
 

 

STANDARTLAR VE 
UYGUNLUK KRİTERLERİ 

 

EK:12 



Bu belge, Kamu İç Denetim Standartları ile ulusal mevzuat ve uluslararası uygulama önerileri 

çerçevesinde dış kalite değerlendirme çalışmalarında aranacak “temel uygunluk kriterlerini” 

belirlemek amacıyla hazırlanmış ve 10.03.2013 tarih ve 3 sayılı Kurul Kararıyla kabul edilmiştir. 

Her bir standart için üç ana bölüm halinde aşağıdaki bilgilere yer verilmiştir: 

 İlgili standardın açıklaması, 

 Standardın raporlanması sırasında hangi konu başlığıyla ilişkilendirilebileceği,  

 Standardın gereği aranacak olan temel uygunluk kriteri.  

Temel uygunluk kriterleri için yapılacak testlerin sonuçlarının hangi referans numaralı çalışma kağıdına 

kaydedileceği ve kriterin standardın yanı sıra hangi mevzuat hükümleri veya iyi uygulama önerilerine 

dayandırıldığı bilgisine de yer verilmiştir. 

Ülkemiz iç denetim uygulamalarının olgunluk düzeyi de dikkate alınarak, iç denetim faaliyetlerinin 

yürütülmesi açısından bazı temel uygunluk kriterleri daha kritik düzeyde önemli görülmüş ve kırmızı 

renkle işaretlenmiştir. Dış değerlendirme uzmanlarınca bu kriterlerden her hangi birinin 

sağlanamadığının tespiti halinde ilgili olduğu standardın uyum düzeyi “UYUMSUZ” olarak 

değerlendirilecektir. Diğer kriterlerin her hangi birinin sağlanamaması “UYUMSUZLUK” olarak 

değerlendirilmeyecek olup, ilgili standart altında yer alan kriterlerin dış değerlendirme uzmanlarının 

mesleki tecrübeleri çerçevesinde bir bütün olarak yorumlanması sonucu standarda ilişkin “KISMEN 

UYUMLU” veya “UYUMLU” değerlendirmesinde bulunulacaktır. 

Kriterlerden “İYİ UYGULAMA” olarak belirlenenlerin sağlanamaması halinde bu durum uyumsuzluk 

olarak değerlendirilmeyecek olup, dış değerlendirme raporlarında gelişime açık alanlar olarak 

belirtilecek, sağlandığının tespiti halinde bu duruma raporların iyi uygulamalar bölümünde yer 

verilecektir. 

Bazı temel uygunluk kriterleri “Bkz. KİDS….” notuyla bir başka standart altında yer alan kriterlerle 

ilişkilendirilmiş olup nihai değerlendirme yapılırken ilişkili kriterlerin birlikte yorumlanmasına dikkat 

edilmesi gerekmektedir.  

 

KULLANILAN KISALTMALAR VE AÇIKLAMALARI 

KMYKK 5018 sayılı Kamu Maliye Yönetimi ve Kontrol Kanunu 

İDÇUEHY İç Denetçilerin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik 

İDKGGP İç Denetim Kalite Güvence ve Geliştirme Programı 

KİDS Kamu İç Denetim Standartları 

KİDMAK Kamu İç Denetim Meslek Ahlak Kuralları 

IIA-UMUÇ (UÖ) IIA Uluslararası Mesleki Uygulama Çerçevesi Uygulama Önerisi (2013 Versiyonu)  

KİDR Kamu İç Denetim Rehberi 

İDB Başkanı 
İç denetim birimlerinin yönetiminden sorumlu olan ve üst yönetici tarafından 
görevlendirilen iç denetçi 

 



 

1000 AMAÇ YETKİ VE SORUMLULUKLAR 

İç denetim faaliyetinin amaç, yetki ve sorumlulukları, İç Denetimin Tanımına, Meslek Ahlak Kurallarına ve 
Kamu İç Denetim Standartlarına (Standartlar) uygun olarak her kamu idaresi için üst yöneticinin onayı ile 
çıkarılacak bir yönerge ile belirlenmek zorundadır. İç denetim yöneticisi, iç denetim yönergesini dönemsel 
olarak gözden geçirmek ve üst yöneticiye onay için sunmak zorundadır. 
1000.G1. İdareye sağlanan güvence hizmetlerinin niteliği iç denetim yönergesinde belirtilmek zorundadır. 
İdare dışındaki taraflara güvence hizmeti sağlanacaksa, bunun niteliği de yönergede açıklanmak 
zorundadır. 
1000.D1. Danışmanlık hizmetlerinin niteliği, iç denetim yönergesinde belirtilmek zorundadır.  

 
 

İLİŞKİLİ OLDUĞU KONU BAŞLIĞI 

Yönetim ve Organizasyon-Misyon, Vizyon ve Hedefler 

 
 

TEMEL UYGUNLUK KRİTERİ VE KRİTERİN İLGİLİ OLDUĞU MEVZUAT/İYİ UYGULAMA* 

 

1 
Yönerge ve değişiklikleri, iç denetçilerin görüşleri alınarak,  İDB Başkanı 
tarafından hazırlanmakta ve üst yönetici onayına sunulmaktadır. 

B1 İDÇUEHY/Md.13 

2 
İç Denetim Yönergesi ve değişiklikleri İDKK’nın uygun görüşü alındıktan 
sonra uygulamaya konulmaktadır. 

B1 İDÇUEHY/Md.13 

3 

İDB Başkanı tarafından, yönergede yürütülecek programlı ve program 
dışı danışmanlık hizmetlerinin niteliği, kapsamı ve süresi (mevzuat 
taslaklarına görüş verme, ortak komisyonlara ve proje ekiplerine katılım, 
eğitim gibi) açıkça ifade edilmektedir. 

B1 
-İDÇUEHY/Md.13 

-KİDS 1000 

4 
Yönerge İDB Başkanı tarafından her yıl gözden geçirilmekte, buna ilişkin 
kayıtlar tutulmakta ve değişiklerin bir örneği İDKK’ya gönderilmektedir. 

B1 İDÇUEHY/Md.13 

5 
Denetlenen alan veya konuya ilişkin kapsamlı bir görüş ortaya konuluyor 
ve güvence seviyesi belirleniyorsa bu durum yönergede 
tanımlanmaktadır. (Bkz. KİDS 2450) 

B1 İDÇUEHY/Md.44 

6 

İDB Başkanı tarafından raporların denetlenen birimlere sunulmadan 
önce tamlık, doğruluk, nesnellik ve açıklık açısından gözden 
geçirilmesine ilişkin usuller yönergede tanımlanmaktadır. (İYİ 
UYGULAMA) 

B1 KİDR 

 

 

 

 

 

                                                           
*Yönergenin iç denetim faaliyetinin amaç, yetki ve sorumlulukları ile “iç denetimin tanımı”, “meslek ahlak kuralları” ve “Kamu  İç Denetim Standartları”nı 
içermesi şartı iç denetim alanındaki ikincil düzey mevzuatıyla karşılanmakta olduğundan birim yönergelerinde bu hususun ayrıca yer alması temel uygun kriteri 
olarak değerlendirilmemiştir. 

KİDS 
1000 

T
E

S
T
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T

 



1010 İç Denetim Tanımına, Meslek Ahlak Kurallarına ve Standartlara İç 
Denetim Birim Yönergesinde Yer Verilmesi 
İç Denetim Tanımına, Meslek Ahlak Kurallarına ve Standartlara uyma zorunluluğuna, iç denetim 
yönergesinde yer verilmek zorundadır. İç denetim yöneticisi, İç Denetim Tanımını, Meslek Ahlak 
Kurallarını ve Kamu İç Denetim Standartlarını üst yönetici ve üst yönetime açıklamalıdır.  

 
 
 

İLİŞKİLİ OLDUĞU KONU BAŞLIĞI 

Yönetim ve Organizasyon-Misyon, Vizyon ve Hedefler 

 
 
 

TEMEL UYGUNLUK KRİTERİ VE KRİTERİN İLGİLİ OLDUĞU MEVZUAT/İYİ UYGULAMA† 

 

1 Yönerge uygun araçlarla birim yöneticilerine duyurulmaktadır. B1 KİDS 1010 

2 
Üst yönetici ve birim yöneticilerine, iç denetimin tanımı, meslek ahlak 
kuralları, Kamu İç Denetim Standartları hakkında İDB Başkanı tarafından 
yeterli düzeyde bilgilendirme yapılmaktadır. 

C1 
C2 

KİDS 1010 

 

 

                                                           
†Yönergede iç denetim tanımına, meslek ahlak kurallarına ve Kamu İç Denetim Standartlarına uyma zorunluluğuna yer verilmesi şartı iç denetim alanındaki 
ikincil düzey mevzuatıyla karşılanmakta olduğundan birim yönergelerinde bu hususun ayrıca yer alması temel uygun kriteri olarak değerlendirilmemiştir. 

T
E

S
T

 E
T

 

KİDS 
1010 



1100 BAĞIMSIZLIK VE TARAFSIZLIK 

İç denetim faaliyeti bağımsız olmak zorundadır ve iç denetçiler görevlerini yerine getirirken tarafsız 
davranmak zorundadır.  

 
 

 

Bu standardın ilişkili olduğu konu başlığı ve temel uygunluk kriterleri 1110, 1111, 

1120 ve 1130 No.lu Standartlar altında detaylandırılmıştır. 

 

 

KİDS 
1100 



1110 İdare İçi Bağımsızlık 

İç denetim yöneticisi, doğrudan üst yöneticiye raporlama yapmak zorundadır. 
1110.G1. İç denetim faaliyeti, iç denetimin kapsamının belirlenmesi, yürütülmesi ve sonuçlarının 
paylaşılması ve raporlanması hususunda her türlü müdahaleden uzak ve serbest olmak zorundadır.  

 
 
 

İLİŞKİLİ OLDUĞU KONU BAŞLIĞI 

Yönetim ve Organizasyon-Organizasyon 
Yönetim ve Organizasyon-İç Denetim Biriminin Bütçesi 

 
 

TEMEL UYGUNLUK KRİTERİ VE KRİTERİN İLGİLİ OLDUĞU MEVZUAT/İYİ UYGULAMA 

 

1 
İdarenin organizasyon şemasında iç denetim biriminin doğrudan üst 
yöneticiye bağlılığı açıkça gösterilmektedir. 

B1 KMYKK 

2 
İç denetim faaliyetleri sonucu üretilen raporlar (denetim, danışmanlık, 
dönemsel raporlar gibi) doğrudan üst yöneticiye sunulmaktadır. 

B2 
B3 

KMYKK 

3 İç denetim plan ve programları üst yönetici tarafından onaylanmaktadır. B2 
-KMYKK 

-İDÇUEHY/Md.12 

4 
İç denetçilere, üst yönetici ve İDB Başkanı dışında görev 
verilmemektedir. 

B1 
-KMYKK 

-İDÇUEHY/Md.12 

5 
İç denetim faaliyetlerinin kapsamına, kaynaklarına (bütçe dahil) ve 
görevlerin yürütülmesi sırasında kayıtlara, personele, fiziki kaynaklara 
erişim yetkilerine idare içinden hiçbir müdahale bulunmamaktadır.  

B1 
-İDÇUEHY/Md.13,16 

-KİDS 1110 

 

 

 

 

 

 

 

KİDS 
1110 

T
E

S
T
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T

 



1111 Üst Yöneticiyle Doğrudan İletişim 

İç denetim yöneticisi üst yönetici ile doğrudan iletişim ve etkileşimde olmak zorundadır.  

 
 
 

İLİŞKİLİ OLDUĞU KONU BAŞLIĞI 

Yönetim ve Organizasyon-Organizasyon 

 
 
 

TEMEL UYGUNLUK KRİTERİ VE KRİTERİN İLGİLİ OLDUĞU MEVZUAT/İYİ UYGULAMA 

 

1 
İDB Başkanı, kurum üst yönetiminin düzenli olarak yaptıkları toplantılara 
katılmaktadır. (İYİ UYGULAMA) 

B1 
C3 

IIA-UMUÇ 
(UÖ/Md.1) 

2 
İDB Başkanı iç denetim faaliyetinin gerektirdiği acil konularda üst 
yöneticiyle makul bir süre içerisinde görüşebilmektedir. 

C3 
C4 

IIA-UMUÇ 
(UÖ/Md.2) 

3 
İDB Başkanı, birim faaliyetleri hakkında üst yöneticiye düzenli olarak 
bilgi vermektedir (Bkz. KİDS 2060). 

C1 
C3 
C4 

İDÇUEHY/Md.13 

4 
Raporlar, İDB Başkanı ve ilgili denetçiler tarafından üst yöneticiye 
toplantı aracılığıyla sunulmaktadır. (İYİ UYGULAMA)   

C3 
C4 

KİDR 

 

 

 

 

 

 

KİDS 
1111 

T
E

S
T
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T

 



1120 Bireysel Tarafsızlık 

İç denetçiler, tarafsız ve önyargısız bir şekilde davranmak ve her türlü çıkar çatışmasından kaçınmak 
zorundadır.  

 
 
 

İLİŞKİLİ OLDUĞU KONU BAŞLIĞI 

Yönetim ve Organizasyon-Organizasyon 

 
 
 

TEMEL UYGUNLUK KRİTERİ VE KRİTERİN İLGİLİ OLDUĞU MEVZUAT/İYİ UYGULAMA 

 

1 
İDB Başkanı, uygulanabilir olması halinde, iç denetçiler arasındaki görev 
dağılımını dönemsel rotasyona bağlamaktadır. (İYİ UYGULAMA) 

B2 
IIA-UMUÇ  

(UÖ 1120-1/2) 

2 
Görevlerin sonuç ve değerlendirmeleri nesnel kanıt ve gözlemlere 
dayanmaktadır.‡ 

B3 İDÇUEHY/Md.17,26 

3 
Denetlenen birimlerde, iç denetçilerin görevlerini tarafsız bir şekilde 
yürüttüklerine ilişkin kanaat bulunmaktadır.§ 

C1 
C2 

İDÇUEHY/Md.26 

4 
İç denetçiler danışmanlık görevleri yürütmeleri halinde yönetim 
sorumluluğunun doğrudan üstlenilmesi anlamına gelecek faaliyet (risk 
iştahının belirlenmesi, risk yanıtlarının seçilmesi gibi) yürütmemektedir. 

B3 İDÇUEHY/Md.37 

5 
İDB Başkanı tarafından, denetim görevlendirmelerinde iç denetçilerin 
önceki danışmanlık faaliyetleri dikkate alınmakta ve bir yıl geçmeden 
aynı alanda denetim görevi verilmemektedir. 

B2 
C3 
C4 

KİDBY/Md.9 

6 
İDB Başkanı tarafından iç denetçilerin daha önceden görev yaptıkları 
idari birimlerde bir yıl geçmeden görevlendirilmemesi hususu dikkate 
alınmaktadır. 

B2 
C4 

İDÇUEHY/Md.26 

7 
İç denetçiler her bir görev öncesinde gizlik ilkelerine uyacağını ve çıkar 
çatışması bulunmadığını taahhüt etmek amacıyla “Bağımsızlık ve 
Tarafsızlık Belgesi” düzenlemektedir. (İYİ UYGULAMA)   

B3 KİDR 

 

 

 

 

 

                                                           
‡ UYUMSUZ olarak değerlendirilebilmesi için 2300 ve 2400 no.lu standartlar uyarınca yapılan değerlendirmeler ile desteklenmesi gerekir. 
§ UYUMSUZ olarak değerlendirilebilmesi için 2300 ve 2400 no.lu standartlar uyarınca yapılan değerlendirmeler ile desteklenmesi gerekir. 

KİDS 
1120 

T
E

S
T

 E
T

 



1130 Bağımsızlık veya Tarafsızlığın Bozulması 

Bağımsızlığın veya tarafsızlığın fiilen bozulduğu veya bozulduğu izlenimi doğduğu takdirde, durum ilgili 
taraflara açıklanmak zorundadır. Bu açıklamanın kapsamı, bozucu etkenin niteliğine bağlıdır. 
1130.G1. İç denetçiler, daha önce sorumlu olduğu faaliyetlere ilişkin denetim görevi yapmaktan kaçınmak 
zorundadır. Bir iç denetçinin son bir yıl içinde sorumlu olduğu idari bir faaliyet hakkında denetim hizmeti 
vermesinin, tarafsızlığını bozacağı varsayılır. 
1130.D1. İç denetçiler, daha önce sorumlusu oldukları idari faaliyetlere ilişkin danışmanlık hizmeti 
verebilir. 
1130.D2. İç denetçiler, önerilen danışmanlık hizmetleriyle ilgili bağımsızlıklarına ve tarafsızlıklarına zarar 
verecek hususlar söz konusu ise, görevi kabul etmeden önce danışmanlık hizmetini talep edene bu durumu 
açıklamak zorundadırlar.  

 
 
 

İLİŞKİLİ OLDUĞU KONU BAŞLIĞI 

Yönetim ve Organizasyon-Organizasyon 

 
 

TEMEL UYGUNLUK KRİTERİ VE KRİTERİN İLGİLİ OLDUĞU MEVZUAT/İYİ UYGULAMA 

 

1 

İç denetçiler görevin yürütülmesi sırasında görevin tarafsız ve bağımsız 
olarak yapılmasına engel olan durumları (bilgi ve kaynaklara erişim 
engelleri gibi) İDB Başkanına bildirmektedir. İDB Başkanı tarafından 
çözümlenemeyen hususlar üst yöneticiye intikal ettirilmektedir.  

B3
C3 
C4 

İDÇUEHY/ 
Md.13,17(ç),26 

2 
İç denetçiler, denetlenen birim personeli veya işle ilgili başka kişilerden 
hediye kabulünün tarafsızlıklarının bozulduğu görüntüsü 
yaratabileceğini bilmektedirler. 

C3 
C4 

IIA-UMUÇ 
(UÖ/Md.4) 

3 
İDB Başkanı, talep edilen danışmanlık hizmetleriyle ilgili iç denetçilerin 
bağımsızlıklarına ve tarafsızlıklarına zarar verecek hususlar söz konusu 
ise, danışmanlık hizmetini talep edene bu durumu açıklamaktadır. 

C4 KİDS 1130 

 

 

 

 

 

KİDS 
1130 

T
E

S
T

 E
T

 



1200 YETKİNLİK, AZAMİ MESLEKİ ÖZEN VE DİKKAT 

Görevler yetkin kişilerce, azami mesleki özen ve dikkatle yerine getirilmek zorundadır.  

 
 
 

Bu standardın ilişkili olduğu konu başlığı ve temel uygunluk kriterleri 1210, 1220 ve 
1230 No.lu Standartlar altında detaylandırılmıştır. 

 
Bu standarda ilişkin nihai değerlendirmeler, aşağıda belirtilen kriterin yanı sıra “2200 
Görev Planlaması” ve “2300 Görevin Yürütülmesi” Standartlarına ilişkin tespitler de 

dikkate alınarak yapılmak zorundadır.  
 
 

 

 

KİDS 
1200 



1210 Yetkinlik 

İç denetçiler, kişisel sorumluluklarını yerine getirmek için gereken bilgi, beceri ve diğer niteliklere sahip 
olmak zorundadır. İç denetim faaliyeti de kurumsal sorumluluklarını yerine getirmek için gereken bilgi, 
beceri ve diğer niteliklere sahip olmak veya bunları edinmek zorundadır. 
1210.G1. İç denetçiler, görevin tamamını veya bir kısmını yapmak için gereken bilgi ve becerilerin veya 
diğer niteliklerin hepsine sahip değilse, iç denetim yöneticisi idare içindeki veya dışındaki uzmanlardan 
denetim görevinin hedeflerine ulaşmasını sağlamak üzere nitelikli tavsiye ve yardım temin etmek 
zorundadır. 
1210.G2. İç denetçiler, suiistimal risklerini ve bu risklerin yönetilmesini değerlendirebilecek yeterli 
bilgiye sahip olmak zorundadır. Ancak iç denetçilerden esas görevi ve sorumluluğu suiistimalleri tespit 
etmek ve soruşturmak olan bir kişinin uzmanlığına sahip olması beklenmez. 
1210.G3. İç denetçiler, verilen görevi yerine getirebilmek için kilit bilgi teknolojisi riskleri ve 
kontrolleriyle ilgili yeterli bilgiye ve teknoloji tabanlı denetim tekniklerine sahip olmak zorundadır. Ancak, 
bütün iç denetçilerin, asıl sorumluluğu bilgi teknolojileri denetimi olan denetçiler kadar uzmanlığa sahip 
olmaları beklenmez. 
1210.D1. İç denetim yöneticisi, iç denetçilerin görevin kısmen veya tamamen gerçekleştirilmesi için 
gereken bilgiye, beceriye ve diğer niteliklere sahip olmadığı durumlarda, danışmanlık görevini reddetmek 
veya yeterli tavsiye ve yardımı temin etmek zorundadır.  

 

İLİŞKİLİ OLDUĞU KONU BAŞLIĞI 

Faaliyetlerin Planlanması-Risk Değerlendirmesi 
İnsan Kaynakları-İç Denetim Ekibi 

 

TEMEL UYGUNLUK KRİTERİ VE KRİTERİN İLGİLİ OLDUĞU MEVZUAT/İYİ UYGULAMA 

 

1 

Her plan döneminde İDB Başkanı tarafından iç denetçilerin plan 
kapsamındaki görevleri yerine getirebilmek için gerekli bilgi, beceri ve 
diğer nitelikleri değerlendirilmekte ve gereksinim duyulan niteliklerin 
kazandırılmasına yönelik meslek içi eğitim programı oluşturulmaktadır. 

B2 
C3 
C4 

İDÇUEHY/Md.13A 

2 
İhtiyaç duyulan bilgi, beceri ve diğer nitelikler eğitim yoluyla 
karşılanamıyorsa İDB Başkanı tarafından kurum içinden veya dışından 
teknik veya uzman personel desteği alınmaktadır. 

B2 
C3 

İDÇUEHY/Md.13, 
13A 

3 
İDB Başkanı tarafından denetim sonrasında yapılan iç denetçi 
performans değerlendirmesi ve denetlenen birimlerin değerlendirme 
sonuçları, eğitim planlamalarında göz önünde bulundurulmaktadır.  

B2 
C3 
C4 

-İDÇUEHY/Md.13A 
-İDKGGP 

4 
İç denetçiler suiistimal riskleri ve bu risklere ilişkin kontrolleri 
değerlendirebilecek bilgi, beceri ve diğer niteliklere sahiptirler veya bu 
alandaki eksiklikleri gidermek için eğitimler almaktadır. (Bkz. KİDS 2120)  

B3 
C3 
C4 

İDÇUEHY/Md.32(f) 

5 

İç denetçiler bilgi teknolojilerine ilişkin kavramlar ve bilgisayar destekli 
denetim araçları konusunda gerekli bilgi, beceri ve diğer niteliklere 
sahiptirler veya bu alandaki eksiklikleri gidermek için eğitimler 
almaktadır. 

C3 
C4 

İDÇUEHY/Md.31 

6 
İç denetçiler, idarenin yönetişim unsurlarına ilişkin danışmanlık 
taleplerini karşılayabilmek amacıyla gereken yetkinliğe sahiptir.  

B3 
C3 
C4 

İDÇUEHY/Md.32(g) 

7 
İç denetçiler, risk analizi, değerlendirmesi ve yönetimi konularında 
gereken yetkinliğe sahiptir.    

B3 
C3 
C4 

İDÇUEHY/Md.32(h) 

8 
Denetlenen birim yöneticileri iç denetçilerin denetim konusuna ilişkin 
yetkinliğini ve iletişim becerilerini yeterli düzeyde bulmaktadır.**  

C2 İDÇUEHY/Md.32(d) 

                                                           
** UYUMSUZ olarak değerlendirilebilmesi için 2200, 2300 ve 2400 no.lu standartlar uyarınca yapılan değerlendirmeler ile desteklenmesi gerekir. 
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1220 Azami Mesleki Özen ve Dikkat 

İç denetçiler, makul sınırlar içinde tedbirli ve ehil bir iç denetçiden beklenen beceriye sahip olmak ve 
azamî özen ve dikkati göstermek zorundadır. Azamî meslekî özen ve dikkat, hiç hata yapılmayacağı 
anlamına gelmez. 
1220.G1. İç denetçiler, aşağıdaki hususları göz önüne alarak azamî meslekî özen ve dikkati göstermek 
zorundadır: 
• Görevin amaçlarına ulaşmak için gereken çalışmanın kapsamı. 
• Güvence prosedürlerinin tatbik edildiği konuların nisbî karmaşıklığı, gerekliliği veya önemi. 
• Yönetişim, risk yönetimi ve kontrol süreçlerinin etkililiği ve yeterliliği. 
• Önemli hata, suiistimal veya aykırılıkların olma ihtimali. 
• Güvence görevinin, potansiyel faydalarına karşı maliyeti. 
1220.G2. İç denetçiler azamî meslekî özen ve dikkati gösterirken, teknoloji destekli denetim ve diğer veri 
analiz tekniklerini kullanmayı dikkate almak zorundadır. 
1220.G3. İç denetçiler, amaçları, faaliyetleri veya kaynakları etkileyebilecek önemli risklere karşı dikkatli 
olmak zorundadır. Ancak, güvence faaliyetleri, azamî meslekî özen ve dikkatle uygulansa bile, tek başına 
bütün önemli risklerin teşhis edilebilmesini garanti etmez. 
1220.D1. İç denetçiler bir danışmanlık görevi sırasında, aşağıdaki hususları göz önüne alarak azamî 
meslekî özen ve dikkati göstermek zorundadır: 
• Görev sonuçlarının niteliği, zamanlaması ve raporlanması da dahil danışmanlık hizmetini talep edenlerin 
ihtiyaç ve beklentileri. 
• Görev amaçlarına ulaşabilmek için gerekli çalışmanın boyutu ve nisbî karmaşıklığı. 
• Danışmanlık görevinin, potansiyel faydalarına karşı maliyeti.  

 
 
 

İLİŞKİLİ OLDUĞU KONU BAŞLIĞI 

İnsan Kaynakları-İç Denetim Ekibi 
Faaliyetlerin Planlanması-Risk Değerlendirmesi 

 
 
 

TEMEL UYGUNLUK KRİTERİ VE KRİTERİN İLGİLİ OLDUĞU MEVZUAT/İYİ UYGULAMA 

 

1 
Denetim ve danışmanlık faaliyetleri için düzenlenen çalışma kâğıtları, 
görevlerin yürütülmesinde azami mesleki özenin gösterildiğine dair 
yeterli kanıtı sağlamaktadır. (Bkz. KİDS 2300) 

B3 İDÇUEHY/Md.17 

2 
Denetim görevlerinde risk değerlendirmesi yapıldığına ilişkin kanıtlar 
bulunmaktadır. (Bkz. KİDS 2200) 

B3 KİDS 1220 

3 
Denetim görevlerinin yürütülmesi sırasında uygun bilgi sistemleri 
araçları ve veri analiz teknikleri kullanılmaktadır. 

B3 
C4 

-İDÇUEHY/Md.31/2 
-KİDS 1220 
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1230 - Sürekli Mesleki Gelişim 

İç denetçiler, mevcut bilgi, beceri ve diğer niteliklerini sürekli meslekî gelişimle arttırmak ve güçlendirmek 
zorundadır.  

 
 
 

İLİŞKİLİ OLDUĞU KONU BAŞLIĞI 

İnsan Kaynakları-Eğitim ve Kişisel Gelişim 
İnsan Kaynakları-İç Denetçi Performans Değerlendirmeleri 

 
 
 

TEMEL UYGUNLUK KRİTERİ VE KRİTERİN İLGİLİ OLDUĞU MEVZUAT/İYİ UYGULAMA 

 

1 
İDB Başkanı tarafından iç denetim plan ve programlarında denetim 
faaliyetlerinin gerektirdiği konularda eğitimler planlanmakta, kaynak 
ayrılmakta ve eğitim programları gerçekleştirilmektedir. 

B2 
İDÇUEHY/ 
Md.13A,33 

2 
İç denetçilerin uluslararası sertifikasyonu İDB Başkanı tarafından teşvik 
edilmektedir. (İYİ UYGULAMA) 

C3 
C4 

İDÇUEHY/Md.28 

3 
İç denetçiler her üç yılda en az 100 saat meslek içi eğitim şartını 
sağlamaktadır. 

B2 
İDÇUEHY/ 

Md.17(b),33 

4 
İDB Başkanı tarafından iç denetçilerin eğitim ve sertifikasyon bilgileri 
takip edilerek kayıt altına alınmaktadır. 

B2 İDÇUEHY/ Md.13A 
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1300 KALİTE GÜVENCE VE GELİŞTİRME PROGRAMI 

İç denetim yöneticisi, iç denetim faaliyetinin tüm yönlerini kapsayan bir kalite güvence ve geliştirme 
programı hazırlamak ve bunu sürdürmek zorundadır.  

 
 
 

Bu standardın ilişkili olduğu konu başlığı ve temel uygunluk kriterleri 1310, 1311, 
1312, 1320, 1321 ve 1322 No.lu Standartlar altında detaylandırılmıştır. 

 
 
 

 

 

KİDS 
1300 



1310 Kalite Güvence ve Geliştirme Programının Gereklilikleri 

Kalite güvence ve geliştirme programı, hem iç hem de dış değerlendirmeleri içermek zorundadır.  

 
 
 

İLİŞKİLİ OLDUĞU KONU BAŞLIĞI 

Yönetim ve Organizasyon-Kalite Güvence 

 
 
 

TEMEL UYGUNLUK KRİTERİ VE KRİTERİN İLGİLİ OLDUĞU MEVZUAT/İYİ UYGULAMA 

 

1 
İDB Başkanı tarafından hazırlanmış bir kalite güvence ve geliştirme 
programı (KGGP) bulunmaktadır.  

B2 İDKGGP 

2 
KGGP iç denetim faaliyetinin iç denetimin tanımına ve Kamu İç Denetim 
Standartlarına, iç denetçilerin meslek ahlak kurallarına uyumunu 
değerlendirmeyi mümkün kılacak şekilde tasarlanmıştır. 

B2 İDKGGP 

3 
KGGP'de iç denetim faaliyetinin verimliliği ve etkililiğini ölçmeye imkân 
verecek performans göstergeleri ve hedefleri de belirlenmiştir.  

B2 İDKGGP 
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1311 İç Değerlendirmeler 

İç değerlendirmeler; 
• İç denetim faaliyetinin performansının devamlı izlenmesini, 
• Öz değerlendirme (kendi kendini değerlendirme) yoluyla veya kurum içinde iç denetim uygulamaları 
hakkında yeterli bilgiye sahip kişilerce yapılan dönemsel gözden geçirmeleri kapsamak zorundadır.  

 
 

İLİŞKİLİ OLDUĞU KONU BAŞLIĞI 

Yönetim ve Organizasyon-Kalite Güvence 

 
 

TEMEL UYGUNLUK KRİTERİ VE KRİTERİN İLGİLİ OLDUĞU MEVZUAT/İYİ UYGULAMA 

 

1 
İDB Başkanı iç denetçilerin performanslarını her bir denetim sonunda 
değerlendirmekte ve değerlendirme sonuçları hakkında denetçileri 
bilgilendirmektedir. 

B2 
C3 
C4 

İDKGGP 

2 
Birimin faaliyetlerine ilişkin performans ölçümleri 
gerçekleştirilmektedir. 

B2 İDKGGP 

3 
İDB Başkanı tarafından tamamlanan denetimlere ilişkin olarak 
denetlenen birimlerin değerlendirmeleri alınmakta ve sonuçları 
hakkında iç denetçiler bilgilendirilmektedir. 

B2 
C3 
C4 

İDKGGP 

4 

Denetimin planlanması, testlerin gerçekleştirilmesi ve bulguların 
oluşturulması aşamaları denetim gözetim sorumluluğu kapsamında 
gözden geçirilmekte ve bu çalışmalar dokümante edilmektedir. (Bkz. 
KİDS 2340) 

B3 İDÇUEHY/Md.14 

5 

Raporlar, denetlenen birimlere ve üst yöneticiye sunulmadan önce İDB 
Başkanı veya denetim gözetim sorumlusu tarafından tamlık, doğruluk 
ve bulguların önem düzeyi açısından gözden geçirilmektedir. (Bkz. 
KİDS 2420) 

B3 İDÇUEHY/Md.13A 

6 
Dönemsel gözden geçirmeler iç denetim uygulamaları ve standartları 
hakkında bilgi sahibi kişiler tarafından gerçekleştirilmektedir.  

B2 İDKGGP 

7 
İDB Başkanı tarafından öneriler için eylem planı oluşturulmakta ve 
gelişmeler izlenmektedir.  

B2 İDKGGP 

8 
Yıllık denetim programında KGGP faaliyetleri için en az on iş günü 
kaynak ayrılmaktadır.  

B2 İDKGGP 
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1312 Dış Değerlendirmeler 

Dış değerlendirmelerin en az beş yılda bir, İç Denetim Koordinasyon Kurulu (Kurul) tarafından idare 
dışından nitelikli ve bağımsız bir gözden geçirme uzmanı veya ekibine yaptırılması zorunludur. 
İç denetim yöneticisi, üst yönetici ve Kurul ile aşağıdaki hususları tartışmak zorundadır: 
• Dış değerlendirme sıklığının arttırılmasına yönelik ihtiyaç. 
• Menfaat çatışması ihtimali de dikkate alınarak dış gözden geçirme uzmanı veya ekibinin bağımsızlığı.  

 
 
 

Standardın gereği İç Denetim Koordinasyon Kurulunca yerine getirildiğinden Dış Kalite 
Değerlendirme çalışmalarında standarda uyum aranmayacaktır. 
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1320 Kalite Güvence ve Geliştirme Programı Hakkında Raporlama 

İç denetim yöneticisi, uygulanan kalite güvence ve geliştirme programının sonuçlarını üst yöneticiye ve 
Kurula iletmek zorundadır. Ayrıca, iç denetim yöneticisi, dış değerlendirme sonuçlarını bakanlıklar ve 
bağlı idarelerde bakana sunmak zorundadır.  

 
 
 

İLİŞKİLİ OLDUĞU KONU BAŞLIĞI 

Yönetim ve Organizasyon-Kalite Güvence 
İletişim ve Raporlama-Denetlenen Memnuniyetinin Ölçülmesi 

 
 

TEMEL UYGUNLUK KRİTERİ VE KRİTERİN İLGİLİ OLDUĞU MEVZUAT/İYİ UYGULAMA 

 

1 
Dönemsel gözden geçirme faaliyetleri sonuçları ve uygulanacak eylem 
planı, çalışmanın tamamlanmasını takip eden bir ay içerisinde üst 
yönetici ve İDKK’ya iletilmektedir. 

B2 İDKGGP 

2 
İç ve dış değerlendirme sonuçlarına yıllık faaliyet raporunun ilgili 
bölümünde yer verilmektedir. (Bkz. KİDS 2060) 

B2 İDKGGP 

3 
Bakanlık ve bağlı idarelerde dış değerlendirme sonuçları İDB Başkanı 
tarafından Bakana sunulmaktadır. 

B2 İDKGGP 
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1321 "Kamu İç Denetim Standartlarına Uygundur" İbaresinin Kullanılması 

İç denetim yöneticisi raporlamalarında, iç ve dış kalite değerlendirmelerini kapsayacak Kalite Güvence ve 
Geliştirme Programı sonuçlarının desteklemesi şartıyla, iç denetim faaliyetlerinin Kamu İç Denetim 
Standartlarına uygun olduğunu belirtebilir.  

 
 
 

İLİŞKİLİ OLDUĞU KONU BAŞLIĞI 

Yönetim ve Organizasyon-Kalite Güvence 

 
 
 

TEMEL UYGUNLUK KRİTERİ VE KRİTERİN İLGİLİ OLDUĞU MEVZUAT/İYİ UYGULAMA 

 

1 
İç denetim faaliyeti için yürütülen dış kalite değerlendirme nihai 
sonucunun "UYUMLU" olması halinde "Kamu İç Denetim Standartlarına 
Uygundur" ibaresi kullanılmaktadır.   

B2 
B3 

İDKGGP 

2 

Dış değerlendirme sonrası “UYUMLU” görülen ancak iç kalite 
değerlendirme çalışmaları sonucunda "UYUMLU" görüş verilemeyen iç 
denetim faaliyeti için "Kamu İç Denetim Standartlarına Uygundur" 
ibaresi kullanılmamaktadır.  

B2 
B3 

IIA-UMUÇ 
(UÖ/1321-1/2) 
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1322 Aykırılıkların Açıklanması 

İç Kalite Değerlendirmesi sonuçlarına göre; İç Denetimin Tanımına, Meslek Ahlak Kurallarına ya da 
Standartlara aykırılık, iç denetim faaliyetinin genel kapsamını ve faaliyetini etkilediği belirlendiğinde, 
aykırılık ve etkileri iç denetim yöneticisi tarafından üst yöneticiye ve Kurula açıklanmak zorundadır.  

 
 
 

İLİŞKİLİ OLDUĞU KONU BAŞLIĞI 

Yönetim ve Organizasyon-Kalite Güvence 

 
 
 

TEMEL UYGUNLUK KRİTERİ VE KRİTERİN İLGİLİ OLDUĞU MEVZUAT/İYİ UYGULAMA 

 

 

1 

İç kalite değerlendirme sonucunda tespit edilen İç Denetimin Tanımına, 
Meslek Ahlak Kurallarına veya Kamu İç Denetim Standartlarına 
aykırılığın, iç denetim faaliyetinin genel kapsamını ve çalışmalarını 
etkilediği belirlenmişse, bu durum üst yönetici ve İDKK’ya 
bildirilmektedir. 

B2 
C3 

KİDS 1322 
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2000 İÇ DENETİM FAALİYETİNİN YÖNETİMİ 

İç denetim yöneticisi, iç denetim faaliyetini, faaliyetin idareye değer katmasını sağlayacak etkili bir tarzda 
yönetmek zorundadır.  

 
 
 

Bu standardın ilişkili olduğu konu başlığı ve temel uygunluk kriterleri 2010, 2020, 
2030, 2040, 2050 ve 2060 No.lu Standartlar altında detaylandırılmıştır. 

 
 
 

 

 

KİDS 
2000 



2010 Planlama 

İç denetim yöneticisi, idarenin hedeflerine uygun olarak, iç denetim faaliyetinin önceliklerini belirleyen 
risk esaslı planlar yapmak zorundadır. 
2010.G1. İç denetim planı, en az yılda bir kez yapılan yazılı bir risk değerlendirmesine dayanmak 
zorundadır. Üst yönetici ile üst düzey yöneticiler bu sürece dahil edilerek görüşleri alınmak zorundadır. 
2010.G2. İç denetim yöneticisi, üst düzey yöneticilerin görüş ve kanaatlerini almak, beklentilerini göz 
önünde bulundurmak zorundadır. Ayrıca, iç denetim planının hazırlanmasında, idarenin Stratejik Planı ile 
Kamu İç Denetimi Strateji Belgesinin dikkate alınması zorunludur. 
2010.D1. İç denetim yöneticisi, danışmanlık görevinin risk yönetimini geliştirme, katma değer yaratma ve 
faaliyetleri geliştirme potansiyelini değerlendirerek, talep edilen danışmanlık görevlerini kabul etmeyi 
düşünmelidir. Kabul edilen bu görevler, iç denetim planına dahil edilmek zorundadır.  
 

İLİŞKİLİ OLDUĞU KONU BAŞLIĞI 

Faaliyetlerin Planlanması-Risk Değerlendirmesi 
Faaliyetlerin Planlanması-Üst Yönetimin Beklentileri  
Faaliyetlerin Planlanması-İç Denetim Plan ve Programı 
 

TEMEL UYGUNLUK KRİTERİ VE KRİTERİN İLGİLİ OLDUĞU MEVZUAT/İYİ UYGULAMA 

 

1 
Denetim evreni, kurumun denetlenebilir tüm alanlarını kapsayacak 
şekilde (idarenin merkez, taşra ve yurtdışı teşkilatı dahil tüm 
birimlerinin işlem, faaliyet ve süreçlerinin dahil edildiği)  belirlenmiştir. 

B2 
C4 

İDÇUEHY/Md.39 

2 
Denetim evreninin kapsamına yönetişim unsurları (stratejik yönetim, 
performans yönetimi, bilgi iletişim ve etik gibi) dahil edilmiştir.  

B2 
C4 

KİDS 2110 

3 
Denetim evreni organizasyonel değişiklikler, yeni uygulamalar, 
projeler, yasal değişiklikler doğrultusunda güncellenmektedir. 

B2 
C4 

İDÇUEHY/Md.37-4 

4 
Denetim planı ve programı risk değerlendirmesi doğrultusunda 
hazırlanmakta, güncellenmekte ve buna ilişkin kayıtlar saklanmaktadır. 

B2 
C4 

İDÇUEHY/Md.36 

5 
Denetim planı ve programının hazırlığı sırasında iç denetçilerin yanı 
sıra üst yönetici ile üst düzey yöneticilerin de görüşleri alınmaktadır. 

B2 İDÇUEHY/Md.36,39 

6 
Denetim planının hazırlığı sırasında Kurumun stratejik planı, amaç ve 
hedefleri ile İDKK'nın strateji belgesi dikkate alınmaktadır. 

B2 İDÇUEHY/Md.39 

7 
Denetim sıklığının belirlenmesinde faaliyetlerin risk düzeyleri dikkate 
alınmaktadır. 

B2 KİDR 

8 
İDB Başkanı risk analizi sonucunda yüksek ve orta riskli olarak 
belirlenen denetim alanlarının tamamının dahil edildiği bir plan 
teklifini üst yöneticiye sunmaktadır. 

B2 İDÇUEHY/Md.39 

9 

Danışmanlık talepleri görevin risk yönetimini geliştirme, katma değer 
yaratma ve faaliyetleri geliştirme potansiyeli açısından 
değerlendirilerek kabul edilmesi uygun görülenler denetim 
programına dahil edilmektedir. 

B2 
C3 
C4 

KİDS 2010 

10 
Bir plan döneminde toplam denetim kaynağının en az yüzde ellisi 
denetim görevlerine ayrılmaktadır. 

B2 KİDR 

11 
Denetim kaynağının belirlenmesinde eğitim, geçici görev, danışmanlık, 
izleme gibi görevler dikkate alınmaktadır. 

B2 KİDR 

12 
Denetim programlarında gözetim sorumluluğu için kaynak 
ayrılmaktadır. 

B2 KİDR 
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2020 Bildirim ve Onay 

İç denetim yöneticisi, önemli değişiklikler de dahil, iç denetim faaliyetinin plan ve programları ile kaynak 
ihtiyaçlarını, gözden geçirme ve onay için üst yöneticiye bildirmek zorundadır. İç denetim yöneticisi, 
kaynak sınırlandırmalarının etkilerini de üst yöneticiye bildirmek zorundadır.  

 
 
 

İLİŞKİLİ OLDUĞU KONU BAŞLIĞI 

Faaliyetlerin Planlanması-İç Denetim Plan ve Programı 

 
 
 

TEMEL UYGUNLUK KRİTERİ VE KRİTERİN İLGİLİ OLDUĞU MEVZUAT/İYİ UYGULAMA 

 
 

1 
İç denetim planı ve programları ile revizyonlar, plan/program 
döneminden önce üst yönetici tarafından onaylanmaktadır. 

B2 İDÇUEHY/Md.39 

2 

İDB Başkanı, planın uygulanmasına yönelik kaynak ihtiyaçlarını (bütçe, 
insan, bilgi teknolojileri altyapısı gibi) ve kaynak kısıtlarının etkilerini 
(denetim planında yer alması gereken ancak kaynak kısıtları nedeniyle 
denetlenemeyen yüksek ve orta riskli alanlara ilişkin bilgiler)  üst 
yöneticiye her program döneminde bildirmektedir.  

B2 
-İDÇUEHY/Md.39 

-KİDS 2020 
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2030 Kaynak Yönetimi 

İç denetim yöneticisi, onaylı planın uygulanabilmesi için, iç denetim kaynaklarının uygun ve yeterli 
olmasını ve etkili bir şekilde kullanılmasını sağlamak zorundadır.  

 
 
 

İLİŞKİLİ OLDUĞU KONU BAŞLIĞI 

Faaliyetlerin Planlanması-İç Denetim Plan ve Programı 

 
 
 

TEMEL UYGUNLUK KRİTERİ VE KRİTERİN İLGİLİ OLDUĞU MEVZUAT/İYİ UYGULAMA 

 

1 
İDB Başkanı tarafından birim faaliyetlerine yönelik ödenek ihtiyacı 
planlanmakta ve tahsis edilen ödeneklerin etkin bir şekilde 
kullanılması sağlanmaktadır.   

B2 İDÇUEHY/13A 

2 
İç denetim biriminin insan kaynağı nicelik ve nitelik olarak denetim 
evreninde yer alan tüm denetim alanlarının kapsamasına imkân 
vermektedir. (Bkz. KİDS 1210) 

B2 
C 

KİDS 2030 

3 

İDB Başkanı tarafından, denetim programında her bir denetim için 
ayrılan kaynak, işin karmaşıklığı, süre kısıtı ve mevcut kaynaklar 
dikkate alınarak belirlenmekte, görevlendirmeler iç denetçilerin 
yetkinlikleri (kıdem, uzmanlık) dikkate alınarak yapılmaktadır. 

B2 
C3 
C4 

-İDÇUEHY/13A 
-KİDR 

 

4 
İDB Başkanı tarafından denetim faaliyetleri denetçiler arasında dengeli 
(iş verilmeyen denetçinin bulunmaması gibi) bir şekilde 
paylaştırılmaktadır. 

B2 
C3 
C4 

-İDÇUEHY/13 
-KİDR 

5 
İDB Başkanı tarafından iç denetçilerin program dışı her türlü 
görevlendirmelerinin (denetim, danışmanlık ve diğer faaliyetler) yazılı 
olarak yapılacağı belirtilmektedir. 

B2 KİDR 
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2040 Politika ve Prosedürler 

İç denetim yöneticisi, iç denetim faaliyetini yönlendirmek amacıyla politika ve prosedürleri belirlemek 
zorundadır.  

 
 
 

İLİŞKİLİ OLDUĞU KONU BAŞLIĞI 

Yönetim ve Organizasyon-Organizasyon  

 
 
 

TEMEL UYGUNLUK KRİTERİ VE KRİTERİN İLGİLİ OLDUĞU MEVZUAT/İYİ UYGULAMA 

 

 

1 
İDB Başkanı tarafından birimde kullanılacak standart formlar ve 
belgeler belirlenmiş ve iç denetçilere duyurulmuştur.  

B2 İDÇUEHY/10,13 

2 
İDB Başkanı tarafından belirlenmiş olan politika ve prosedürler iç 
denetçiler tarafından anlaşılmış ve uygulanmaktadır. 

C3 
C4 
B3 

-İDÇUEHY/17 
-KİDR 
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2050 Koordinasyon 

İç denetim yöneticisi; aynı çalışmaların gereksiz yere tekrarlanmasını asgarîye indirmek ve işin kapsamını 
en uygun şekilde belirlemek amacıyla, dış denetim ile gerekli bilgileri paylaşmalı ve faaliyetleri koordineli 
şekilde sürdürmelidir.  

 
 
 
 

İLİŞKİLİ OLDUĞU KONU BAŞLIĞI 

Faaliyetlerin Planlanması-Dış Denetimle İşbirliği 

 
 

 

TEMEL UYGUNLUK KRİTERİ VE KRİTERİN İLGİLİ OLDUĞU MEVZUAT/İYİ UYGULAMA 

 

 

1 
İDB Başkanı tarafından, iç denetim faaliyetlerine ilişkin olarak Sayıştay 
ile işbirliği sağlanmaktadır. 

C3 KİDS 2050 
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2060 Üst Yönetici ve Bakana Raporlamalar 

İç denetim yöneticisi, iç denetim faaliyetinin amacı, görev, yetki ve sorumlulukları ve planın uygulama 
sonuçlarını üst yönetici ile bakanlıklar ve bağlı idarelerde bakana dönemsel raporlar halinde sunmak 
zorundadır. 
Bu raporlar, suistimal risklerini, yönetişim sorunlarını ve üst düzey yöneticiler ve üst yöneticinin ihtiyaç 
duyabileceği veya talep edebileceği diğer konuların da dahil olduğu önemli riskleri ve kontrol sorunlarını 
içermek zorundadır.  

 
 
 

İLİŞKİLİ OLDUĞU KONU BAŞLIĞI 

İletişim ve Raporlama-Dönemsel Raporlama 

 
 
 

TEMEL UYGUNLUK KRİTERİ VE KRİTERİN İLGİLİ OLDUĞU MEVZUAT/İYİ UYGULAMA 

 
 

1 
İç denetim faaliyetinin performansına ilişkin Bakana ve üst yöneticiye 
dönemsel raporlamalar yapılmaktadır.  

B2 KİDS 2060 

2 

Dönemsel raporlar; suiistimal risklerini, yönetişim sorunlarını, yerine 
getirilmeyen bulgulara ilişkin bilgileri ve üst düzey yöneticiler ve üst 
yöneticinin ihtiyaç duyabileceği veya talep edebileceği diğer konuların 
da dahil olduğu önemli riskleri ve kontrol sorunlarını içermektedir. 

B2 KİDS 2060 
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2100 İŞİN NİTELİĞİ 

İç denetim faaliyeti; sistematik ve disiplinli bir yaklaşımla, yönetişim, risk yönetimi ve kontrol süreçlerini 
değerlendirmek ve bu süreçlerin iyileştirilmesine katkıda bulunmak zorundadır.  

 
 
 

Bu standardın ilişkili olduğu konu başlığı ve temel uygunluk kriterleri 2110, 2120 ve 

2130 No.lu Standartlar altında detaylandırılmıştır. 

   

Bununlar birlikte, bu Standarda ilişkin uyum düzeyinin belirlenmesinde aşağıda 

belirtilen uygunluk kriterlerinin yanı sıra “2010 Planlama”, “2201 Planlamada 

Dikkate Alınması Gerekenler” ve “2210 Görev Amaçları”, “2300 Görevin 

Yürütülmesi” standartlarına ilişkin tespitler de göz önünde bulundurularak nihai bir 

değerlendirme yapılmalıdır.

KİDS 
2100 



2110 Yönetişim 

İç denetim faaliyeti, aşağıdaki hedeflerin gerçekleştirilmesi amacıyla yönetişim sürecini değerlendirmek ve 
iyileştirilmesi için gerekli tavsiyelerde bulunmak zorundadır: 
• İdare içinde gerekli etik değerlerin geliştirilmesi. 
• Etkili bir kurumsal performans yönetiminin ve hesap verebilirliğin sağlanması. 
• Risk ve kontrol bilgilerinin idarenin ilgili alanlarına iletilmesi. 
• Üst yönetici ve üst düzey yönetim ile iç ve dış denetçilerin faaliyetleri arasında işbirliğinin ve bunlar 
arasında gerekli bilgilerin paylaşımının sağlanması. 
2110.A1. İç denetim faaliyeti, idarenin etikle ilgili amaç, program ve faaliyetlerinin tasarımını, 
uygulanmasını ve etkililiğini değerlendirmek zorundadır. 
2110.A2. İç denetim faaliyeti, idarenin bilgi teknolojileri yönetişiminin, idarenin strateji ve amaçlarını 
destekleyip desteklemediğini değerlendirmek zorundadır.  

 
 
 

İLİŞKİLİ OLDUĞU KONU BAŞLIĞI 

Faaliyetlerin Planlanması-İşin Niteliği 
Görevlerin Yürütülmesi-Çalışma Planı 
Görevlerin Yürütülmesi-Denetlenen Birimle İşbirliği 

 
 
 

TEMEL UYGUNLUK KRİTERİ VE KRİTERİN İLGİLİ OLDUĞU MEVZUAT/İYİ UYGULAMA 

 

1 
İDB yürüttüğü faaliyetlerle, idarenin yönetişim süreçlerini veya 
unsurlarını†† değerlendirmekte ve iyileştirme önerilerinde 
bulunmaktadır.  

B2 
B3 
C 

KİDR 

2 
İç denetçiler tarafından idarenin etikle ilgili amaç, program ve 
faaliyetlerinin tasarımı, uygulaması ve etkililiğine katkı sağlanması 
amacı ile denetim veya danışmanlık görevleri yürütülmektedir. 

B2 
B3 

KİDR 

3 
İç denetçiler tarafından idarenin bilgi teknolojileri alanındaki riskleri‡‡ 
her denetim görevinde veya özel olarak planlanan bilgi teknolojisi 
denetim veya danışmanlık görevleri ile değerlendirmektedir. 

B2 
B3 

İDÇUEHY/Md.7 

4 

Denetim ve danışmanlık görevlerinin her aşamasında (görevlerin 
planlanması sırasında tanımlanan riskler ve kontrol kriterleri dahil) 
denetlenen birim ile iletişim sağlanmakta, risk ve kontrol bilgileri 
denetlenen birimler ile paylaşılmaktadır. 

B3 
C2 
C3 
C4 

İDÇUEHY/Md.41,44 

 

 

 

                                                           
†† Stratejik planlama, performans esaslı programlama, görev yetki ve sorumlulukların dağılımı, performans göstergeleri, organizasyon yapısı, 
kurum içi iletişim, dış paydaşlarla olan ilişkiler, insan kaynakları politikaları, faaliyet sonuçlarının izlenmesi ve raporlanması gibi konular. 
‡‡ Yazılım, donanım ve bilgi teknolojilerinin yeterliliği, verimli bir şekilde kullanılıp kullanılmadığı, izinsiz erişimlere karşı güvenliği, bilgi ve 
kayıtlara erişimlerin kontrol altında tutulması gibi. 
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2120 Risk Yönetimi 

İç denetim faaliyeti; risk yönetimi süreçlerinin etkililiğini değerlendirmek ve iyileştirilmesine katkıda 
bulunmak zorundadır. 
2120.G1. İç denetim faaliyeti, aşağıdaki hususları dikkate alarak, idarenin yönetişim süreçlerinin, 
faaliyetlerinin ve bilgi sistemlerinin maruz kaldığı riskleri değerlendirmek zorundadır: 
• Mali ve operasyonel bilgilerin güvenilirliği ve doğruluğu. 
• Programların ve faaliyetlerin etkililik ve verimliliği, 
• Varlıkların korunması. 
• Mevzuat, politika ve prosedürlere ve sözleşmelere uyum. 
2120.G2. İç denetim faaliyeti, suiistimalin gerçekleşme ihtimalini ve idarenin suiistimal riskini nasıl 
yönettiğini değerlendirmek zorundadır. 
2120.D1. İç denetçiler, danışmanlık görevleri sırasında, görevin amaçlarıyla ilişkili riskleri 
değerlendirmek ve diğer önemli risklere karşı dikkatli olmak zorundadır. 
2120.D2. İç denetçiler, danışmanlık görevlerinden elde ettikleri risk bilgilerini, idarenin risk yönetim 
süreçlerini değerlendirmede kullanmak zorundadır. 
2120.D3. İç denetçiler, risk yönetimi süreçlerinin kurulmasında veya geliştirilmesinde yönetime 
danışmanlık hizmeti verirken, “riskleri fiilen yönetmek suretiyle yönetim sorumluluğu almaktan” 
kaçınmak zorundadırlar.  

 

İLİŞKİLİ OLDUĞU KONU BAŞLIĞI 

Faaliyetlerin Planlanması-İşin Niteliği 
Görevlerin Yürütülmesi-Çalışma Planı 
Görevlerin Yürütülmesi-Denetlenen Birimle İşbirliği 

 

TEMEL UYGUNLUK KRİTERİ VE KRİTERİN İLGİLİ OLDUĞU MEVZUAT/İYİ UYGULAMA 

 

1 
İdarenin yönetişim süreçlerinin, faaliyetlerinin ve bilgi sistemlerinin 
maruz kalabileceği riskler, makro ve mikro planlama sırasında 
değerlendirilmektedir. 

B2 
B3 

İDÇUEHY/Md.36 

2 
Denetim görevlerinin planlanmasında; iç kontrolün amaçlarına yönelik 
riskler belirlenmektedir. 

B3 İDÇUEHY/Md.36 

3 
Denetimlerde suiistimal riskleri ve bu risklere ilişkin kontroller 
tanımlanmakta ve etkililiği değerlendirilmektedir.  

B3 İDÇUEHY/Md.36 

4 
İdarede bir risk yönetim sistemi bulunuyorsa, risk yönetim sisteminin 
değerlendirilmesine yönelik denetim faaliyetleri tanımlanmakta ve 
yürütülmektedir. 

B2 İDÇUEHY/Md.7(b) 

5 Danışmanlık görevleri, risk esaslı bir yaklaşım ile yürütülmektedir.  B3 KİDS 2120 

6 
Danışmanlık görevleri süresince elde edilen bilgilerden, hem makro 
hem de mikro risk değerlendirmelerinde faydalanılmaktadır. 

B3 
C3 
C4 

KİDS 2120 

7 
İdarede bir risk yönetim sistemi bulunmuyorsa, İDB Başkanı, risk 
yönetim sisteminin kurulması gerekliliği ve İDB’nin bu süreçte 
sağlayabileceği katkılar hakkında üst yöneticiyi bilgilendirmiştir.  

C3 İDÇUEHY/Md.5-2 

8 

İç denetçiler tarafından, risk yönetimi süreçlerine ilişkin danışmanlık 
faaliyeti yürütülmesi halinde, yönetim sorumluluğunun üstlenilmesi 
anlamına gelebilecek (risk iştahının belirlenmesi, risk yanıtlarına ilişkin 
kararların verilmesi, kontrollerin uygulanması gibi) faaliyetler 
yürütülmemektedir. (Bkz. KİDS 1120)   

B3 
C 

İDÇUEHY/Md.32(h) 
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KİDS 
2120 



 

2130 Kontrol 

İç denetim faaliyeti, kontrollerin etkililik ve verimliliğini değerlendirmek ve sürekli gelişimini teşvik etmek 
suretiyle, idarenin etkili kontrollere sahip olmasına yardımcı olmak zorundadır. 
2130.G1. İç denetim faaliyeti, idarenin yönetişim, faaliyet ve bilgi sistemlerine ilişkin risklere karşı mevcut 
kontrollerinin yeterliliğini ve etkililiğini aşağıdaki hususlar çerçevesinde değerlendirmek zorundadır: 
• Mali ve operasyonel bilgilerin güvenilirliği ve doğruluğu. 
• Programların ve faaliyetlerin etkililik ve verimliliği. 
• Varlıkların korunması. 
• Mevzuata, politika ve prosedürlere ve sözleşmelere uyum. 
2130.D1. İç denetçiler; danışmanlık görevlerinden elde ettikleri kontrol bilgilerini, idarenin kontrol 
süreçlerinin değerlendirilmesinde kullanmak zorundadır.  

 
 

İLİŞKİLİ OLDUĞU KONU BAŞLIĞI 

Faaliyetlerin Planlanması-İşin Niteliği 
Görevlerin Yürütülmesi-Çalışma Planı 
Görevlerin Yürütülmesi-Denetlenen Birimle İşbirliği 

 
 

TEMEL UYGUNLUK KRİTERİ VE KRİTERİN İLGİLİ OLDUĞU MEVZUAT/İYİ UYGULAMA 

 

1 
Denetim görevlerinin yürütülmesi sırasında, iç kontrolün amaçlarına 
ilişkin mevcut kontroller belirlenmekte ve uygun yöntemler ile test 
edilmektedir.  

B3 İDÇUEHY/Md.5 

2 

İç denetçiler tarafından, bilgilerin güvenilirliği ve doğruluğuna ilişkin 
kontroller (kişisel bilgilerin korunması da dahil olmak üzere);  her bir 
denetim/danışmanlık görevi kapsamında veya müstakil 
denetim/danışmanlık faaliyetleri yolu ile değerlendirilmektedir.  

B2 
B3 

İDÇUEHY/Md.7  

3 

İDB Başkanı, denetim ve danışmanlık görevlerinden elde ettiği bilgiler 
doğrultusunda, idarenin iç kontrol süreçlerinin yeterliliği ve etkililiği 
konusunda genel bir kanaat oluşturmakta ve bu kanaatini dönemsel 
olarak üst yöneticiye raporlamaktadır. (Bkz. KİDS 2060, KİDS 2450) 

B2 İDÇUEHY/Md.13A(f) 

4 
Danışmanlık görevleri süresince elde edilen bilgiler, denetim görevleri 
sırasında kontrollerin belirlenmesi ve değerlendirilmesinde 
kullanılmaktadır.  

B3 
C3 
C4 

KİDS 2130 
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2200 GÖREV PLANLAMASI 

İç denetçiler, her bir görev için; amaçları, kapsamı, süre planı ve kaynak dağılımı hususlarını da dikkate 
alan bir çalışma planı hazırlamak ve yazılı hâle getirmek zorundadır.  

 
 
 
 

Bu standardın ilişkili olduğu konu başlığı ve temel uygunluk kriterleri 2201, 2210, 

2220, 2230 ve 2240 No.lu Standartlar altında detaylandırılmıştır.

KİDS 
2200 



2201 Planlamada Dikkate Alınması Gerekenler 

Bir görev planlanırken, iç denetçiler aşağıdaki hususları dikkate almak zorundadır: 
• Görev konusu faaliyetin hedefleri ve performansının, yönetim tarafından kontrol edilmesi sırasında 
yararlanılan araçlar. 
• Görev konusu faaliyetin yönetimine ilişkin önemli riskler ve bu risklerin potansiyel etkilerini kabul 
edilebilir bir seviyede tutmanın yol ve araçları. 
• Kamu İç Kontrol Standartlarına kıyasla, ilgili faaliyetin risk yönetimi ve kontrol süreçlerinin yeterliliği ve 
etkililiği. 
• Görev konusu faaliyetin risk yönetimi ve kontrol süreçlerinde önemli gelişme sağlama fırsatları. 
2201.G1. İdare dışında yürütülecek bir denetim görevi planlanırken iç denetçiler, görevlendirmenin 
amaçları, kapsamı, her iki tarafın sorumlulukları (denetim görevi kayıtlarına erişime ve sonuçların 
dağıtımına getirilecek kısıtlamalar dahil) ve diğer karşılıklı beklentiler konusunda söz konusu taraflarla 
yazılı bir anlaşma yapmak zorundadır. 
2201.D1. İç denetçiler, görevlendirmenin amaçları, kapsamı, yerine getirilecek sorumluluklar ve 
beklentiler hakkında, danışmanlık hizmeti verecekleri ilgili yöneticiyle mutabakata varmak ve çok önemli 
görevlendirmelerde bu mutabakatı yazılı hâle getirmek zorundadır.  

 

İLİŞKİLİ OLDUĞU KONU BAŞLIĞI 

Görevlerin Yürütülmesi-Görev Amaç ve Kapsamının Belirlenmesi 
Görevlerin Yürütülmesi-Çalışma Planı 
Görevlerin Yürütülmesi-Denetlenen Birimle İşbirliği 

 

TEMEL UYGUNLUK KRİTERİ VE KRİTERİN İLGİLİ OLDUĞU MEVZUAT/İYİ UYGULAMA 

 

1 
Denetlenen faaliyetin/sürecin amaç veya hedefleri, açık ve tam bir 
şekilde ortaya konulmaktadır. 

B3 KİDS 2201 

2 
Denetlenen sürecin amaçlarına/faaliyetlerine yönelik riskler, planlama 
çalışması sırasında belirlenmektedir§§. (Bkz. KİDS 2120) 

B3 KİDS 2201 

3 
İç denetçiler tarafından, faaliyetin amaçlarına/hedeflerine ulaşılması 
için mevcut kontroller belirlenmekte ve kaydedilmektedir.  

B3 KİDS 2201 

4 
İç denetçiler tarafından planlama sırasında, mevcut kontroller Kamu İç 
Kontrol Standartları ile kıyaslanmaktadır*** (Bkz. KİDS 2130). 

B3 KİDS 2201 

5 
Yönetişim unsurlarına ilişkin müstakil bir denetim planlanmamışsa, 
denetim görevleri sırasında yönetişim riskleri ve kontrolleri dikkate 
alınmaktadır.  

B3 KİDS 2201 

 

                                                           
§§ Risklerin ilgili yönetici ve personelin katılımıyla belirlenmesi iyi uygulama örneği olarak değerlendirilecektir. 
*** Kıyaslama sonucunda Kamu İç Kontrol Standartlarında yer alan fakat mevcut uygulamada yer almayan kontroller tespit edilir. 
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2210 Görev Amaçları 

Amaçlar, her bir denetim ve danışmanlık görevi için belirlenmek zorundadır. 
2210.G1. İç denetçiler, denetlenen faaliyetle ilgili risklerin ön değerlendirmesini yapmak zorundadır. 
Görevin amaçları, bu risk değerlendirmesinin sonuçlarını yansıtmak zorundadır. 
2210.G2. İç denetçiler, görevin amaçlarını belirlerken, önemli hatâların, suistimallerin, mevzuata 
aykırılıkların ve diğer risklerin meydana gelme ihtimalini göz önüne almak zorundadır. 
2210.G3. Kontrollerin değerlendirilmesi için yeterli kriterlere ihtiyaç vardır. İç denetçiler, hedef ve 
amaçlara ulaşılıp ulaşılmadığını belirlemek için yönetimin oluşturduğu kriterlerin yeterlilik derecesini 
ortaya koymak zorundadır. Bu kriterler yeterliyse, iç denetçiler de kendi değerlendirmelerinde bunları 
kullanmak; kriterler yeterli değilse, iç denetçiler uygun değerlendirme kriterleri geliştirmek için yönetimle 
birlikte çalışmak zorundadırlar. 
2210.D1. Danışmanlık görevi amaçlarının belirlenmesinde, ilgili yöneticiyle mutabık kalındığı ölçüde, 
yönetişim, risk yönetimi ve kontrol süreçlerinin de göz önünde bulundurulması zorunludur. 
2210.D2. Danışmanlık görev amaçları, idarenin değerleri, stratejileri ve hedefleriyle uyumlu olmak 
zorundadır.  

 
 

İLİŞKİLİ OLDUĞU KONU BAŞLIĞI 

Görevlerin Yürütülmesi-Görev Amaç ve Kapsamının Belirlenmesi 
Görevlerin Yürütülmesi-Çalışma Planı 
Görevlerin Yürütülmesi-Denetlenen Birimle İşbirliği 

 
 

TEMEL UYGUNLUK KRİTERİ VE KRİTERİN İLGİLİ OLDUĞU MEVZUAT/İYİ UYGULAMA 

 

1 
Risk belirleme ve değerlendirme çalışmaları sırasında, denetlenen 
süreçte yaşanabilecek önemli hatalar ile hile ve suiistimal riskleri 
dikkate alınmaktadır.††† 

B3 KİDS 2210 

2 
Görev amaçları‡‡‡, risk değerlendirme çalışması sonuçları dikkate 
alınarak gözden geçirilmekte ve gerekiyorsa revize edilmektedir. 

B3 KİDS 2210 

3 

Kontrollerin değerlendirilmesi için yönetimce tanımlanmış kontrol 
kriterleri§§§ tespit edilmekte, yeterliliği değerlendirilmekte, yetersiz 
bulunması halinde yönetim ile birlikte gerekli kriterler 
tanımlanmaktadır.   

B3 KİDS 2210 

 

 

                                                           
††† Risk kontrol matrisinde hata ve suiistimal risklerine mutlaka yer verilmektedir. 
‡‡‡ Görev amaçları, denetim programında veya ön çalışma sırasında belirlenebilir.  
§§§ Yönetim tarafından kontrollerin etkinliği ve etkililiğinin izlenmesi için kullanılan araçlardır (performans göstergeleri, dönemsel raporlar, 

otomasyon sistemleri gibi). Kontrol kriterlerinin yeterliliği noktasında şu nitelikler araştırılmalıdır: nesnel (kriterler daha önceden belirlenmiş 

olmalı ve kişiden kişiye değişmeyecek nitelikte olmalıdırlar), tam (kriterler denetlen birimin sürecin tümünü kapsayacak şekilde 

belirlenmelidir.), ilgili (kriterler denetlenen süreç ile doğrudan ilgili olmalıdır.), ölçülebilir (kriterler denetlenen süreç içinde yer alan 

faaliyetlerin zaman içinde tutarlı bir şekilde ölçülebilmesini sağlamalıdır.). 
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2210 



2220 Görev Kapsamı 

Görevin kapsamı, görevin amaçlarına ulaşılmasına yetecek seviyede olmak zorundadır. 
2220.G1. Görevin kapsamı, ilgili sistemlerin, kayıtların, personel ve maddî varlıkların dikkate alınmasını 
(üçüncü tarafların sahip oldukları dahil) içermek zorundadır. 
2220.G2. Bir güvence görevi esnasında önemli danışmanlık fırsatları çıkarsa, görevin amaçları, kapsamı, 
karşılıklı sorumluluklar ve diğer beklentilerle ilgili yazılı bir anlaşma hazırlanmalı ve danışmanlık 
görevinin sonuçları, danışmanlık standartlarına uygun olarak raporlanmalıdır. 
2220.D1. İç denetçiler danışmanlık görevlerini yürütürken, görevin kapsamının, üzerinde mutabık kalınan 
amaçlarla uyumlu olmasını sağlamak zorundadır. İç denetçiler, görev sırasında kapsamla ilgili çekinceleri 
olursa, göreve devam edilip edilmeyeceğini belirlemek üzere, bunları ilgili yöneticiyle değerlendirmek 
zorundadır. 
2220.D2. Danışmanlık görevleri sırasında, iç denetçiler, görev amaçlarıyla uyumlu bir şekilde önemli 
kontroller ve kontrol zaafiyetleri konusunda dikkatli olmak zorundadırlar.  

 

İLİŞKİLİ OLDUĞU KONU BAŞLIĞI 

Görevlerin Yürütülmesi-Görev Amaç ve Kapsamının Belirlenmesi 
Görevlerin Yürütülmesi-Çalışma Planı 

 

TEMEL UYGUNLUK KRİTERİ VE KRİTERİN İLGİLİ OLDUĞU MEVZUAT/İYİ UYGULAMA 

 

1 
Denetim kapsamı (süreç, alt süreç, dönem, taşra teşkilatı vs.), görev 
amaçlarına ulaşılmasını sağlayacak düzeyde belirlenmektedir. 

B3 KİDS 2220 

2 

Denetlenen süreçte bilgi teknolojileri kullanılıyorsa denetim kapsamı 
bilgi teknolojileri uygulamalarının denetimi de kapsanmaktadır. Bilgi 
teknolojileri uygulamaları kapsam dışında bırakılmışsa bu durum 
raporda açıkça belirtilmektedir. (Bkz. KİDS 2110) 

B3 KİDS 2220 

3 

Denetlenen süreç birden fazla birimde yürütülmekte ise denetim 
kapsamına alınacak birimlerin belirlenmesi için uygun analiz ve 
değerlendirme yöntemleri (risk esaslı veya tesadüfi örneklem seçimi 
gibi) kullanılmakta ve kaydedilmektedir.  

B3 KİDS 2220 

4 

Denetlenen süreçte/birimde risk yönetimi, kontrol ve yönetişim 
süreçlerinin yeterli olmadığı ön çalışma sırasında anlaşılmışsa ve 
yönetimin de bu yönde bir talebi mevcutsa görevin danışmanlık 
faaliyeti olarak yürütülmesi konusunda İDB Başkanından onay 
alınmaktadır.  

B3 KİDS 2220 
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2230 Görev Kaynaklarının Tahsisi 

İç denetçiler, görevin niteliği, karmaşıklığı, süre kısıtı ve mevcut kaynakları dikkate alarak görevin 
amaçlarına ulaşmak için uygun ve yeterli kaynakları belirlemek zorundadır.  

 
 
 

İLİŞKİLİ OLDUĞU KONU BAŞLIĞI 

Görevlerin Yürütülmesi-Çalışma Planı 

 
 

TEMEL UYGUNLUK KRİTERİ VE KRİTERİN İLGİLİ OLDUĞU MEVZUAT/İYİ UYGULAMA 

 

1 
Risk değerlendirmesi sonucunda yüksek risk içeren alanlarda denetim 
testi yapılması için yeterli süre bulunmadığı kanaatine varılmışsa, İDB 
Başkanı konu hakkında bilgilendirilmektedir.  

B3 KİDR 

2 
Risk değerlendirmesi sonrasında iç denetçiler tarafından denetim 
görevi için uzman görevlendirilmesine ihtiyaç bulunduğuna karar 
verilmişse İDB Başkanı konu hakkında bilgilendirilmektedir.  

B3 İDÇUEHY/Md.13 
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2240 Görev İş Programı 

İç denetçiler, görev amaçlarına ulaşmalarını sağlayacak iş programları hazırlamak ve kayıtlı hâle getirmek 
zorundadırlar. 
2240.G1. İş programları, görev sırasında uygulanacak bilgi toplama, analiz, değerlendirme ve kayıtlı hale 
getirme prosedürlerini içermek zorundadır. İş programı, saha çalışmasına başlanmadan önce onaylanmak 
zorunda olup, programda yapılan değişiklikler için de derhal onay alınmak zorundadır. 
2240.D1. Danışmanlık görevleri için hazırlanan iş programlarının şekli ve içeriği, görevin niteliğine bağlı 
olarak değişebilir.  

 
 
 

İLİŞKİLİ OLDUĞU KONU BAŞLIĞI 

Görevlerin Yürütülmesi-Çalışma Planı 

 
 

TEMEL UYGUNLUK KRİTERİ VE KRİTERİN İLGİLİ OLDUĞU MEVZUAT/İYİ UYGULAMA 

 

1 
İç denetçiler her bir denetim ve danışmanlık görevi için "Görev İş 
Programı" hazırlamaktadır. 

B3 KİDS 2240 

2 
Görev iş programı, saha çalışmaları sırasında kontrollerin 
değerlendirilmesi için uygulanacak denetim testlerini içermektedir.   

B3 KİDS 2240 

3 
Görev iş programı, saha çalışmalarına başlanılmadan önce, İDB 
Başkanı veya görevlendirdiği denetim gözetim sorumlusu tarafından 
onaylanmakta, değişiklikler için de yeniden onay alınmaktadır. 

B3 KİDS 2240 

4 
İDB Başkanı, denetim testlerinin gerçekleştirme maliyetini, test 
sonuçlarında elde edilebilecek fayda ile kıyaslamaktadır. 

B3 
C4 

KİDS 2240 
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2300 GÖREVİN YÜRÜTÜLMESİ 

İç denetçiler, üstlendikleri görevin hedeflerine ulaşmak için yeterli bilgileri belirlemek, analiz etmek, 
değerlendirmek ve kayıtlı hale getirmek zorundadır.  

 
 
 
 

Bu standardın ilişkili olduğu konu başlığı ve temel uygunluk kriterleri 2310, 2320, 

2330 ve 2340 No.lu Standartlar altında detaylandırılmıştır.

KİDS 
2300 



2310 Bilgilerin Belirlenmesi 

İç denetçiler, görev amaçlarına ulaşmak için yeterli, güvenilir, ilgili ve faydalı olan bilgileri belirlemek 
zorundadır.  

 
 
 

İLİŞKİLİ OLDUĞU KONU BAŞLIĞI 

Görevlerin Yürütülmesi-Testler ve Analizler 

 
 
 

TEMEL UYGUNLUK KRİTERİ VE KRİTERİN İLGİLİ OLDUĞU MEVZUAT/İYİ UYGULAMA 

 

Bu Standarda ilişkin uyum düzeyinin belirlenmesinde, 2330 No.lu Standarda ilişkin tespitler göz 

önünde bulundurulacaktır. 

 

1 
İç denetçiler tarafından görev amaçlarına ulaşmak için gerekli olacak 
bilgiler belirlenmiş ve kayıt altına alınmıştır.  

B3 KİDS 2310 

2 

Görev iş programında yer alan her bir denetim testi için düzenlenen 
çalışma kâğıtları aşağıdaki hususları içermektedir: 
• Uygun sayıda ve ikna edici****  (yeterli). 
• Gerçeklere dayanan (güvenilir). 
• Test amacıyla tutarlı ve test sonucunda ulaşılan tespit ve önerileri 
destekleyici (ilgili). 
• Test amacına ulaşmasına yardımcı olan (faydalı). 

B3 KİDS 2310 

 

 

 

 

 

                                                           
**** Yüksek risk içeren ve kontrollerin yeterli olmadığı düşünülen alanlarda daha fazla sayıda kanıt elde edilmesini ifade 
etmektedir. 
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2320 Analiz ve Değerlendirme 

İç denetçiler, vardıkları kanaatleri ve görev sonuçlarını, uygun analiz ve değerlendirmelere dayandırmak 
zorundadır.  

 
 
 

İLİŞKİLİ OLDUĞU KONU BAŞLIĞI 

Görevlerin Yürütülmesi-Testler ve Analizler 

 
 
 

TEMEL UYGUNLUK KRİTERİ VE KRİTERİN İLGİLİ OLDUĞU MEVZUAT/İYİ UYGULAMA 

 

1 
Çalışma kâğıtlarında test yöntemi ile uygun analiz ve 
değerlendirmelere yer verilmektedir. 

B3 KİDS 2320 

2 Örneklem yöntemi her bir denetim için tutarlılık göstermektedir. B3 KİDS 2320 

3 
Denetim testleri sonucunda olumsuz sonuç elde edilen durumlarda 
olumsuz sonucun neden ortaya çıktığına ilişkin değerlendirme ve 
analizler yapılmaktadır. 

B3 KİDR 

4 
Denetlenen birim tarafından geliştirilen eylem planlarının bulguda yer 
verilen kontrol eksikliğini karşılayıp karşılamadığı iç denetçiler 
tarafından değerlendirilmektedir. 

B3 KİDS 2320 
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2330 Bilgilerin Kaydedilmesi 

İç denetçiler, vardıkları kanaatlere ve görev sonuçlarına dayanak teşkil eden bütün bilgileri kayıtlı hale 
getirmek zorundadır. 
2330.G1. İç denetim yöneticisi, görev kayıtlarına erişimi kontrol etmek zorundadır. İç denetim yöneticisi, 
gerektiğinde bu kayıtları kurum dışı taraflara vermeden önce üst yöneticinin onayını ve/veya hukuk 
müşavirliğinin görüşünü almak zorundadır. 
2330.G2. İç denetim yöneticisi, görev kayıtlarının saklanmasına ilişkin esasları, kayıtların hangi ortamda 
muhafaza edildiğine bakılmaksızın, belirlemek zorundadır. Bu esaslar, idarenin temel ilkelerine ve ilgili 
mevzuata uygun olmak zorundadır. 
2330.D1. İç denetim yöneticisi, danışmanlık görevi kayıtlarının tutulması, saklanması ve idare içi ve dışı 
taraflara sunulmasını düzenleyen politikaları belirlemek zorundadır. Bu politikalar, idarenin 
düzenlemelerine ve ilgili mevzuata uygun olmak zorundadır.  

 
 
 

İLİŞKİLİ OLDUĞU KONU BAŞLIĞI 

Görevlerin Yürütülmesi-Dokümantasyon 
Yönetim ve Organizasyon-Arşiv Yönetimi 

 
 

TEMEL UYGUNLUK KRİTERİ VE KRİTERİN İLGİLİ OLDUĞU MEVZUAT/İYİ UYGULAMA 

 

1 
Ön çalışma kapsamında elde edilen bilgiler ile görev iş programında 
yer alan her bir denetim testi için yapılan değerlendirme ve analizler 
kayıt altına alınmaktadır. 

B3 KİDS 2330 

2 
Çalışma kâğıtlarında,  planlama aşamasından raporlama aşamasına 
kadar varılan sonuçların izlenmesine imkân veren bir referanslama 
sistemi kullanılmaktadır. 

B3 KİDS 2330 

3 
Raporda yer alsın veya almasın tüm bulgular testler ve analizlere 
dayanmakta ve kayıt altına alınmaktadır. 

B3 KİDS 2330 

4 
Örnekleme yapılmış olması halinde örnekleme yöntemine ilişkin 
bilgiler çalışma kâğıtlarına kaydedilmektedir. 

B3 KİDS 2330 

5 
İDB Başkanı tarafından kurum politikaları da göz önünde 
bulundurularak denetim kayıtlarının arşivlenmesi ve arşivlere erişimin 
kontrolüne ilişkin politika ve prosedürler belirlemiştir. (Bkz. KİDS 2040) 

B2 KİDS 2330 

6 
Üçüncü kişilerin veya kurumların çalışma kâğıtlarına erişimi için gerekli 
onaylar üst yönetici veya İDB Başkanı tarafından verilmektedir. (Bkz. 
KİDS 2040) 

B3 KİDS 2330 

7 
Denetim saha çalışmaları sırasında elde edilen kişisel bilgilerin 
korunmasına ve elde edilen bilgilerin yetkisiz kişilerce erişiminin 
engellenmesine azami dikkat edilmektedir.  

B3 KİDMAK 
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2340 Görevin Gözetimi 

Görevler; görevin amaçlarına ulaşılmasını, kalitenin güvence altına alınmasını ve iç denetçilerin mesleki 
gelişimini sağlayacak bir tarzda gözetlenmek zorundadır.  

 
 
 

İLİŞKİLİ OLDUĞU KONU BAŞLIĞI 

Görevlerin Yürütülmesi-Görevin Gözetilmesi 

 
 

TEMEL UYGUNLUK KRİTERİ VE KRİTERİN İLGİLİ OLDUĞU MEVZUAT/İYİ UYGULAMA 

 

1 

Denetim ve danışmanlık görevleri, kıdemli bir iç denetçi veya İDB 
Başkanını tarafından;  
(a) Çalışma planının yeterli risk analizine dayandırılıp dayandırılmadığı,  
(b)Görev iş programında belirlenen denetim testlerinin denetim 
amaçlarının gerçekleştirilmesi için yeterli olup olmadığı,  
(c) Görev iş programında yer alan testlerin uygulanıp uygulanmadığı ve 
denetim sonuçlarına dayanak teşkil eden bilgilerin kayıtlı hale getirilip 
getirilmediği,  
(d) Denetim sonucunda varılan kanaatleri destekleyecek kanıtların 
yeterli olup olmadığı ve ilave inceleme yapılmasına gerek olup 
olmadığı,  
(e) Raporda uygulanabilir önerilere ve eylem planlarına yer verilip 
verilmediği,  
açısından değerlendirilmekte ve gerektiğinde ilgili denetçiden 
düzeltme yapması istenmektedir. 

B3 
C4 

İDÇUEHY/Md.14 

2 
Gözetim ve kontrole dair uygun deliller, kayıtlı hâle getirilir ve 
muhafaza edilir. (Bkz. KİDS 2330) 

B3 KİDS 2340 
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2400 SONUÇLARIN RAPORLANMASI 

İç denetçiler, görev sonuçlarını raporlamak zorundadır.  

 
 
 
 

Bu standardın ilişkili olduğu konu başlığı ve temel uygunluk kriterleri 2410, 2420, 

2421, 2430, 2431, 2440 ve 2450 No.lu Standartlar altında detaylandırılmıştır.

KİDS 
2400 



2410 Raporlama Kriterleri 

Raporlar, varılan sonuçlar, uygulanabilir öneriler ve eylem planlarının yanı sıra görevin hedeflerini ve 
kapsamını da içermek zorundadır. 
2410.G1. Görevin sonuçlarını gösteren nihai rapor, iç denetçinin görüş ve kanaatlerini de içermek 
zorundadır. Bu görüş ve kanaatler, üst yöneticinin ve üst düzey yöneticilerin beklentilerini dikkate almak 
ve faydalı, ilgili, yeterli ve güvenilir bilgilerle desteklenmek zorundadır. 
2410.G2.  İç denetçilerin, denetlenen faaliyete ilişkin iyi uygulamalara ve başarılı performansa denetim 
raporlarında yer vermesi teşvik edilir. 
2410.G3. Görev sonuçları idare dışındaki taraflara bildirilirken, söz konusu bildirim, sonuçların dağıtımı 
ve kullanımı konusundaki kısıtlamaları da içermek zorundadır. 
2410.D1. Danışmanlık görevi sonuçlarının raporlanmasının şekil ve içeriği, görevlendirmenin niteliğine ve 
ilgili yöneticinin ihtiyaçlarına bağlı olarak değişir.  

 

İLİŞKİLİ OLDUĞU KONU BAŞLIĞI 

İletişim ve Raporlama-Görev Sonuçlarının Raporlanması 
 

TEMEL UYGUNLUK KRİTERİ VE KRİTERİN İLGİLİ OLDUĞU MEVZUAT/İYİ UYGULAMA 

 

1 Raporlar, kanıtlara dayanmayan hiçbir bilgi içermemektedir. B3 KİDS 2410 

2 
Bulgular ve öneriler nihai hale getirilmeden önce kapanış toplantısında 
denetlenen birim yöneticileriyle görüşülmektedir. 

B3 KİDR 

3 
Raporlarda bulgulara ilişkin iyileştirici ve düzeltici öneriler 
geliştirilmektedir. (Bkz. KİDS 2420) 

B3 KİDS 2410 

4 
Bulgular; tespit, kriter, neden ve etki unsurları ile önerileri 
içermektedir. (Bkz. KİDS 2320) 

B3 KİDR 

5 

Denetim Raporlarında; denetimin amaç ve hedeflerine, kapsamına 
(denetlenen faaliyetler ve denetim dönemi); bulgulara ilişkin 
önerilere, denetlenen birim görüşlerine ve eylem planına; bulguların 
önem düzeyine yer verilmektedir.  

B3 KİDS 2410 

6 
Raporlarda yönetici özetine ve varsa başarılı uygulamalara yer 
verilmektedir. 

B3 
-İDÇUEHY/Md.44 

-KİDS 2410 

7 
Raporda denetlenen faaliyete ilişkin denetim görüşüne, görüşe 
ulaşılamamışsa nedenlerine yer verilmektedir. 

B3 İDÇUEHY/Md.43 

8 
Bulgu ve önerilere ilişkin iç denetim birimi ile denetlenen birim 
yöneticisi arasında anlaşmazlık varsa uzlaşılamayan hususlar nihai 
rapora dahil edilir.  

B3 İDÇUEHY/Md.44 

9 Nihai raporlar İDB Başkanı tarafından üst yöneticiye sunulmaktadır.  B3 İDÇUEHY/Md.44 

10 

Denetlenen alan veya konuya ilişkin görüş ortaya konulabilmesi ve 
güvence seviyesinin belirtilebilmesi için güvence seviyeleri yönergede 
tanımlanmakta, denetlenen birimlere önceden duyurulmakta ve 
yeterli seviyede denetim kanıtı elde edilmektedir. (Bkz. KİDS 1000)  

B1 
B3 

İDÇUEHY/Md.44 
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2420 Raporlamanın Kalitesi 

Raporların; doğru, tarafsız, açık, özlü, yapıcı ve tam olması ile zamanında sunulması zorunludur.  

 
 
 

İLİŞKİLİ OLDUĞU KONU BAŞLIĞI 

İletişim ve Raporlama-Görev Sonuçlarının Raporlanması 

 
 
 

TEMEL UYGUNLUK KRİTERİ VE KRİTERİN İLGİLİ OLDUĞU MEVZUAT/İYİ UYGULAMA 

 

1 
Bulgu formları, belirli bir sürede cevaplandırılmak ve eylem planı 
alınmak üzere denetlenen birimin yöneticisine gönderilmektedir. 

B3 İDÇUEHY/Md.44 

2 
Denetim raporları denetlenen birim görüşünün alınmasını müteakip 
10 iş günü içerisinde tamamlanarak İDB Başkanlığına teslim 
edilmektedir. (İYİ UYGULAMA) 

B3 - 

3 
Denetim raporlarında gereksiz tekrarlardan kaçınılmakta, açık ve özlü 
(gereksiz teknik terimler kullanmaktan kaçınılması) ifadelere yer 
verilmektedir. 

B3 İDÇUEHY/Md.43 

4 

Raporlar, tamlık (ilgili tüm önemli bilgilere yer verilmesi), doğruluk, 
yapıcılık (olumlu bir ifade tarzı benimsenmesi) ve tarafsızlık (raporda 
yer alan bilgilerin yeterli kanıtlara dayanması) ilkelerine uygunluk 
açısından İDB Başkanı tarafından gözden geçirilmektedir. 

B3 
C3 
C4 

İDÇUEHY/Md.13A 
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2421 Hata ve Eksiklikler 

Nihai raporlar önemli bir hata veya eksiklik içeriyorsa, iç denetim yöneticisi, bu raporu alan bütün 
taraflara düzeltilmiş bilgileri iletmek zorundadır.  

 
 
 

İLİŞKİLİ OLDUĞU KONU BAŞLIĞI 

İletişim ve Raporlama-Görev Sonuçlarının Raporlanması 

 
 
 

TEMEL UYGUNLUK KRİTERİ VE KRİTERİN İLGİLİ OLDUĞU MEVZUAT/İYİ UYGULAMA 

 

1 
Nihai rapor önemli bir hata veya eksilik içeriyorsa bu derhal 
düzeltilmekte ve ilgili taraflara en kısa sürede düzeltilmiş bilgiler 
iletilmektedir. 

B3 
C2 
C3 
C4 

KİDS 2421 
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2430 “Kamu İç Denetim Standartları’na Uygun Olarak Yapılmıştır” 
İbaresinin Kullanılması 
İç denetçiler, iç ve dış kalite değerlendirmelerini kapsayacak Kalite Güvence ve Geliştirme Programı 
sonuçlarının desteklemesi şartıyla, görevlerinin "Kamu İç Denetim Standartları'na Uygun Olarak" 
yapıldığına dair ibareye raporlarında yer verebilirler.  

 
 
 

İLİŞKİLİ OLDUĞU KONU BAŞLIĞI 

İletişim ve Raporlama-Görev Sonuçlarının Raporlanması 

 
 

 

TEMEL UYGUNLUK KRİTERİ VE KRİTERİN İLGİLİ OLDUĞU MEVZUAT/İYİ UYGULAMA 

 

1 
İç denetim faaliyeti için yürütülen dış kalite değerlendirme nihai 
sonucunun "UYUMLU" olması halinde Raporlarda "Kamu İç Denetim 
Standartlarına Uygundur" ibaresi kullanılmaktadır. (Bkz. 1321)  

B3 KİDS 2430 

2 

Dış değerlendirme sonrası “UYUMLU” görülen ancak iç kalite 
değerlendirme çalışmaları sonucunda "UYUMLU" görüş verilemeyen iç 
denetim faaliyeti için "Kamu İç Denetim Standartlarına Uygundur" 
ibaresi kullanılmamaktadır. 

B2 
B3 

KİDS 1321 
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2431 Aykırılıkların Açıklanması 

İç Denetimin Tanımına, Meslek Ahlak Kurallarına veya Standartlara aykırılık belli bir görevi etkilediğinde, 
görev sonuçları raporlanırken (iç denetim yöneticisi tarafından) aşağıdaki hususlar özel durum olarak 
açıklanmak zorundadır: 
• Tam olarak uyumun sağlanamadığı Meslek Ahlak Kuralı ve/veya Standart. 
• Aykırılığın sebepleri. 
• Aykırılığın göreve ve görev sonuçlarının raporlanmasına etkisi  

 
 
 

İLİŞKİLİ OLDUĞU KONU BAŞLIĞI 

İletişim ve Raporlama-Görev Sonuçlarının Raporlanması 

 
 

 

TEMEL UYGUNLUK KRİTERİ VE KRİTERİN İLGİLİ OLDUĞU MEVZUAT/İYİ UYGULAMA 

 

1 

İç denetimin tanımına, Kamu İç Denetim Standartlarına veya Meslek 
Ahlak Kurallarına aykırılık belirli bir görevi etkiliyorsa bu durumun 
sebebi ve aykırılığın raporlamaya etkisi İDB Başkanı tarafından 
raporlama yapılan ilgili taraflara açıklanmaktadır. 

B3 KİDS 2431 
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2440 Sonuçların Dağıtımı 

İç denetim yöneticisi, görev sonuçlarını ilgili taraflara dağıtmak zorundadır. 
2440.G1. İç denetim yöneticisi, denetim önerilerini yerine getirecek yöneticilere nihai görev sonuçlarının 
raporlanmasından sorumludur. 
2440.G2. İç denetim yöneticisi, aksi yasal olarak düzenlenmediği takdirde, görev sonuçlarını kurum 
dışındaki taraflara göndermeden önce aşağıdaki hususları yerine getirmek zorundadır: 
• İdare açısından oluşabilecek muhtemel riskleri değerlendirmek. 
• Uygun bir şekilde üst yönetici ve/veya hukuk müşaviri ile istişare etmek. 
• Sonuçların kullanımını kısıtlayarak dağıtımı kontrol altına almak. 
2440.D1. İç denetim yöneticisi, danışmanlık görevlerinin nihai sonuçlarının ilgili yöneticilere 
raporlanmasından sorumludur. 
2440.D2. Danışmanlık görevleri sırasında, yönetişim, risk yönetimi ve kontrol sorunları tespit edilebilir. 
Bu sorunlar, idare için önemli hâle geldiğinde üst yöneticiye ve üst düzey yöneticilere bildirilmek 
zorundadır.  

 
 
 

İLİŞKİLİ OLDUĞU KONU BAŞLIĞI 

İletişim ve Raporlama-Görev Sonuçlarının Raporlanması 

 
 
 

TEMEL UYGUNLUK KRİTERİ VE KRİTERİN İLGİLİ OLDUĞU MEVZUAT/İYİ UYGULAMA 

 

1 
Denetim raporları, İDB Başkanı tarafından ilgili taraflara ve Strateji 
Geliştirme Birimlerine iletilmektedir. 

B3 İDÇUEHY/Md.44 

2 
Danışmanlık görevleri sırasında, yönetişim, risk yönetimi ve kontrole 
ilişkin önemli sorunlar tespit edildiğinde, bu durum İDB Başkanı 
tarafından üst yöneticiye ve üst düzey yöneticilere bildirilmektedir. 

B3 KİDS 2440 
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2450 Kapsamlı Görüş 

Kapsamlı bir görüş ortaya konulacaksa, üst yöneticinin ve üst düzey yöneticilerin beklentilerinin dikkate 
alınması ve faydalı, ilgili, yeterli ve güvenilir bilgilerle desteklenmesi zorunludur.  

 
 
 

İLİŞKİLİ OLDUĞU KONU BAŞLIĞI 

İletişim ve Raporlama-Görev Sonuçlarının Raporlanması 
İletişim ve Raporlama-Dönemsel Raporlama 

 
 
 

TEMEL UYGUNLUK KRİTERİ VE KRİTERİN İLGİLİ OLDUĞU MEVZUAT/İYİ UYGULAMA 

 

1 
İç kontrol sistemine ilişkin genel görüş bildirmeye ilişkin politika ve 
prosedürler İDB Başkanınca belirlenmektedir. (Bkz. KİDS 2040) 

B1 İDÇUEHY/Md.13A 

2 
Kapsamlı görüş, yeterli denetim, danışmanlık ve izleme sonuçlarıyla 
desteklenmektedir. 

B3 KİDS 2450 
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2500 İLERLEMENİN İZLENMESİ 

İç denetim yöneticisi, yönetime rapor edilen sonuçların uygulanma durumunun izlenmesi için bir sistem 
kurmak ve uygulamak zorundadır. 
2500.G1. İç denetim yöneticisi, üst düzey yönetimin aldığı tedbirlerin etkili bir şekilde uyguladığından 
veya üst düzey yöneticilerin gerekli tedbiri almamasının riskini üstlenmeyi kabul ettiğinden emin olmak 
ve gelişmeleri izlemek amacına yönelik bir takip süreci kurmak zorundadır. 
2500.D1. İç denetim yöneticisi, ilgili yöneticilerle mutabık kalındığı ölçüde, danışmanlık görevlerinin 
sonuçlarını izlemek zorundadır.  

 
 
 

İLİŞKİLİ OLDUĞU KONU BAŞLIĞI 

İletişim ve Raporlama-Dönemsel Raporlama 
İletişim ve Raporlama-Görev Sonuçlarının İzlenmesi 

 
 
 

TEMEL UYGUNLUK KRİTERİ VE KRİTERİN İLGİLİ OLDUĞU MEVZUAT/İYİ UYGULAMA 

 

1 
İDB Başkanı tarafından denetimlerin izlenmesine yönelik bir sistem 
belirlenmiş ve uygulanmaktadır.  

B1 
B3 

KİDS 2500 

2 

İzleme sisteminin etkinliği aşağıdaki hususlarla sağlanmaktadır: 
-Eylem planındaki gerçekleşmeler hakkında yönetimden periyodik bilgi 
alınması, 
-Yönetimin verdiği cevabın uygunluğunun değerlendirilmesi ve 
doğrulanması, 
-Gerekiyorsa test yöntemleriyle doğrulanması, 
-Gerekmesi halinde iç denetçilerce bir izleme görevinin yapılması ve 
belgelendirilmesi. 

B1 
B3 

KİDS 2500 

3 
İDB Başkanı tarafından izleme sonuçları dönemsel olarak üst 
yöneticiye raporlanmaktadır. 

B2 İDÇUEHY/Md.13 

4 
Önerilerle ilgili önlem alınmamasının konuyla ilgili oluşabilecek riskleri 
üstlenmek anlamına geleceği hususunda İDB Başkanı tarafından 
denetlenen birim yöneticileri bilgilendirilmektedir. 

C2 
C3 

KİDS 2500 
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2600 - YÖNETİMİN ARTIK (BAKİYE) RİSKLERİ ÜSTLENMESİ 

İç denetim yöneticisi, üst düzey yöneticinin idare için kabul edilemeyecek düzeyde bir artık riski 
üstlenmeyi kabul ettiğine kanaat getirdiği takdirde, konuyu üst düzey yöneticiyle müzakere etmek 
zorundadır. Artık riskle ilgili olarak bir mutabakata varılamazsa, iç denetim yöneticisi, konuyu, 
çözümlenmesi için üst yöneticiye rapor etmek zorundadır.  

 
 
 
 

İLİŞKİLİ OLDUĞU KONU BAŞLIĞI 

İletişim ve Raporlama-Görev Sonuçlarının Raporlanması 
İletişim ve Raporlama-Görev Sonuçlarının İzlenmesi 

 
 

 

TEMEL UYGUNLUK KRİTERİ VE KRİTERİN İLGİLİ OLDUĞU MEVZUAT/İYİ UYGULAMA 

 

1 

İDB Başkanı, denetlenen birim yöneticisinin idare için kabul 
edilemeyecek düzeyde bir riski üstlenmeyi kabul ettiğine kanaat 
getirdiği durumlarda konuyu denetlenen birim yöneticisiyle müzakere 
etmekte, mutabakata varılamadığında bu durum İDB Başkanı 
tarafından üst yöneticiye raporlanmaktadır. 

C2 
C3 

KİDS 2600 
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MESLEK AHLAK KURALLARI 

İLKELER 
İç denetçilerden aşağıdaki ilkelere uymaları beklenir. 
1. Dürüstlük 
İç denetçilerin dürüstlüğü güven verir ve böylece vardıkları kanaat ve değerlendirmelere itimat edilmesine 
zemin oluşturur. 
2. Tarafsızlık, Nesnellik, Bağımsızlık 
İç denetçiler, yaptıkları denetimlerle ilgili bilgi toplarken, değerlendirirken ve raporlarken en üst düzeyde 
mesleki tarafsızlık sergiler. İç denetçiler ilgili tüm şartların değerlendirmesini adil ve önyargısız bir şekilde 
yapar ve kendisi veya diğerlerinin menfaatlerinden etkilenmez.  
3. Gizlilik 
İç denetçiler, denetim esnasında elde ettikleri bilgilerin gizliliğine saygı gösterir, hukuki ve mesleki 
zorunluluk olmadıkça bunları yayınlayamaz ve açıklayamaz.  
4. Yetkinlik (Ehil olma) 
İç denetçiler, iç denetim hizmetlerinin yürütülmesinde gereken bilgi, beceri ve tecrübeyi ortaya koyarlar. 
DAVRANIŞ KURALLARI 
1. Dürüstlük 
İç denetçiler faaliyetlerini yürütürken: 
1.1. Doğruluk ve sorumluluk duygusuyla hareket eder. 
1.2. Hukuku gözetir, hukukun ve mesleğin gerektirdiği özel durum açıklamalarını yapar. 
1.3. Kanun dışı bir faaliyete bilerek ve isteyerek taraf olmaz veya iç denetim mesleği ve idare açısından yüz 
kızartıcı eylemlere girişmez. 
1.4. İdarenin meşru ve etik amaçlarına saygı duyar, katkıda bulunur. 
1.5. Aldıkları kararlarda kamu yararını göz önünde bulundurur. 
2. Tarafsızlık, Nesnellik, Bağımsızlık 
İç denetçiler: 
2.1.  Görev alanındaki sorunları ve konuları ele alma konusunda bağımsız ve tarafsızdır.  
2.2.    Bağımsızlıklarını her türlü siyasi etkiden korur. 
2.3.  Bireysel ya da kurumsal iç veya dış menfaat ve baskılara karşı durur. 
2.4.  Denetlenen birim ve diğer taraflarca ileri sürülen bilgi ve görüşleri alır, ancak kararlarını özgür 
iradesiyle oluşturur. 
2.5. Denetim raporlarını doğru ve nesnel biçimde hazırlar (sonuçlar yalnızca elde edilen kanıtlara dayalı 
olmalı ve denetim standartlarına uygun olarak birleştirilmelidir). 
2.6. Değerlendirmelerinde tarafsızlığını ihlal eden veya ihlal edebilecek herhangi bir faaliyet veya ilişkinin 
içerisinde yer almaz. Bu durum, idarenin çıkarlarıyla çatışabilecek faaliyet veya ilişkiler için de geçerlidir. 
2.7. Denetçinin profesyonel yargılama yapmasını zedeleyen veya zedeleyebilecek hiçbir menfaat kabul 
etmez. 
2.8. Bildikleri halde açıklanmaması durumunda denetlenen faaliyete ilişkin raporun sıhhatini bozacak tüm 
önemli bulguları ortaya koyar.  
3. Gizlilik 
İç denetçiler: 
3.1. Görevleri sırasında elde ettikleri bilgilerin korunması ve kullanılması konusunda ihtiyatlı olur. Ancak, 
yasadışı olan veya ahlaki sayılmayan herhangi bir faaliyeti mevzuat gereği yetkili makamlara bildirir.  
3.2. Sahip oldukları bilgileri, kişisel menfaatleri için veya hukuka aykırı olarak ya da idarenin meşru ve etik 
amaçlarına zarar verebilecek tarzda kullanmaz. 
4. Yetkinlik 
İç denetçiler: 
4.1. Sadece görevin gerektirdiği bilgi, beceri ve tecrübeye sahip oldukları işleri üstlenir. 
4.2. İç denetim hizmetlerini, kamu iç denetim standartlarına uygun bir şekilde yerine getirir. 
4.3. Kendi yeterlilik ve hizmetlerinin etkinlik ve kalitesini devamlı geliştirir.  

 
  

MAK 



 

İLİŞKİLİ OLDUĞU KONU BAŞLIĞI 

- 

 
 

TEMEL UYGUNLUK KRİTERİ VE KRİTERİN İLGİLİ OLDUĞU MEVZUAT/İYİ UYGULAMA 

 

1 
İç denetçilerin sertifika derecelendirmelerinde, “mesleki faaliyetler”e 
ilişkin puanlama "Kamu İç Denetçi Sertifikasının Derecelendirmesine 
İlişkin Esas ve Usuller"e uygun olarak yapılmaktadır. 

B2 İDÇUEHY/Md.22 

2 Meslek Ahlak Kuralları iç denetçiler tarafından imzalanmıştır.  B2 KİDMAK 

3 
Denetlenen birim yöneticileri iç denetçilerin dürüstlük, tarafsızlık, 
nesnellik, bağımsızlık ve gizlilik ilkelerini ihlal etmediklerini 
düşünmekte ve iç denetçileri yetkin görmektedirler.  

C1 
C2 

KİDMAK 

4 
Çalışma kâğıtları ve raporlamalar, iç denetçilerin görevlerinin 
dürüstlük, tarafsızlık ve yetkinlik ilkelerine uygun olarak yürüttüğünü 
teyit etmektedir. 

B3 
C3 
C4 

KİDMAK 

5 
İç denetçiler görevleri sırasında elde ettikleri bilgilerin korunması ve 
kullanımı konusunda gerekli özeni göstermektedirler. 

B3 KİDMAK 

6 
İç denetçilere sahip oldukları beceri ve tecrübeye uygun olmayan 
görevler verildiğinde, bu durumun meslek ahlak kurallarına aykırı 
olduğu iç denetçiler tarafından İDB Başkanına açıklanmaktadır. 

B2 
C3 
C4 

KİDMAK 

7 
İç denetçiler denetim görevleri sırasında tespit ettikleri tüm önemli 
bulguları raporda açıklamaktadırlar. 

B3 KİDMAK 
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