, gözden geçirme sürecinde ortaya ç›kan
sorular hakk›nda yaz›l› bir kay›t gözden geçirme notlar›)

 oluflturabilir. Gözden geçirme notlar› düzenlenirken, çal›flma
kâ¤›tlar›nda gözden geçirme s›ras›nda ortaya ç›kan sorular›n
cevapland›¤›n› tevsikeden yeterli kan›t oldu¤undan emin olmak
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 gerekir. Gözden geçirme notlar›n›n kullan›lmas›yla ilgili kabul
edilebilir seçenekler flunlard›r:

• Gözden geçirme notlar›n›n, gözden geçirmeyi yapan kiflinin
sordu¤u sorular›n ve ald›¤› yan›tlar›n bir kayd› olarak

 saklanmas›

• Sorulan soru yan›tland›ktan ve ilgili çal›flma kâ¤›tlar› istenen
 ek bilgileri de içerecek flekilde de¤ifltirildikten sonra, gözden

geçirme notlar›n›n at›lmas›.
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Uygulama Önerisi 2400-1:

Sonuçlar›n Raporlanmas›na

Dair Hukukî Mülâhazalar

Uluslararas› ‹ç Denetim Standartlar›ndan

Standart 2400'ün Yorumu

‹lgili Standart

2400 Sonuçlar›n Raporlanmas›

‹ç denetçilerin görev sonuçlar›n› raporlamas› gerekir.

Bu Uygulama Önerisinin Niteli¤i: ‹ç denetçiler, denetim sonuçlar›n› raporlarkenr
afla¤›daki önerileri dikkate almal›d›r. Bu k›lavuzun sonuçlar›n raporlanmas›nda
dikkate al›nmas› gereken bütün hususlar› kapsamak gibi bir amac› yoktur. Uygulama
Önerilerine uymak iste¤e ba¤l›d›r.

Dikkat: ‹ç denetçilerin hukukî sorunlarla ilgili tüm konularda hukuk dan›flman›na
dan›flmas› tavsiye edilir; çünkü konuyla ilgili koflullar ülkeler aras›nda önemli
farkl›l›klar arz edebilir. Bu Uygulama Önerisindeki tavsiyeler, temel olarak

Amerika Birleflik Devletleri'nin hukuk sistemine dayanmaktad›r.

1. ‹ç denetçiler, mevzuat ihlâlleriyle ve baflka hukukî sorunlarla ilgili
denetim raporlar›nda ve çal›flma kâ¤›tlar›nda sonuçlar› aç›klarken
ve fikir beyan ederken dikkatli olmal›d›r. Bu konular› düzenleyen
yerleflik politika ve prosedürlerin bulunmas› ve ilgili baflka

 bölümlerle (hukuk dan›flman›, mevzuata uyum, vb.) yak›n bir
 çal›flma iliflkisinin kurulmas› fliddetle tavsiye ve teflvik edilir.

2. ‹ç denetçilerin delil toplamalar›, analitik kararlar almalar›, sonuçlar›
rapor etmeleri ve gereken düzeltici tedbirlerin al›nmas›n› sa¤lamalar›
gerekir. ‹ç denetçinin görev kay›tlar›n› kaydetmesi ve

 belgelendirmesi koflulu, hukuk dan›flman›n›n savunmaya zarar
verebilecek kan›t b›rakmama iste¤iyle çeliflebilir. Örne¤in, bir iç
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denetçi bir inceleme ve soruflturmay› gerekti¤i gibi yapsa bile,
 ortaya ç›kan olaylar, kurumun hukuk dan›flman›n›n iddialar› ve 

savunmalar›na zarar verebilir. Aniden yap›lan bir aç›klaman›n
 hukuk dan›flman›n›n ve iç denetçinin birbirleriyle çeliflmesine yol

açmas›n› önlemek için uygun planlama ve politikalar flartt›r. Bu 
politikalar, rol tan›mlar›n› ve raporlama yöntemlerini içermelidir.
‹ç denetçi ve kurumun hukuk dan›flman›, kurum yönetimini,
belirlenmifl politikalar konusunda e¤iterek ve bu konuda hassas

 davranmalar›n› sa¤layarak, tüm kurum içinde etik ve önleyici bir
bak›fl aç›s›n› da teflvik etmelidir. ‹ç denetçiler, özellikle görev

 sonuçlar›n›n kurum d›fl›ndan kiflilere aç›klanmas› veya
raporlanmas›n› gerektirebilecek görevlerde afla¤›dakileri dikkate
almal›d›r:

3. Avukat-müvekkil iliflkisinin gizlili¤inin korunabilmesi için gerekli
dört unsur vard›r. Bunun için,

• Müvekkil için hukukî yard›m istemek, almak veya vermek
 amac›yla

• "bu imtiyaza sahip kifliler" aras›nda,

• gizlilik içinde yap›lan

• bir iletiflim

söz konusu olmal›d›r.

Esas olarak avukatlarla yap›lan iletiflim ve görüflmelerin gizlili¤ini
korumak amac›n› güden bu imtiyaz, avukatla birlikte çal›flan üçüncü
kiflilerle yap›lan iletiflim ve görüflmelere de uygulanabilir.

4. Baz› mahkemeler, denetim çal›flmalar› s›ras›nda oluflan belgeler
 gibi özelefltiri (kurum içine özel kendini de¤erlendirme)

malzemelerini, d›flar›ya aç›klanmaya karfl›, koruyan bir 'özelefltiri
imtiyaz›' tan›maktad›r. Genellikle, bu imtiyaz›n alt›nda yatan

 mant›k, dava konusu örneklerde, yap›lan denetimin gizlili¤inin
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korunmas›n›n sa¤layaca¤› faydan›n, söz konusu bilgilerin
aç›klanmas›yla temin edilecek kamu yarar›ndan daha fazla
oldu¤udur. Bir mahkemenin bu konuda yapt›¤› aç›klama flöyledir:
"Özelefltiriye yönelik analizlere tan›nan gizlilik imtiyaz›, bu

 nitelikteki de¤erlendirmelerin d›flar›ya aç›klanmas›n› engelleyen
bir 'flartl› imtiyaz' olarak kabul edilmifltir. Bu imtiyaz, kiflilerin

 veya iflletmelerin, ileride aç›labilecek davalarda has›mlar›nca
aleyhlerine kullanabilecek bir delili kendi elleriyle yaratma korkusu
olmadan, mevzuata uyup uymad›klar›n› samimi bir flekilde
de¤erlendirmesini mümkün k›lmaktad›r. Bu doktrinin gerekçesi,
bu tür özelefltiri niteli¤indeki de¤erlendirmelerin, kurumlar›n

 hukuku gözetme e¤ilimini güçlendirmesi ve bunun da son tahlilde
kamu menfaatine bir durum oldu¤u düflüncesidir."

5. Genel olarak, bu flartl› gizlilik imtiyaz›ndan istifade edebilmek
için üç hususun yerine getirilmifl olmas› gerekir:

• Bilgiler, imtiyaz talep eden taraf›n yapt›¤› bir özelefltiri
sonucunda elde edilmifl olmal›d›r

• Bu elefltirel analize konu bilgilerin serbest ak›fl›n›n
korunmas›nda kamunun güçlü bir menfaati bulunmal›d›r

• Bilgilerin, aç›klanmas›na izin verildi¤i takdirde, serbest ak›fl›
 kesilecek türde bilgiler olmas› gerekir.

Baz› durumlarda, mahkemeler, bu elefltirel analizin ilgili davac›n›n
zarara maruz kalmas›ndan önce olup olmad›¤›na veya davac›n›n
zarar›na neden olup olmad›¤›na da bakmaktad›r. Analizin davaya yol
açan olaylardan sonra olmas› hâlinde, bu imtiyaz›n gerekçesinin en
güçlü seviyede oldu¤u söylenir.

6. Belgelerin bir özel kifli taraf›ndan de¤il de bir devlet kuruluflu
 taraf›ndan talep edildi¤i durumlarda, mahkemeler bu özelefltiri
 niteli¤indeki de¤erlendirmelere gizlilik imtiyaz› tan›makta,

genellikle daha isteksiz davranmaktad›r; bu isteksizli¤in nedeni,
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muhtemelen, kanunlar›n uygulanmas› konusunda devletin nispeten
daha güçlü bir ç›kar› oldu¤u fikridir. Özelefltirel de¤erlendirme
imtiyaz›, özellikle, yerleflik özdenetim ve düzenleme prosedürlerine
sahip bulunan ifllevler ve birimlerle ba¤lant›l›d›r. Bu tür prosedürlere
sahip olanlar aras›nda hastahaneler, arac› kurumlar ve muhasebe ve
mali müflavirlik firmalar› say›labilir. Bu prosedürlerin ço¤u, bir
iflletme faaliyetine eklenmifl bulunan, mali denetim gibi kalite güvencesi
prosedürleriyle ilgilidir.

7. 'Çal›flma sonuçlar› doktrini' kapsam›nda, belgeleri aç›klama
 zorunlulu¤undan korunmak için üç hususun yerine getirilmesi
 gerekir: Belgeler:

• herhangi bir çal›flma sonucu türüne uymal›d›r (örne¤in,
tutanaklar, bilgisayar programlar›),

• bir dava aç›labilece¤i düflüncesiyle haz›rlanm›fl olmal›d›r,

• belgeleri haz›rlayan kifli, avukat›n bir temsilcisi olmal›d›r.

8. Avukat-müvekkil iliflkisi kurulmadan önce haz›rlanm›fl bulunan
 belgeler, çal›flma sonuçlar› doktrini korumas›ndan istifade edemez.

Belgelerin avukat-müvekkil iliflkisi kurulmadan önce avukata
 teslim edilmifl olmas›, çal›flma sonuçlar› doktrini kapsam›nda
 korunma için yeterli de¤ildir. Ayr›ca söz konusu doktrin, s›n›rl›
 bir flekilde uygulanabilir. Önemli bir bilgi ihtiyac› varsa ve bu

bilgiler afl›r› bir güçlük olmadan baflka kaynaklardan temin
edilemiyorsa, belgeler bu doktrinin korumas›ndan istifade edemez.
Grand Jury davas›nda, flirketin denetim komitesi, yabanc› ülkelere
kuflkulu bir ödeme yap›l›p yap›lmad›¤›n› tespit etmek amac›yla

 kiflilerle görüflmeler yapt›. Denetim komitesinin raporu, ölmüfl
kiflilerle yap›lan görüflmelerin sonuçlar›n› içeren k›s›mlar› hariç,
çal›flma sonuçlar› doktrini kapsam›nda aç›klama zorunlulu¤una

 karfl› korundu.

406        Meslekî Uygulama Çerçevesi



Uygulama Önerisi 2410-1:

Raporlama K›staslar›

Uluslararas› ‹ç Denetim Standartlar›ndan

Standart 2410'un Yorumu

‹lgili Standart

2410 Raporlama K›staslar›

Raporlamalar, var›lan sonuçlar, yap›lan tavsiyeler ve önerilen eylem
planlar›n›n yan›nda görevin hedeflerini ve kapsam›n› da içermelidir.

‹lgili Standart

2410.A1 Sonuçlar› gösteren nihaî rapor, gerekti¤inde, iç denetçinin
görüfl ve kanaatlerini de içermelidir.

Bu Uygulama Önerisinin Niteli¤i: ‹ç denetçiler, görevlerin sonuçlar›n› rapor ederken
afla¤›daki önerileri dikkate almal›d›r. Bu k›lavuzun bu konuda dikkate al›nmas› gereken
bütün hususlar› kapsamak gibi bir amac› yoktur; k›lavuz, sadece, dikkate al›nmas›
gereken bir tavsiyeler demetinden ibarettir. Uygulama Önerilerine uymak iste¤e ba¤l›d›r.

1. Görevle ilgili nihaî raporlar›n format› ve içeri¤i kurumdan kuruma
veya görevin türüne göre de¤iflmesine ra¤men, her raporda, en

 az›ndan, görevin amac›, kapsam› ve sonuçlar› ifade edilmelidir.

2. Görevle ilgili nihaî raporlarda, temel (arkaplan) bilgiler ve özetler
de yer alabilir. Temel bilgiler, denetlenen birimlerin ve

 faaliyetlerinin anlafl›lmas›n› sa¤lar ve gerekli bilgi ve verileri
 sunar. Bu temel bilgiler, daha önceki raporlarda bulunan tespitlere,

sonuçlara ve tavsiyelere de yer verebilir; raporun önceden
 programlanm›fl bir görevin sonucu mu, yoksa talep üzerine yap›lan

bir denetimin sonucu mu oldu¤unu bildirir. Raporda yer verilmiflse,
özetler, raporun esas›n› verecek nitelikteki ifadelerden ibaret olmal›d›r.
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3. Raporun "Amaçlar" bafll›¤› alt›nda, görevin hedefleri aç›klanmal›d›r.
Gerekti¤inde, okuyucu bu k›s›mda, görevin neden yap›ld›¤› ve

 görevden ne beklendi¤i konusunda bilgilendirilebilir.

4. Raporun "Kapsam" bafll›¤› alt›nda, denetlenen faaliyetler belirtilmeli
ve denetimin kapsad›¤› süre dilimi gibi destekleyici bilgiler
(gerekti¤inde) verilmelidir. Görevin s›n›rlar›n› aç›kça çizmek
amac›yla, gerekirse, denetlemeye konu olmayan ilgili faaliyetler
de belirtilmelidir. Yap›lan görev konusu ifllerin niteli¤i ve kapsam›
da tan›mlanmal›d›r.

5. Görev sonuçlar›; tespitleri, kanaatleri, tavsiyeleri ve eylem planlar›n›
içermelidir.

6. Tespitler, maddî olay ve olgularla ilgili aç›klamalard›r. ‹ç denetçinin
vard›¤› sonuçlar› ve yapt›¤› tavsiyeleri desteklemek veya bunlar›n
yanl›fl anlafl›lmas›n› önlemek için gerekli görülen tespitler, nihaî
görev raporlar›na dahil edilmelidir. Daha az önemli görülen tespitler
veya tavsiyeler de gayriresmî yollarla bildirilebilir.

7. Görevle ilgili tespit ve tavsiyeler, 'olanlar' ile 'olmas› gerekenlerin'
karfl›laflt›r›lmas› sonucu ortaya ç›kar. Bu karfl›laflt›rmada bir fark
bulunsa da bulunmasa da, iç denetçi, raporunu üzerinde bina

 edebilece¤i bir temel kurmufl olur. Mevcut durum k›staslara
 uygunsa, raporda, tatmin edici performans teyidi vermek uygun
 olabilir. Gözlem ve tavsiyeler, afla¤›daki özelliklere dayanmal›d›r:

• K›stas: Bir de¤erlendirme ve/veya do¤rulama yapmak için
 kullan›lan standartlar, ölçüler veya beklentilerdir (ne

 olmal›d›r?).

• Tesbit: ‹ç denetçinin denetleme s›ras›nda elde etti¤i belge ve
 bulgulard›r (olan nedir?).

• Sebep: Beklenen koflullar ile mevcut koflullar aras›nda tespit
edilen fark›n sebebidir (neden böyle bir fark mevcuttur?).

408        Meslekî Uygulama Çerçevesi



• Etki (Sonuç): Tesbitlerin k›staslara uygun olmamas›ndan
 dolay› kurumun ve/veya baflkalar›n›n karfl› karfl›ya oldu¤u

 risk veya risk maruziyetidir (fark›n etkisi nedir?). Bu riskin
 veya riske maruz kalma derecesinin belirlenmesinde, iç denetçi,

görevle ilgili gözlem ve tavsiyelerinin, kurumun faaliyetleri
ve mali tablolar› üzerinde yapabilece¤i etkiyi düflünmelidir.

• Tesbit ve tavsiyeler, baflka bir yerde söz konusu edilmemiflse,
denetlenenin baflar›lar›n›, ilgili konular› ve destekleyici bilgileri
de içerebilir.

8. Sonuç ve kanaatler, iç denetçinin denetleme konusu faaliyetlere
 iliflkin tespit ve tavsiyelerinin nelere yol açabilece¤i hakk›ndaki
 de¤erlendirmesini yans›t›r. Bu bölümde, genellikle, tespit ve

tavsiyeler, bunlar›n genel etkilerine dayanan bir bak›fl aç›s›yla
yans›t›l›r. Görev raporuna dahil edilmiflse, görevle ilgili sonuçlar›n
aç›kça tan›mlanmas› ve belirtilmesi gerekir. Sonuçlar, bir görevin
kapsam›n›n tamam›n› ya da sadece belirli yönlerini kapsayabilir.
Sonuçlar; bunlarla s›n›rl› kalmamak kayd›yla, faaliyet veya program
hedeflerinin ve amaçlar›n›n kurumun hedef ve amaçlar›na uyup

 uymad›¤›n›, kurumun hedef ve amaçlar›na ulafl›l›p ulafl›lmad›¤›n› ve
inceleme konusu olan faaliyetin amaçland›¤› gibi çal›fl›p çal›flmad›¤›n›
da kapsayabilir. ‹ç denetçinin görüflü, gözden geçirilen alan veya
kontrollerin genel bir de¤erlendirmesini içine alabilece¤i gibi, gözden
geçirmenin belli cepheleriyle veya belirli kontrollerle s›n›rl› da olabilir.

9. Görevle ilgili raporlamalar, potansiyel iyileflmeler hakk›nda tavsiyeleri,
tatmin edici performans baflar›lar›n› ve düzeltici tedbirleri de
içermelidir. Öneriler, iç denetçinin kendi tespit ve kanaatlerine
dayan›r. Öneriler k›sm›nda, mevcut durumun düzeltilmesi veya
faaliyetlerin iyilefltirilmesine yönelik eylem ça¤r›s› yap›l›r; bu
k›s›mda yönetime, istenen sonuçlara ulaflmas› konusunda yol
göstermek için, performans›n düzeltilmesi veya iyilefltirilmesine
yönelik yaklafl›mlar da önerilebilir. Öneriler genel veya özel nitelikte
olabilir. Örne¤in, baz› durumlarda, hem genel bir eylem tarz› hem
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de uygulama için baz› özel öneriler sunmak uygun olabilir. Baz›
durumlarda ise, sadece daha ayr›nt›l› bir  araflt›rma veya inceleme
önermek uygun olabilir.

10. Nihaî rapora, denetlenenlerin son denetlemeden bu yana sa¤lad›¤›
geliflmeler veya sürdürdü¤ü faaliyetlerin üzerinde iyi bir kontrol
sistemi kurmas› gibi baflar›lar› da yaz›labilir. Bu bilgiler, mevcut
durumu âdil bir flekilde yans›tmak ve görevle ilgili nihaî rapora

 daha uygun bir bak›fl aç›s› ve denge kazand›rmak amac›yla gerekli
olabilir.

11.Raporlamalarda, iç denetçinin vard›¤› sonuç, kanaat ve tavsiyeleri
hakk›nda denetlenenlerin ne düflündü¤üne de yer verilebilir.

12.‹ç denetçi, denetlenenlerle yapt›¤› müzakere ve görüflmelerde,
 gerekirse, görev sonuçlar› hakk›nda ve faaliyetleri iyilefltirmek

amac›na yönelik bir eylem plan› hakk›nda mutabakat sa¤lamaya
çal›flmal›d›r. ‹ç denetçi ve denetlenen, sonuçlar konusunda
anlaflamad›klar› takdirde, görevle ilgili raporlamalarda her iki
taraf›n görüflleri ve anlaflmazl›k sebepleri de aç›klanabilir.
Denetlenenin yaz›l› görüflleri, görev raporuna bir ek olarak da

 ilâve edilebilir. Buna alternatif olarak, denetlenenin görüflleri,
raporun içinde ya da bir kapak mektubunda da aç›klanabilir.

13. Belirli bilgiler, gizlilik imtiyazl›, özel veya yasa d›fl› eylemlerle
ilgili olduklar› için, bütün rapor al›c›lar›na aç›klanmas› uygun
olmayabilir; ancak bu tür bilgiler, ayr› bir raporda aç›klanabilir.

 Rapor edilen olay veya durumlar sadece üst yönetimi
ilgilendiriyorsa, raporun sadece kurumun denetim komitesi ve

 yönetim kuruluna verilmesi gerekir.

14. Ara raporlar yaz›l› veya sözlü olabilir ve resmî veya gayriresmî
olarak raporlanabilir. Derhal ilgilenilmesi ve ifllem yap›lmas›
gereken bilgileri raporlamak için denetlenen faaliyetle ilgili bir
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 de¤iflikli¤i bildirmek için veya görevin uzun bir süre devam etmesi
hâlinde görevin seyri hakk›nda yönetimi bilgilendirmek için ara
raporlar yaz›labilir. Ancak ara raporlar›n yaz›lmas›, bir nihaî
rapor yazma ihtiyac›n› ortadan kald›rmaz.

15. Görev bittikten sonra imzal› bir rapor haz›rlanmal›d›r. Denetlenenin
üzerindeki yöneticiler için, görev sonuçlar›n› aç›klayan özet raporlar
uygun olabilir. Bu raporlar, nihaî rapordan ayr› olarak ya da nihaî
raporla ba¤lant›l› olarak haz›rlanabilir. "‹mzal› rapor" terimi, rapora
yetkili iç denetçi taraf›ndan manuel olarak isminin yaz›lmas›
(imzalanmas›) anlam›na gelir. Alternatif olarak, sadece bir kapak
mektubu da imzalanabilir. Raporu imzalamaya yetkili olan iç
denetçi, ‹ç Denetim Yöneticisi taraf›ndan tayin edilmelidir. Görev
raporlar› elektronik yollarla da¤›t›ld›¤› takdirde, iç denetim faaliyeti,
raporun imzal› bir versiyonunu arflivinde saklamal›d›r.
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Uygulama Önerisi 2420-1:

Raporlamalar›n Kalitesi

Uluslararas› ‹ç Denetim Standartlar›ndan

Standart 2420'nin Yorumu

‹lgili Standat

2420 Raporlamalar›n Kalitesi

Raporlamalar, do¤ru, objektif, aç›k, özlü, yap›c›, tam olmal› ve
zaman›nda sunulmal›d›r.

Bu Uygulama Önerisinin Niteli¤i: ‹ç denetçiler, görevlerin sonuçlar›n› raporlarken
afla¤›daki önerileri dikkate almal›d›r. Bu k›lavuzun bu konuda dikkate al›nmas›
gereken bütün hususlar› kapsamak gibi bir amac› yoktur; k›lavuz, sadece, dikkate
al›nmas› gereken bir tavsiyeler demetinden ibarettir. Uygulama Önerilerine uymak
iste¤e ba¤l›d›r.

1. Do¤ru raporlamalarda hatâ ve sapt›rma bulunmaz ve bu tür
 raporlamalar, ilgili maddî olay ve gerçeklere sâd›k kal›r. ‹lgili veri

ve delillerin dikkatle ve hassasiyetle toplanmas›, de¤erlendirilmesi
ve raporda özetlenmesi gerekir.

2. Objektif (nesnel) raporlamalar, âdil, tarafs›z, belge ve bulgular
karfl›s›nda dürüst ve dengeli bir de¤erlendirmenin ürünüdür. Tespit,
sonuç ve tavsiyeler, önyarg›s›z ve tarafs›z bir flekilde, kiflisel

 ç›karlar göz önüne al›nmadan ve baflkalar›n›n etkisi alt›nda
kal›nmadan tespit ve ifade edilmelidir.

3. Aç›k raporlamalar, kolay anlafl›l›r ve mant›kl›d›r. Raporda aç›kl›k,
gereksiz teknik terimler kullanmaktan kaç›narak ve ilgili bütün

 önemli bilgiler verilerek sa¤lanabilir.

4. Özlü raporlamalar, konunun özüne inen, gereksiz ve fazla



 ayr›nt›lardan kaç›nan ve lâf kalabal›¤› yapmayan raporlard›r. Bu
tür raporlar, raporun dikkatle gözden geçirilmesi ve derlenmesi
yoluyla haz›rlan›r. Amaç, sunulan her düflüncenin anlaml›, fakat
özlü ve k›sa olmas›d›r.

5. Yap›c› raporlamalar, denetlenenlere ve kuruma faydal› olan,
gereken iyilefltirme ve gelifltirmeleri yapmalar›na yard›mc› olan

 raporlard›r. Raporun içeri¤i ve tonu, faydal›, olumlu, anlaml›
olmal› ve kurumun hedeflerine ulaflmas›na katk›da bulunmal›d›r.

6. Tam raporlamalar, hedef okuyucu kitlesi için önemli olan hiçbir
bilgiyi atlamaz; tavsiye ve sonuçlar› desteklemek için gereken
bütün bilgi ve tespitleri içerir.

7. Zaman›nda sunulan raporlar, tavsiyelere dayanarak tasarrufta
 bulunabilecek kiflilerin dikkatle de¤erlendirebilmesi için tam

zaman›nda ve uygun zamanda verilen raporlard›r. Görev
sonuçlar›yla ilgili raporun zamanlamas›, gereken eylemlerin derhal
ve etkin bir flekilde uygulanabilmesini sa¤layacak âcil raporlama
düzeyinde ve gecikmeden belirlenmelidir.
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Uygulama Önerisi 2440-1:

Görev Sonuçlar›n›n

Raporlanaca¤› Taraflar

Uluslararas› ‹ç Denetim Standartlar›ndan

Standart 2440'›n Yorumu

‹lgili Standart

2440 Sonuçlar›n Raporlanmas›

‹ç Denetim Yöneticisi, görev sonuçlar›n› uygun taraflara
raporlamal›d›r.

‹lgili Standart

2440.A1 Görev sonuçlar›n›n öngördü¤ü tedbirlerin al›nmas›n›
sa¤layabilecek taraflara, nihaî görev sonuçlar›n›n raporlanmas›ndan
‹ç Denetim Yöneticisi sorumludur.

Bu Uygulama Önerisinin Niteli¤i: ‹ç denetçiler, görev sonuçlar›n›n raporlamas›n›
yaparken afla¤›daki önerileri dikkate almal›d›r. Bu k›lavuzun bu konuda dikkate
al›nmas› gereken bütün hususlar› kapsamak gibi bir amac› yoktur; k›lavuz, sadece,
dikkate al›nmas› gereken bir tavsiyeler demetinden ibarettir. Uygulama Önerilerine
uymak iste¤e ba¤l›d›r.

1. ‹ç denetçiler, nihaî görev raporlar›n› haz›rlamadan önce, görev
 sonuçlar› ve tavsiyelerini uygun yönetim kademeleriyle tart›flmal›d›r.

2. Sonuçlar›n ve tavsiyelerin tart›fl›lmas›, genellikle, görev s›ras›nda
ve/veya görev sonras› toplant›larda (son görüflmeler) yap›l›r. Baflka
bir usul de, taslak raporlar›n, tespitlerin ve tavsiyelerin denetlenen
faaliyet ve birimin yönetimi taraf›ndan gözden geçirilmesidir. Bu
tart›flma ve gözden geçirmelerin amac›, denetlenenler için özel
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 konular› aç›kl›¤a kavuflturma ve tespit, sonuç ve tavsiyeler hakk›nda
görüfllerini ifade etme f›rsat› vererek, belge ve bulgular›n yanl›fl

 anlafl›lmamas›n› veya yanl›fl yorumlanmamas›n› sa¤lamakt›r.

3. Tart›flma ve gözden geçirmelere kat›lanlar›n düzeyi kurumdan
 kuruma ve raporun niteli¤ine göre farkl›l›k göstermekle birlikte,

kat›lanlar, genellikle, faaliyetlerin ayr›nt›lar›na vâk›f veya gerekli
tedbirlerin al›nmas›na izin ve yetki verebilecek kiflilerdir.

4. ‹ç Denetim Yöneticisi veya onun tayin etti¤i kifli, nihaî görev
 raporu haz›rlanmadan önce, raporu gözden geçirmeli, onaylamal›

ve raporun kimlere da¤›t›laca¤›na karar vermelidir. ‹ç Denetim
 Yöneticisi veya tayin etti¤i kifli, bütün nihaî raporlar› onaylamal›d›r;

baz› durumlarda ise raporlara imza da atabilir. Özel durumlar
gerektirdi¤i takdirde, raporun ‹ç Denetim Yöneticisini temsilen

 görevli bir denetçi veya bafldenetçi taraf›ndan imzalanmas› da
düflünülebilir.

5. Nihaî raporlamalar, görev sonuçlar›n›n uygulanmas›n› sa¤layabilecek
olan kurum çal›flanlar›na da¤›t›lmal›d›r. Bunun anlam› fludur:
Rapor, gerekli tedbirleri alabilecek veya al›nmas›n› sa¤layabilecek
pozisyonda olan kiflilere ulaflmal›d›r. Nihaî raporlar, denetlenen

 faaliyetin yönetimine de verilmelidir. Kurum içindeki daha üst
düzey yetkililere ise sadece özet bir rapor sunulabilir. Raporlar,

 d›fl denetçiler, denetim komitesi ve yönetim kurulu gibi di¤er ilgili
veya etkilenen taraflara da da¤›t›labilir.
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Uygulama Önerisi 2440-2:

Kurum D›fl›na Raporlamalar

Uluslararas› ‹ç Denetim Standartlar›ndan

 Standart 2440'›n Yorumu

‹lgili Standart

2440 Sonuçlar›n Raporlanmas›

‹ç Denetim Yöneticisi, görev sonuçlar›n› uygun taraflara raporlamal›d›r.

‹lgili Standart

2440.A2 ‹ç Denetim Yöneticisi, aksi kanunî, hukukî düzenlemelerle
emredilmedi¤i takdirde, görev sonuçlar›n› kurum d›fl›ndaki taraflara
iletmeden önce, kuruma do¤abilecek muhtemel riskleri de¤erlendirmeli,
üst yönetim ve/veya hukuk dan›flman› ile istiflare etmeli ve sonuçlar›n
raporlanmas›n›, kullan›m›n› k›s›tlayarak, kontrol etmelidir.

Bu Uygulama Önerisinin Niteli¤i: ‹ç denetçiler, bilgileri kurum d›fl›ndan kiflilere
raporlamalar› istendi¤i takdirde afla¤›daki önerileri dikkate almal›d›r. ‹ç denetçilerin
iç denetim hizmetini alan kurumun d›fl›ndan kiflilere rapor sunmalar› veya baflka
bilgiler vermeleri istendi¤i takdirde böyle bir durum söz konusu olur. Bu k›lavuzun
bu konuda dikkate al›nmas› gereken bütün hususlar› kapsamak gibi bir amac› yoktur;
k›lavuz, sadece, dikkate al›nmas› gereken bir tavsiyeler demetinden ibarettir.
Uygulama önerilerine uymak iste¤e ba¤l›d›r.

1. ‹ç denetçiler, görev sözleflmesindeki veya kurumsal politika ve
 prosedürlerdeki, bilgilerin kurum d›fl›na verilmesiyle ilgili

hükümleri gözden geçirmelidir. ‹ç denetim yönetmeli¤inde ve
denetim komitesi yönetmeli¤inde de, bilgilerin kurum d›fl›na

 ç›kart›lmas›yla ilgili hükümler bulunabilir. Bu tür hükümler yoksa,
iç denetçi, kurumun uygun politikalar benimsemesini ve
uygulamas›n› önermelidir. Bu tür politikalara dahil edilebilecek 
bilgilerin örnekleri afla¤›dad›r:
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• Bilgilerin kurum d›fl›na raporlanma izni ve yetkisi,

• Bilgilerin kurum d›fl›na raporlanmas›n›n onay süreci,

• Kurum d›fl›na raporlamaya izin verilebilecek ve izin
 verilemeyecek bilgi türlerinin çerçevesi,

• Bilgileri alma yetkisine sahip kurum d›fl› kifliler ve bu kiflilerin
alabilece¤i bilgi türleri,

• Bilgilerin kurum d›fl›na raporlanmas›na dair gizlilik
 düzenlemeleri, mevzuat gerekleri ve hukukî mülâhazalar,

• Bilgilerin kurum d›fl›na ç›kart›lmas› sonucunu veren
 raporlamalara konulabilecek güvence, öneri, görüfl ve di¤er

bilgilerin niteli¤i.

2. Bilgi talepleri, mevcut bilgilere (örne¤in, daha önce haz›rlanm›fl
bir iç denetim raporuna) yönelik olabilir. Bilgi talebi, mevcut

 olmayan bir bilgiye de yönelik olabilir; bu durumda, bilginin
 oluflturulmas›na yönelik yeni bir iç denetim görevi gerekebilir.
 Talep, mevcut bir bilgi veya rapora yönelik ise, iç denetçi, talebin

uygunlu¤u aç›s›ndan raporu veya bilgiyi gözden geçirmelidir.

3. Baz› durumlarda, mevcut bir rapor veya bilginin kurum d›fl›na
 ç›kart›lmaya müsait hâle getirilmesi amac›yla, k›smen tâdil edilmesi

mümkündür. Baz› durumlarda ise, daha önce yap›lm›fl bir çal›flmaya
dayanarak yeni bir rapor düzenlenebilir. Bu ifllemlerin tümü, dikkat
ve özenle yap›lmal›d›r.

4. Bilgiler kurum d›fl›na raporlan›rken, afla¤›daki hususlara dikkat
 edilmelidir:

• Kurum d›fl›na ç›kart›lacak bilgiler hakk›nda yaz›l› bir anlaflma
yapmak gere¤i,

• Bilgiyi verenlerin, bilgi kaynaklar›n›n, raporu imzalayanlar›n,
bilgiyi alanlar›n ve bilgi veya raporun raporlanaca¤› kiflilerin
kimliklerinin belirlenmesi,
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• Uygun bilgilerin ne amaçla, hangi kapsamda ve hangi
prosedürler takip edilerek oluflturulaca¤›,

• Raporun veya kanaatler dahil di¤er bildirimlerin niteli¤i,
 tavsiyelerin ç›kart›lmas› veya dahil edilmesi meselesi;

sorumlulu¤un reddi beyanlar›, k›s›tlamalar ve verilecek
 güvence veya teyidin türü,

• Telif hakk› meseleleri ve bilgilerin daha öte da¤›t›m› veya
 paylafl›m› üzerindeki k›s›tlamalar.

5. Kurum d›fl›na raporlanacak iç denetim raporlar›n› veya bildirimlerini
haz›rlamak amac›yla yap›lan görevler, ilgili Uluslararas› ‹ç
Denetim Standartlar›na uygun yürütülmeli ve raporda veya

 bildirimde bu standartlara at›fta bulunulmal›d›r.

6. Kurum d›fl›na ç›kart›lacak bilgileri haz›rlamak amac›na yönelik
 görevler s›ras›nda, iç denetçi, yönetime veya denetim komitesine

bildirilmesi gereken bir bilgi tespit ederse, ilgili kiflilere bu
bildirimleri ugun bir flekilde yapmal›d›r.
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Uygulama Önerisi 2440-3:

Hassas Bilgilerin Hiyerarfli

‹çinde ve D›fl›nda

Raporlanmas›

Uluslararas› ‹ç Denetim Standartlar›ndan Standart 2440 ve Standart 2600'ün ve

Etik Kurallar›n›n Dürüstlük ve Gizlilikle ‹lgili Davran›fl Kurallar›n›n Yorumu

‹lgili Standart

2440 Sonuçlar›n Raporlanmas›

‹ç Denetim Yöneticisi, görev sonuçlar›n› uygun taraflara raporlamal›d›r.

‹lgili Standart

2600 Yönetimin Art›k Riskleri Üstlenmesinin Çözümü

‹ç Denetim Yöneticisi, üst yönetimin kurum için kabul edilemeyebilecek
bir art›k (bakiye) risk düzeyini üstlenmeyi kabul etti¤ine inand›¤›
takdirde, konuyu üst yönetimle tart›flmal›d›r. Art›k riskle ilgili bir
karara var›lamazsa, ‹ç Denetim Yöneticisi ve üst yönetim, konuyu
çözümlenmesi için denetim komitesi ve yönetim kuruluna rapor
etmelidir.

Etik Kurallar›n›n Dürüstlükle ‹lgili Davran›fl Kurallar›:

‹ç denetçiler,

1.1. ‹fllerini dürüstlük, özen ve sorumluluk duygusuyla yapar,

1.2. Hukuku gözetir ve kanunlar›n ve mesle¤in emretti¤i
aç›klamalar› yapar,

1.3. Herhangi bir yasa d›fl› faaliyete bilerek girmez ya da iç
 denetim mesle¤i veya kurum için onur k›r›c› herhangi bir

fiilde bulunmaz,
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1.4. Kurumun meflru ve etik hedeflerine sayg› gösterir ve katk›da
 bulunur.

Etik Kurallar›n›n Gizlilikle ‹lgili Davran›fl Kurallar›:

‹ç denetçiler:

3.1. Görevleri s›ras›nda edindikleri bilgileri, dikkatli ve ihtiyatl›
bir flekilde kullan›r ve korur,

3.2. Bu bilgileri kiflisel menfaatleri için ya da ilgili kanunlara
 ayk›r› bir flekilde veya kurumun meflru ve etik hedeflerine
 zarar verecek bir flekilde kullanmaz.

Bu Uygulama Önerisinin Niteli¤i: Bir iç denetçi, riskler, tehditler, belirsizlikler,
suiistimaller, israf ve kötü yönetim, yasa d›fl› faaliyetler, yetkinin kötüye kullan›lmas›,
halk sa¤l›¤› veya emniyetini tehlikeye sokan suçlar veya baflka haks›z fiiller hakk›nda
bilgi sahibi olabilir. Baz› durumlarda, bu yeni bilgilerin önemli sonuçlar› olur ve
destekleyici deliller önemli ve güvenilirdir. ‹ç denetçinin bu tür durumlarda karfl›
karfl›ya oldu¤u ikilem oldukça karmafl›kt›r ve genellikle kültürel ve ifl uygulamalar›
farkl›l›klar›, hukukî yap›lar, mahallî ve ulusal kanunlar ve meslekî standartlar, etik
kurallar› ve kiflisel de¤erler gibi etkenleri kapsar. ‹ç denetçinin bu tür durumlarda
benimsedi¤i davran›fl tarz› misillemelere ve potansiyel sorumluluklara yol açabilir.
Bu riskler ve sonuçlardan dolay›, dikkatle, iç denetçi, mevcut delilleri ve vard›¤›
sonuçlar›n makul olup olmad›¤›n› de¤erlendirmeli ve bu hassas bilgilerin sorunu
çözümleme yetkisi bulunan kiflilere bildirilmesi için yapabileceklerini incelemeli ve
bu usulsüzlü¤ü durdurmak için gerekenleri yapmal›d›r. Baz› ülkelerde, mahallî
kanunlar veya mevzuat belirli eylemlerin yap›lmas›n› gerektirebilir.

Bu Uygulama Önerisi, iç denetçinin bu tür durumlarda karfl›laflabilece¤i pek çok
sorun ve konu hakk›nda düflünmesini sa¤lamak amac›na yöneliktir. Bir iç denetçinin
göz önüne alabilece¤i etkenleri aç›klamas›na ve bilgi vermesine ra¤men, bu Uygulama
Önerisi, konunun tam kapsaml› bir incelemesini içermemekte ve denetçi için bir
uzman tavsiyesi veya hukukî tavsiye sunmamaktad›r. ‹ç denetçiler, konunun hassas
oldu¤u ve önemli sonuçlar›n›n olabilece¤i durumlarda hukuk dan›flman›na
baflvurmal›d›r. Bu Uygulama Önerisi, azamî dikkatle ve uzun görüflme ve istiflarelerden
sonra haz›rlanm›flt›r. Bununla birlikte, IIA, bu Uygulama Önerisi metninde verilen
bilgilerin kullan›lmas›n›n ya da bunlar›n fiiliyatta belirli durumlara uygulanmas›n›n
sonuçlar›ndan sorumluluk kabul etmez ve önerilen eylemlerin baflar›l› olaca¤›na
dair bir güvence vermez. Uygulama Önerilerine uymak iste¤e ba¤l›d›r.

422        Meslekî Uygulama Çerçevesi



1. ‹ç denetçilerin eline, s›k s›k, kurum için hayatî önemi ve hassasiyeti
olan ve önemli potansiyel sonuçlar do¤urabilecek bilgiler geçer.
Bu bilgiler; riskler, tehditler, belirsizlikler, suiistimaller, israf ve
kötü yönetim, yasa d›fl› faaliyetler, yetkinin kötüye kullan›lmas›,
halk sa¤l›¤› veya emniyetini tehlikeye sokan suçlar veya baflka
haks›z fiillerle ilgili olabilir. Bu tür konular, kurumun itibar›,

 imaj›, rekabet gücü, baflar›s›, yaflam›n› sürdürme kabiliyeti, pazar
de¤eri, yat›r›mlar› ve maddî olmayan varl›klar› veya kâr› üzerinde
olumsuz etkiler yapabilir. Bunlar›n, bir kurumun riske maruziyetini
art›rma ihtimali de vard›r.

Hassas Bilgilerin Hiyerarfli ‹çindeki Kiflilere Verilmesi:

2. ‹ç denetçi, yeni edindi¤i bilgilerin önemli ve güvenilir oldu¤una
karar verdikten sonra, normal olarak bu bilgileri, bunlara dayanarak
karar alabilecek olan yöneticilere zaman›nda bildirir. Ço¤u

 durumda, üst yönetim bunlarla ba¤lant›l› risklerin yönetimi için
 gerekli tedbiri ald›¤› sürece, bu raporlamalar, sorunu iç denetim
 aç›s›ndan çözümler. Raporlamalar kurum yönetiminin tedbir

almamas›n›n veya yeterli tedbirleri almamas›n›n kurumu kabul
edilemez düzeyde bir riskle karfl› karfl›ya b›rakt›¤› tespitiyle
sonuçland›¤› takdirde, ‹ç Denetim Yöneticisi, tatmin edici bir
çözüm bulmak amac›yla mevcut baflka seçenekleri de¤erlendirmelidir.

3. Bu muhtemel eylem ve tedbirlerin bir parças› olarak, ‹ç Denetim
Yöneticisi, risk ve tehlikelere iliflkin endiflelerini, kendi normal
hiyerarflisi içinde üst yönetimle tart›flabilir. Yönetim kurulunun
denetim komitesi ve di¤er komitelerin de ‹ç Denetim Yöneticisinin
içinde bulundu¤u hiyerarfliye tâbi olmas› beklenebilece¤i için, bu
komite üyeleri de, normal olarak, ‹ç Denetim Yöneticisinin
kayg›lar›ndan haberdar olur. Üst yönetimle yapt›¤› bu görüflmelere
ra¤men ‹ç Denetim Yöneticisi, sonuçtan tatmin olmaz ve üst
yönetimin kurumu kabul edilemez bir riske soktu¤una, sorunu
ortadan kald›rmak veya çözmek için gerekli tedbirleri almad›¤›na
inan›rsa, üst yönetim ve ‹ç Denetim Yöneticisi, sorunla ilgili
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önemli bilgileri ve görüfl farkl›l›klar›n› yönetim kurulu üyelerine
veya yönetim kurulunun bir komitesine iletir.

4. Bu basit hiyerarfli içindeki iletiflim senaryosu, ulusal mevzuat,
düzenlemeler veya yayg›n kabul gören uygulamalar uyar›nca
belirli hassas olay ve durumlar için h›zland›r›labilir. Örne¤in,
Amerika Birleflik Devletleri'nde hisseleri halka aç›k olan ve borsada
ifllem gören bir flirketin mali raporlamas›nda usulsüzlük yapt›¤›na
dair delil bulunmas› hâlinde, ilgili mevzuata göre, üst yönetim ve
‹ç Denetim Yöneticisi bu durumda al›nmas› gereken tedbirler
konusunda tam bir mutabakat içinde olsalar bile, bu yan›lt›c› mali
raporlarla ilgili bilgilerin yönetim kurulunun denetim komitesine
derhal bildirilmesi flartt›r. Çeflitli ülkelerde geçerli olan kanun ve
düzenlemelere göre, ceza kanunlar›, menkul k›ymetlerle ilgili
kanunlar, g›da maddeleri, ilâç veya kirlenmeye iliflkin kanunlar›n
ihlâlleri ve devlet memurlar›na veya tedarikçilerin veya müflterilerin
temsilcilerine rüflvet verilmesi veya baflka usulsüz ödemeler
yap›lmas› gibi benzeri baflka yasa d›fl› eylemlerin yönetim kurulu
üyelerine veya yönetim kurulunun denetim komitesine bildirilmesi
gerekir.

Bilgilerin Hiyerarfli D›fl›ndaki Kiflilere Verilmesi:

5. Baz› durumlarda, bir iç denetçi, ö¤rendi¤i bilgileri normal hiyerarfli
d›fl›ndaki, hattâ kurumun d›fl›ndaki kiflilere bildirip bildirmeme

 konusunda bir ikilemle karfl› karfl›ya kalabilir. Olumsuz bilgilerin
kurum içinde fakat normal hiyerarfli d›fl›ndaki kiflilere ya da
tamamen kurumun d›fl›nda olan resmî makam ve mercilere veya
baflka yetkililere aç›klanmas› eylemi, genellikle "d›flar› bilgi

 s›zd›rma" tâbir edilir.

6. D›flar› bilgi s›zd›rma hakk›nda yap›lan araflt›rmalarda, bu harekette
bulunanlar›n ço¤unun, özellikle kurumun yasa d›fl› faaliyetlere

 veya usulsüzlüklere iliflkin iddialar› soruflturmak ve tedbir almak
için uygulad›¤› politikalara ve oluflturdu¤u mekanizmalara
güvendikleri durumlarda, hassas bilgileri, normal hiyerarflinin

 d›fl›nda bile olsa, içeriden kiflilere s›zd›rd›klar› bildirilmifltir. Ancak,
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elinde hassas bilgiler bulunan kiflilerin baz›lar›, özellikle kendi ifl
arkadafllar›n›n veya iflverenlerinin misilleme yapmas›ndan

 korktuklar›, konunun yeterince araflt›r›l›p soruflturulaca¤› konusunda
flüphelerinin bulundu¤u, konunun has›r alt› edilece¤ine inand›klar›
veya kurumdaki ya da toplumdaki insanlar›n sa¤l›¤›n›, emniyetini
veya huzurunu bozucu yasa d›fl› faaliyetler veya usulsüzlükler

 hakk›nda deliller elde ettikleri durumlarda, bu bilgileri kurum
 d›fl›na s›zd›rmay› tercih edebilirler. ‹yi niyetli olarak d›flar› bilgi
 s›zd›ran bu kiflilerin ço¤unun temel dürtüsü, yasa d›fl›, zararl› veya

usulsüz faaliyeti durdurmakt›r.

7. Benzer bir ikilemle karfl› karfl›ya olan ve imkân dahilindeki tüm
seçenekleri de¤erlendirmesi gereken bir iç denetçinin bu riski
kendi hiyerarflisi d›fl›ndaki kifli veya gruplara da bildirmek için

 alternatif yollar› düflünmesi gerekecektir. Bu yaklafl›mlar›n tafl›d›¤›
risklerden ve muhtemel sonuçlar›ndan dolay›, iç denetçi, elindeki
delillerin ve vard›¤› sonuçlar›n makul ve do¤ru olup olmad›¤›n›

 dikkatle de¤erlendirmeli ve her potansiyel hareketinin avantaj ve
dezavantajlar›n› dikkatle hesaplamal›d›r. Bir iç denetçinin bu tür
bir harekette bulunmas›, e¤er üst düzey yöneticilerin veya yönetim
kurulunun üyeleri ya da yönetim kurulunun komitelerinin üyeleri
gibi idarî mevkilerdeki kiflilerin sorumluluklar›n› yerine

 getirmelerini sa¤layacaksa uygun olabilir. Bir iç denetçi, bu tür
 bilgileri kurumun yönetim yap›s› d›fl›ndaki kiflilere bildirmeyi son

çare olarak görmelidir. Bir iç denetçi, bu hareketi, sadece mevcut
riskin ve muhtemel sonuçlar›n›n ciddî oldu¤una ve kurumun

 mevcut yönetiminin ve yönetim mekanizmalar›n›n bu riskle etkin
bir flekilde mücadele edemeyece¤ine veya etmeyece¤ine inand›¤›
ender durumlarda tercih etmelidir.

8. OECD (Ekonomik ‹flbirli¤i ve Kalk›nma Teflkilât›) üyesi olan
 ülkelerin ço¤unda, yasa d›fl› veya etik d›fl› fiil ve eylemlerden
 haberdar olan kamu görevlilerinin durumu bir genel müfettifle,
 baflka bir kamu görevlisine veya ombudsmana bildirmekle yükümlü
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oldu¤unu öngören kanunlar veya idarî yönetmelikler mevcuttur.
D›flar› bilgi s›zd›rma tipinde eylemlere iliflkin baz› ulusal kanunlar,
belirli yasa d›fl› faaliyet ve eylemleri ihbar eden kiflileri koruyucu
hükümler içermektedir. Bu ülkelerin kanun ve yönetmeliklerinde
say›lan faaliyet tipleri flunlard›r:

• Suç teflkil eden eylemler ve kanunî yükümlülüklere uymamalar,

• Adlî hatâ olarak görülen eylemler,

• Bireylerin sa¤l›¤›, emniyeti veya refah›n› tehlikeye sokan
 eylemler,

• Çevreye zarar veren eylemler,

• Yukar›da say›lan eylemleri gizleyen veya saklayan faaliyetler.

Di¤er baz› ülkelerde ise bu konuda herhangi bir koruyucu hüküm
veya düzenleme yoktur. ‹ç denetçi, kurumun faaliyet gösterdi¤i çeflitli
ülkelerin ilgili kanunlar› ve mevzuat›n› bilmeli ve bu mevzuata uygun
kararlar almal›d›r. ‹ç denetçi, yürülükteki kanunlardan emin de¤ilse,
hukukî tavsiye almay› düflünmelidir.

9. Pek çok meslekî örgüt, üyelerini, yasa d›fl› veya etik d›fl› faaliyetleri
bildirmekten sorumlu tutar. Bir "mesle¤in" ay›rt edici iflareti, onun
kamuya ve halka karfl› genifl sorumluluklar›n› kabul etmesi ve

 kamunun ç›karlar›n› korumas›d›r. Mevzuat› incelemeye ve
 ö¤renmeye ek olarak, IIA üyeleri ve bütün Uluslararas› ‹ç Denetçiler

(CIA'lar), IIA'n›n Etik Kurallar›nda yasa d›fl› veya etik d›fl› eylem
ve fiiller hakk›nda öngördü¤ü koflul ve kurallara uymal›d›r.

‹ç Denetçinin Karar›:

Bir iç denetçinin mevcut bütün delilleri ve vard›¤› sonuçlar›n makul
ve do¤ru olup olmad›¤›n› dikkatle de¤erlendirmesi ve kurumun,
kurumla menfaat iliflkisi içinde olanlar›n, d›fl toplumun veya toplumsal
kurulufllar›n ç›karlar›n› korumak için hangi tedbirleri almak gerekti¤ine
karar vermesi, onun hem meslekî görevi hem de etik sorumlulu¤udur.
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Ayr›ca, denetçinin, bu konuda hukukî veya meslekî bir sorumluluk
ve zorunluluk alt›nda olmad›kça, bilgilerin de¤erine ve sahiplerine
sayg› göstermek ve bilgileri uygun izin ve yetkiyi almadan baflka
kiflilere aç›klamamak konusunda IIA'n›n Etik Kurallar›nda öngörülen
gizlilik görevini de dikkate almas› gerekir. Bu de¤erlendirme sürecinde,
denetçi hukuk dan›flman›ndan ve gerekti¤inde baflka uzmanlardan
görüfl ve tavsiye almal›d›r. Bu tart›flmalar, mevcut koflullar hakk›nda
farkl› bir bak›fl aç›s› edinmesinde ve çeflitli muhtemel eylemlerin
potansiyel etki ve sonuçlar› hakk›nda farkl› görüfllerin al›nmas›nda
faydal› olabilir. ‹ç denetçinin bu tür karmafl›k ve hassas durumlar›
çözmek için uygulad›¤› yöntem, misillemelere ve potansiyel
sorumluluklara yol açabilir.

Son olarak, iç denetçi kiflisel bir karar almal›d›r. Bilgilerin normal
hiyerarfli d›fl›ndaki kiflilere bildirilmesi karar›, ilgili yasa d›fl› hareket
veya suç hakk›nda önemli ve güvenilir delillerin bulundu¤u ve hukukî
veya düzenleyici âmir hükümlerin veya meslekî veya etik
yükümlülüklerin tedbir almay› gerektirdi¤i konusunda sa¤lam bilgilere
dayanmal›d›r. Denetçinin bu konudaki eylem dürtüsü, her türlü yasa
d›fl›, usulsüz veya zararl› faaliyeti durdurma iste¤i olmal›d›r.
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Uygulama Önerisi 2500-1:

‹lerlemenin Gözlenmesi

Uluslararas› ‹ç Denetim Standartlar›ndan

Standart 2500'in Yorumu

‹lgili Standart

2500 ‹lerlemenin Gözlenmesi

‹ç Denetim Yöneticisi, yönetime rapor edilen sonuçlar›n ak›betinin
gözlenmesi için bir sistem kurmal› ve uygulamal›d›r.

Bu Uygulama Önerisinin Niteli¤i: ‹ç denetçiler, yönetime rapor edilen sonuçlar›
izlerken afla¤›daki önerileri dikkate almal›d›r. Bu k›lavuzun bu konuda dikkate
al›nmas› gereken bütün hususlar› kapsamak gibi bir amac› yoktur; k›lavuz, sadece,
dikkate al›nmas› gereken bir tavsiyeler demetinden ibarettir. Uygulama Önerilerine
uymak iste¤e ba¤l›d›r.

1. ‹ç Denetim Yöneticisi, afla¤›dakileri içerecek flekilde prosedürler
 oluflturmal›d›r:

• Yönetimin rapordaki sonuçlara, tespitlere ve tavsiyelere cevap
vermesi için tan›nan süre,

• Yönetimin verdi¤i cevab›n de¤erlendirilmesi,

• Cevab›n do¤rulanmas› (gerekiyorsa),

• Bir takip görevlendirmesi (gerekiyorsa)

• Risklerin üstlenilmesi de dahil, tatmin edici olmayan cevaplar›n/
eylemlerin uygun seviyedeki yöneticilere iletilmesine yönelik

 bir raporlama prosedürü.

2. Rapordaki baz› tespitler ve tavsiyeler, yönetimin derhal tedbir
almas›n› gerektirecek kadar önemli olabilir. Ortadan kalkana kadar,
bu durum, kurum üzerindeki muhtemel etkileri dikkate al›narak,
iç denetim faaliyeti taraf›ndan gözlenmelidir.



3. ‹lerlemenin etkili bir flekilde gözlenmesi için kullan›lan teknikler
flunlard›r:

• Tespit ve tavsiyelerin, düzeltici tedbirleri almaktan sorumlu
 olan yönetim kademelerine iletilmesi.

• Yönetimin tespit ve tavsiyelerle ilgili cevaplar›n›n, görev
 süresinde veya görev sonuçlar›n›n rapor edilmesinden sonra,

makul bir süre içinde, al›nmas› ve de¤erlendirilmesi. Yönetimin
cevaplar›, ‹ç Denetim Yöneticisinin düzeltici tedbirlerin

 zamanlamas›n› ve uygunlu¤unu de¤erlendirmesi için yeterli
bilgi içeriyorsa, daha faydal› olur.

• Yönetimin, raporlanan durumlar› düzeltmeye yönelik çabalar›n›
de¤erlendirmek için yönetimden düzenli olarak güncel bilgi
al›nmas›.

• ‹zleme veya düzeltme prosedürlerinden sorumlu di¤er
 birimlerden bilgi al›nmas› ve bu bilgilerin de¤erlendirilmesi.

• Tespit ve tavsiyelerine al›nan cevaplar›n durumu hakk›nda
 üst yönetime veya denetim veya yönetim kuruluna rapor

 verilmesi.
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Uygulama Önerisi 2500.A1-1:

Takip Süreci

Uluslararas› ‹ç Denetim Standartlar›ndan

Standart 2500'ün Yorumu

‹lgili Standart

2500.A1 ‹ç Denetim Yöneticisi, yönetimin ald›¤› tedbirlerin etkili
bir flekilde uygulanmas›n› veya üst yönetimin, gerekli tedbiri
almamas›n›n riskini üstlenmeyi kabul etmesini sa¤lamak ve
geliflmeleri gözlemek amac›na yönelik bir takip süreci kurmal›d›r.

Bu Uygulama Önerisinin Niteli¤i: ‹ç denetçiler, takip süreci kurar ve uygularken
afla¤›daki önerileri dikkate almal›d›r. Bu k›lavuzun bu konuda dikkate al›nmas›
gereken bütün hususlar› kapsamak gibi bir amac› yoktur; k›lavuz, sadece, dikkate
al›nmas› gereken bir tavsiyeler demetinden ibarettir. Uygulama Önerilerine uymak
iste¤e ba¤l›d›r.

1. ‹ç denetçiler, düzeltici tedbirlerin uygulanmas›n› ve istenen
sonuçlar› vermesini sa¤lamal› ya da üst yönetim, denetim komitesi
veya yönetim kurulunun, rapor edilen tespitlerin gerekli k›ld›¤›
tedbirleri almamas›n›n riskini üstlenmesini sa¤lamal›d›r.

2. Takip, d›fl denetçilerin ve di¤erlerininkiler de dahil, rapor edilen
tespit ve tavsiyeler üzerine yönetimin ald›¤› tedbirlerin yeterlili¤i,
etkinli¤i ve zamanlamas›n›n iç denetçiler taraf›ndan belirlenip

 de¤erlendirildi¤i bir süreç olarak tan›mlan›r.

3. Takip sorumlulu¤u iç denetim faaliyetinin yaz›l› yönetmeli¤inde
tan›mlanmal›d›r. Takibin niteli¤i, zamanlamas› ve kapsam› ‹ç
Denetim Yöneticisi taraf›ndan tespit edilmelidir. Uygun takip

 prosedürlerinin tespitinde dikkate al›nmas› gereken hususlar
 flunlard›r:



• Rapor edilen tespit veya tavsiyenin önemi,

• Rapor edilen sorunun düzeltilmesi için gereken çaba ve
 maliyet miktar›,

• Düzeltici tedbirin yetersiz kalmas›n›n muhtemel etkileri,

• Düzeltici tedbirin karmafl›kl›kl›¤›,

• Gereken süre.

4. ‹ç Denetim Yöneticisinin, yönetimin yaz›l› veya sözlü cevab›n›n
-kendi gözlem veya tavsiyesinin nisbî önemiyle karfl›laflt›r›ld›¤›nda-

 al›nan tedbirin yeterli oldu¤unu gösterdi¤i hükmüne vard›¤›
durumlar da olabilir. Bu durumlarda, takip görevi, bir sonraki
denetim görevinin bir parças› olarak da yap›labilir.

5. ‹ç denetçiler, görev gözlemleri ve tavsiyeleri üzerine al›nan
 tedbirlerin, ilgili sorunlar› çözüp çözmedi¤ini araflt›rmal›d›r.

6. Görev ifl programlar›n›n bir parças› olarak, takip görev ve
 faaliyetlerini programlamaktan da ‹ç Denetim Yöneticisi

sorumludur. Takip program›, düzeltici tedbirlerin uygulanma
 zorlu¤u ve zamanlamas› yan›nda risk ve riske maruz kalma seviyesi

dikkate al›narak yap›lmal›d›r.
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Uygulama Önerisi 2600-1:

Yönetimin Art›k (Bakiye) Riskleri

Üstlenmesi

Uluslararas› ‹ç Denetim Standartlar›ndan

 Standart 2600'ün Yorumu

‹lgili Standart

2600 Yönetimin Art›k (Bakiye) Riskleri Üstlenmesinin Çözümü

‹ç Denetim Yöneticisi, üst yönetimin kurum için kabul edilemeyebilecek
bir art›k (bakiye) risk düzeyini üstlenmeyi kabul etti¤ine inand›¤›
takdirde, konuyu üst yönetimle tart›flmal›d›r. Art›k riskle ilgili bir
karara var›lamazsa, ‹ç Denetim Yöneticisi ve üst yönetim, konuyu
çözümlenmesi için denetim komitesi ve yönetim kuruluna rapor
etmelidir.

Bu Uygulama Önerisinin Niteli¤i: ‹ç denetçiler, yönetimin riskleri üstlenmeyi
kabul etmesi konusunda afla¤›daki önerileri dikkate almal›d›r. Bu k›lavuzun bu
konuda dikkate al›nmas› gereken bütün hususlar› kapsamak gibi bir amac› yoktur;
k›lavuz, sadece, dikkate al›nmas› gereken bir tavsiyeler demetinden ibarettir.
Uygulama Önerilerine uymak iste¤e ba¤l›d›r.

Rapor edilen tesbit ve tavsiyelere cevap olarak al›nmas› gereken
uygun tedbirlere karar vermekten yönetim sorumludur. Tespit ve
tavsiyeler fleklinde rapor edilen sorunlar›n zaman›nda çözümlenmesi
için yönetimin ald›¤› tedbirlerin de¤erlendirilmesi, ‹ç Denetim
Yöneticisinin sorumlulu¤undad›r. Takipin kapsam›na karar verirken,
iç denetçiler, kurum içinde baflka kiflilerin yapmas› gereken takip
görevlerinin niteli¤ini ve prosedürlerini de dikkate almal›d›r.

Standart 2060 ile ilgili 2060-1 say›l› Uygulama Önerisinin 3.
maddesinde belirtildi¤i gibi, üst yönetim, maliyet veya baflka
düflüncelerle, rapor edilen bir sorunu düzeltmeme riskini üstlenmeye
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karar verebilir. Bütün önemli tespit ve tavsiyeler hakk›nda üst
yönetimin ald›¤› kararlar hakk›nda, denetim komitesi ve yönetim
kurulu bilgilendirilmelidir.

1. Bu ilke, birçok kural koyucu kurulufl taraf›ndan dile getirilmifltir.
Bunlara, IAASB/IFAC'nin haz›rlad›¤› Meslekî Etik

 Yönetmeli¤i'nde ve ABD Yönetim Güvenirlik Bürosu'nun Genel
Kabul Görmüfl Yönetim Denetleme Standartlar› da dahildir.

2. Bu risk, Mali Raporland›rma Konseyi'nce atanan ve ICAEW
 (‹ngiltere ve Galler ‹mtiyazl› Muhasebeciler Enstitüsü) taraf›ndan

yay›nlanan Denetim Komiteleri ve Birleflik Yönetmelik K›lavuzu
ile ilgili Aral›k 2003 Smith Raporu'nda ortaya ç›km›flt›r.

3. Özel s›n›rland›rmalara verilebilecek örnekler aras›nda, ‹ngiliz
 Kamu ‹ç Denetim Standartlar› 2.4.2 de vard›r. fiuna de¤inmektedir:

Objektifli¤in, bireysel denetçiler, daha önceden yönetim
sorumlulu¤u tafl›d›klar› veya dan›flmanl›k görevi yapt›klar› bir

 faaliyeti gözden geçirdiklerinde bozuldu¤una inan›lmaktad›r. Bu
standart, 'Dan›flmanl›¤a Dair Örnek Uygulama K›lavuzu'nda ek

 olarak verilmekte ve flu belirtilmektedir: Bu rolde, iç denetçinin
 yönetime önerilerde bulunmas› ve yönetim ad›na bir görev

üstlenmemesi önemlidir. ‹ç denetçi taraf›ndan yap›lan önerinin
 yönetim taraf›ndan kabul edilmesi, kendi sorumluluk alanlar›nda

yönetimin güvenirli¤ini azaltmayacakt›r. (3.5.3)

4. Ba¤›ms›zl›k, denetçinin ilgili uygulama sisteminin gelifltirilmesi,
edinilmesi, uygulanmas› veya sürdürülmesi gibi ifllerde görev

 almam›fl olmas›d›r.

5. Ba¤›ms›zl›k: Denetçinin d›flar›ya yapt›r›lan BS faaliyetlerinin
 planlanmas›, seçilmesi veya sözleflmesinin yap›lmas› ifllerinde
 görev almam›fl olmas›.

434        Meslekî Uygulama Çerçevesi









<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /Description <<
    /ENU (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for high quality pre-press printing. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later. These settings require font embedding.)
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308030d730ea30d730ec30b9537052377528306e00200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /FRA <FEFF004f007000740069006f006e007300200070006f0075007200200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200064006f007400e900730020006400270075006e00650020007200e90073006f006c007500740069006f006e002000e9006c0065007600e9006500200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020005500740069006c006900730065007a0020004100630072006f0062006100740020006f00750020005200650061006400650072002c002000760065007200730069006f006e00200035002e00300020006f007500200075006c007400e9007200690065007500720065002c00200070006f007500720020006c006500730020006f00750076007200690072002e0020004c00270069006e0063006f00720070006f0072006100740069006f006e002000640065007300200070006f006c0069006300650073002000650073007400200072006500710075006900730065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006d00690074002000650069006e006500720020006800f60068006500720065006e002000420069006c0064006100750066006c00f600730075006e0067002c00200075006d002000650069006e00650020007100750061006c00690074006100740069007600200068006f006300680077006500720074006900670065002000410075007300670061006200650020006600fc0072002000640069006500200044007200750063006b0076006f0072007300740075006600650020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f0062006100740020006f0064006500720020006d00690074002000640065006d002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e00200042006500690020006400690065007300650072002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670020006900730074002000650069006e00650020005300630068007200690066007400650069006e00620065007400740075006e00670020006500720066006f0072006400650072006c006900630068002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f5006500730020007000610072006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00200075006d00610020007200650073006f006c007500e700e3006f00200064006500200069006d006100670065006d0020007300750070006500720069006f0072002000700061007200610020006f006200740065007200200075006d00610020007100750061006c0069006400610064006500200064006500200069006d0070007200650073007300e3006f0020006d0065006c0068006f0072002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002c002000520065006100640065007200200035002e00300020006500200070006f00730074006500720069006f0072002e00200045007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200072006500710075006500720065006d00200069006e0063006f00720070006f0072006100e700e3006f00200064006500200066006f006e00740065002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200064006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072002000740069006c0020006100740020006f0070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f8006a006500720065002000620069006c006c00650064006f0070006c00f80073006e0069006e0067002000740069006c0020007000720065002d00700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e0067002000690020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072006e00650020006b0061006e002000e50062006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e00200044006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e0067006500720020006b007200e600760065007200200069006e0074006500670072006500720069006e006700200061006600200073006b007200690066007400740079007000650072002e>
    /NLD <FEFF004700650062007200750069006b002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670065006e0020006f006d0020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020007400650020006d0061006b0065006e0020006d00650074002000650065006e00200068006f00670065002000610066006200650065006c00640069006e00670073007200650073006f006c007500740069006500200076006f006f0072002000610066006400720075006b006b0065006e0020006d0065007400200068006f006700650020006b00770061006c0069007400650069007400200069006e002000650065006e002000700072006500700072006500730073002d006f006d0067006500760069006e0067002e0020004400650020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020006b0075006e006e0065006e00200077006f007200640065006e002000670065006f00700065006e00640020006d006500740020004100630072006f00620061007400200065006e002000520065006100640065007200200035002e003000200065006e00200068006f006700650072002e002000420069006a002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670020006d006f006500740065006e00200066006f006e007400730020007a0069006a006e00200069006e006700650073006c006f00740065006e002e>
    /ESP <FEFF0055007300650020006500730074006100730020006f007000630069006f006e006500730020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006e0020006d00610079006f00720020007200650073006f006c00750063006900f3006e00200064006500200069006d006100670065006e00200071007500650020007000650072006d006900740061006e0020006f006200740065006e0065007200200063006f007000690061007300200064006500200070007200650069006d0070007200650073006900f3006e0020006400650020006d00610079006f0072002000630061006c0069006400610064002e0020004c006f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000730065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200079002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e0020004500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007200650071007500690065007200650020006c006100200069006e0063007200750073007400610063006900f3006e0020006400650020006600750065006e007400650073002e>
    /SUO <FEFF004e00e4006900640065006e002000610073006500740075007300740065006e0020006100760075006c006c006100200076006f0069006400610061006e0020006c0075006f006400610020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a006f006a0061002c0020006a006f006900640065006e002000740075006c006f0073007400750073006c00610061007400750020006f006e0020006b006f0072006b006500610020006a00610020006b007500760061006e0020007400610072006b006b007500750073002000730075007500720069002e0020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a0061007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f006200610074002d0020006a0061002000520065006100640065007200200035002e00300020002d006f0068006a0065006c006d0061006c006c0061002000740061006900200075007500640065006d006d0061006c006c0061002000760065007200730069006f006c006c0061002e0020004e00e4006d00e4002000610073006500740075006b0073006500740020006500640065006c006c00790074007400e4007600e4007400200066006f006e0074007400690065006e002000750070006f00740075007300740061002e>
    /ITA <FEFF00550073006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200063006f006e00200075006e00610020007200690073006f006c0075007a0069006f006e00650020006d0061006700670069006f00720065002000700065007200200075006e00610020007100750061006c0069007400e00020006400690020007000720065007300740061006d007000610020006d00690067006c0069006f00720065002e0020004900200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e002000510075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e006900200072006900630068006900650064006f006e006f0020006c002700750073006f00200064006900200066006f006e007400200069006e0063006f00720070006f0072006100740069002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f00700070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f80079006500720065002000620069006c00640065006f00700070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006800f800790020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c00690074006500740020006600f800720020007400720079006b006b002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50070006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0067002000730065006e006500720065002e00200044006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e00650020006b0072006500760065007200200073006b00720069006600740069006e006e00620079006700670069006e0067002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200073006b0061007000610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006d006500640020006800f6006700720065002000620069006c0064007500700070006c00f60073006e0069006e00670020006600f60072002000700072006500700072006500730073007500740073006b0072006900660074006500720020006100760020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006b0061006e002000f600700070006e006100730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006100720065002e00200044006500730073006100200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e0067006100720020006b007200e400760065007200200069006e006b006c00750064006500720069006e00670020006100760020007400650063006b0065006e0073006e006900740074002e>
    /GRE <FEFF03A703C103B703C303B903BC03BF03C003BF03B903AE03C303C403B5002003C403B903C2002003C103C503B803BC03AF03C303B503B903C2002003B103C503C403AD03C2002003B303B903B1002003BD03B1002003B403B703BC03B903BF03C503C103B303AE03C303B503C403B5002003AD03B303B303C103B103C603B10020005000440046002003BC03B5002003C503C803B703BB03CC03C403B503C103B7002003B103BD03AC03BB03C503C303B7002003B503B903BA03CC03BD03C903BD002003B303B903B1002003C003C103BF03B503BA03C403CD03C003C903C303B7002003C503C803B703BB03AE03C2002003C003BF03B903CC03C403B703C403B103C2002E0020039C03C003BF03C103B503AF03C403B5002003BD03B1002003B103BD03BF03AF03BE03B503C403B5002003C403B1002003AD03B303B303C103B103C603B10020005000440046002003BC03AD03C303C9002003C403BF03C50020004100630072006F006200610074002003BA03B103B9002000520065006100640065007200200035002C0030002003BA03B103B9002003BC03B503C403B103B303B503BD03AD03C303C403B503C103C903BD002003B503BA03B403CC03C303B503C903BD002E00290020039F03B9002003C103C503B803BC03AF03C303B503B903C2002003B103C503C403AD03C2002003B103C003B103B903C403BF03CD03BD002003B503BD03C303C903BC03AC03C403C903C303B7002003B303C103B103BC03BC03B103C403BF03C303B503B903C103AC03C2002E>
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406360648062706280637002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000500044004600200628062F0642062900200635064806310020063906270644064A062900200645064600200623062C06440020062C0648062F06290020063906270644064A062900200644064406370628062706390629002006330627062806420629002006270644064606340631002E0020064A064506430646002006440648062B06270626064200200050004400460020062306460020064A062A064500200641062A062D064706270020064506390020004100630072006F0062006100740020064800520065006100640065007200200035002E003000200648062706440623062D062F062B002E0020062A062A06370644062800200647063006470020062706440636064806270628063700200625062F06310627062C002006440644062E0637002E>
    /CZE <FEFF005400610074006F0020006E006100730074006100760065006E00ED00200070006F0075017E0069006A007400650020006B0020007600790074007600E101590065006E00ED00200064006F006B0075006D0065006E0074016F0020005000440046002000730020007600790161016100ED006D00200072006F007A006C006901610065006E00ED006D0020006F006200720061007A016F002C002000700072006F0020006B00760061006C00690074006E00ED002000700072006500700072006500730073002000610020007400690073006B002E00200044006F006B0075006D0065006E007400790020005000440046002000620075006400650020006D006F017E006E00E90020006F007400650076015900ED007400200076002000700072006F006700720061006D0065006300680020004100630072006F00620061007400200061002000520065006100640065007200200035002E0030002000610020006E006F0076011B006A016100ED00630068002E0020005400610074006F0020006E006100730074006100760065006E00ED002000760079017E006100640075006A00ED00200076006C006F017E0065006E00ED0020007000ED00730065006D002E000D000AFEFF005400610074006F0020006E006100730074006100760065006E00ED00200070006F0075017E0069006A007400650020006B0020007600790074007600E101590065006E00ED00200064006F006B0075006D0065006E0074016F0020005000440046002000730020007600790161016100ED006D00200072006F007A006C006901610065006E00ED006D0020006F006200720061007A016F002C002000700072006F0020006B00760061006C00690074006E00ED002000700072006500700072006500730073002000610020007400690073006B002E00200044006F006B0075006D0065006E007400790020005000440046002000620075006400650020006D006F017E006E00E90020006F007400650076015900ED007400200076002000700072006F006700720061006D0065006300680020004100630072006F00620061007400200061002000520065006100640065007200200035002E0030002000610020006E006F0076011B006A016100ED00630068002E0020005400610074006F0020006E006100730074006100760065006E00ED002000760079017E006100640075006A00ED00200076006C006F017E0065006E00ED0020007000ED00730065006D002E>
    /HUN <FEFF0045007A0065006B006B0065006C0020006100200062006500E1006C006C00ED007400E10073006F006B006B0061006C00200068006F007A0068006100740020006C00E90074007200650020006B0069007600E1006C00F30020006D0069006E0151007300E9006701710020006E0079006F006D00640061006900200065006C0151006B00E90073007A00ED007400E900730072006500200073007A00E1006E00740020006D00610067006100730061006200620020006B00E9007000660065006C0062006F006E007400E1007300FA002000500044004600200064006F006B0075006D0065006E00740075006D006F006B00610074002E00200041002000500044004600200064006F006B0075006D0065006E00740075006D006F006B00200061007A0020004100630072006F006200610074002000E9007300200061002000520065006100640065007200200035002E0030002C00200069006C006C00650074007600650020006B00E9007301510062006200690020007600650072007A006900F3006900760061006C0020006E00790069007400680061007400F3006B0020006D00650067002E00200045007A0065006B00680065007A0020006100200062006500E1006C006C00ED007400E10073006F006B0068006F007A00200062006500740171007400ED007000750073002D0062006500E1006700790061007A00E1007300200073007A00FC006B007300E9006700650073002E000D000AFEFF0045007A0065006B006B0065006C0020006100200062006500E1006C006C00ED007400E10073006F006B006B0061006C00200068006F007A0068006100740020006C00E90074007200650020006B0069007600E1006C00F30020006D0069006E0151007300E9006701710020006E0079006F006D00640061006900200065006C0151006B00E90073007A00ED007400E900730072006500200073007A00E1006E00740020006D00610067006100730061006200620020006B00E9007000660065006C0062006F006E007400E1007300FA002000500044004600200064006F006B0075006D0065006E00740075006D006F006B00610074002E00200041002000500044004600200064006F006B0075006D0065006E00740075006D006F006B00200061007A0020004100630072006F006200610074002000E9007300200061002000520065006100640065007200200035002E0030002C00200069006C006C00650074007600650020006B00E9007301510062006200690020007600650072007A006900F3006900760061006C0020006E00790069007400680061007400F3006B0020006D00650067002E00200045007A0065006B00680065007A0020006100200062006500E1006C006C00ED007400E10073006F006B0068006F007A00200062006500740171007400ED007000750073002D0062006500E1006700790061007A00E1007300200073007A00FC006B007300E9006700650073002E>
    /POL <FEFF0055017C0079006A0020007400790063006800200075007300740061007700690065014400200064006F002000740077006F0072007A0065006E0069006100200064006F006B0075006D0065006E007400F3007700200050004400460020007A0020007700690119006B0073007A010500200072006F007A0064007A00690065006C0063007A006F015B0063006901050020006F006200720061007A006B00F3007700200064006C00610020006E0061015B0077006900650074006C0061006E006900610020007700790073006F006B00690065006A0020006A0061006B006F015B00630069002E00200044006F006B0075006D0065006E0074007900200050004400460020006D006F0067010500200062007901070020006F007400770069006500720061006E00650020007A006100200070006F006D006F00630105002000700072006F006700720061006D00F300770020004100630072006F0062006100740020006F00720061007A002000520065006100640065007200200035002E00300020006C007500620020006E006F00770073007A007900630068002E00200055007300740061007700690065006E00690061002000740065002000770079006D006100670061006A01050020006F007300610064007A0061006E0069006100200063007A00630069006F006E0065006B002E000D000AFEFF0055017C0079006A0020007400790063006800200075007300740061007700690065014400200064006F002000740077006F0072007A0065006E0069006100200064006F006B0075006D0065006E007400F3007700200050004400460020007A0020007700690119006B0073007A010500200072006F007A0064007A00690065006C0063007A006F015B0063006901050020006F006200720061007A006B00F3007700200064006C00610020006E0061015B0077006900650074006C0061006E006900610020007700790073006F006B00690065006A0020006A0061006B006F015B00630069002E00200044006F006B0075006D0065006E0074007900200050004400460020006D006F0067010500200062007901070020006F007400770069006500720061006E00650020007A006100200070006F006D006F00630105002000700072006F006700720061006D00F300770020004100630072006F0062006100740020006F00720061007A002000520065006100640065007200200035002E00300020006C007500620020006E006F00770073007A007900630068002E00200055007300740061007700690065006E00690061002000740065002000770079006D006100670061006A01050020006F007300610064007A0061006E0069006100200063007A00630069006F006E0065006B002E>
    /RUS <FEFF04180441043F043E043B044C04370443043904420435002004340430043D043D044B04350020043F043004400430043C043504420440044B00200434043B044F00200441043E043704340430043D0438044F0020005000440046002D0434043E043A0443043C0435043D0442043E04320020044100200432044B0441043E043A0438043C00200440043004370440043504480435043D04380435043C00200441002004460435043B044C044E0020043F043E043B044304470435043D0438044F00200432044B0441043E043A043E0433043E0020043A04300447043504410442043204300020043F044004350434043204300440043804420435043B044C043D044B04450020043E0442043F0435044704300442043A043E0432002E0020005000440046002D0434043E043A0443043C0435043D0442044B0020043E0442043A0440044B04320430044E04420441044F002004320020043F04400438043B043E04360435043D0438044F04450020004100630072006F00620061007400200438002000520065006100640065007200200035002E003000200028043800200431043E043B043504350020043F043E04370434043D04380445002004320435044004410438044F04450029002E>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c00690020006200610073006b0131002000f6006e0063006500730069002000e70131006b0131015f006c006100720020006900e70069006e002000640061006800610020007900fc006b00730065006b0020006700f6007200fc006e007400fc002000e700f6007a00fc006e00fc0072006c00fc011f00fc006e0065002000730061006800690070002000500044004600200064006f007300790061006c0061007201310020006f006c0075015f007400750072006d0061006b00200061006d0061006301310079006c006100200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e002000500044004600200064006f007300790061006c0061007201310020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e00720061007301310020007300fc007200fc006d006c0065007200690079006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e002900200042007500200061007900610072006c0061007200200066006f006e00740020006b006100740131015f007401310072006d00610073013100200067006500720065006b00740069007200690072002e000d>
    /HEB <FEFF05d405e905ea05de05e9002005d105e705d105d905e205d505ea002005d405d005dc05d4002005db05d305d9002005dc05d905e605d505e8002005de05e105de05db05d90020005000440046002005e205dd002005ea05de05d505e005d505ea002005d105e805d605d505dc05d505e605d905d905d4002005d205d105d505d405d4002005d905d505ea05e8002c002005e205d105d505e8002005d405e405e705d505ea002005e705d305dd002005d305e405d505e1002005d105d005d905db05d505ea002005d205d105d505d405d4002e002005e005d905ea05df002005dc05e405ea05d505d7002005d005ea002005de05e105de05db05d9002005d4002d005000440046002005e205dd0020004100630072006f006200610074002005d5002d005200650061006400650072002005d205e805e105d005d505ea00200035002e0030002005d505de05e205dc05d4002e>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


