
T.C.

MUGLA BUYUKSEHIR BELEDIYESt
Ic Denetim Birimi

IC DENETIM YONERGESI

2014

MUGLA



MUGLA BUYUKSEHIR BELEDIYESI
IC DENETIM YONERGESI

BIRINCi BOLUM
Genel Hukumler

Amac ve kapsam

MADDE 1- (1) Bu YQnerge'nin amaci, Mugla Buyuksehir Belediyesil9 Denetim
Binminin isleyisi ve yonetimi ile i9 denet9ilerin ve ust yoneticinin i9 denetime ili§kin gorev,
yetki ve sorumluluklanm belirlemektir.

Hukuki dayanak

MADDE 2- (1) Bu Yonerge, 5018 sayih Kamu Mali Yonetimi ve Kontrol Kanununun
65inci maddesine dayamlarak 9ikanlan i9 Denet9ilerin gahsma Usui ve Esaslan Hakkinda
Yonetmeligin 13uncii maddesi uyanncahazrrlanmistir.

Tanunlar

MADDE 3- (1) Bu Yonerge'de ge9en;
a) Kanun: 5018 sayih Kamu Mali Yonetimi ve Kontrol Kanununu,
b) Yonetmelik:i9 Denet9ilerin gahsma Usui ve Esaslan Hakkinda Yonetmeligi,
c) Teblig: Kamu I9 Denetim Genel Tebligini,
d) Yonerge: Bu Yonergeyi,
e) Kurul: I9 Denetim Koordinasyon Kurulunu (IDKK),
f) idare/Kurum:Mugla Buyuksehir Belediyesini,
g) Ust Yonetici: Mugla Buyuksehir Belediye Baskanini,
h) Ic Denetim Birimi Baskani: Ust yonetici tarafindan gorevlendirilen ve i9 denetim

faaliyetinin yonetiminde sorumlu i9 denet9iyi
i) I9 Denetim Birimi: I9 denetim birimi baskani ve i9denet9iler ile ihtiyaca gore diger

personelden olusan organizasyonu,
j) I9 Denetim: idarenin 9alismalanna deger katmak ve gelistirmek i9in kaynaklann

ekonomiklik, etkililik ve verimlilik esaslanna gore yonetilip yonetilmedigini
degeriendirmek ve rehberiik yapmak amaciyla yapilan bagimsiz, nesnel giivence saglama ve
danismanlik faaliyetini,

k) I9 Denet9i: Bu Yonerge ve ilgili mevzuat 9er9evesinde i9 denetim faaliyetlerini
ger9eklestirmekle sorumlu olan her diizeyde sertifika sahibi i9 denet9ileri,

1) Denetimin Gozetimi Sorumlusu (DGS): Her i? denetim faaliyetinin denetim
standartlanna uygun olarak yuriitulmesini saglamak amaciyla I9 Denetim Birimi Baskani
tarafindan denetimin gozetimi sorumlusu olarak gorevlendirilen kidemli i9 denet9iyi,

m)Rehberier: I9 denetim faaliyetine ili§kin olarak I9 Denetim Koordinasyon Kurulu
tarafindan 9ikanlan Rehberleri,

n)Denetim Standartlan: Kurul tarafindan belirlenen Kamu I9 Denetim Standartlan
(KIDS) ve Uluslararasi I9 Denetim Mesleki Uygulama Standartlanm,

o)Kalite Giivence ve Geli§tirme Programi: I9 denetim birimi tarafindan Kurulca
belirlenen esaslara uygun olarak Idarede yiiriitttlen i9 denetim faaliyetinin turn yonleriyle
degerlendirilmesi, i9 denetimin tanimina, denetim standartlanna ve etik kurallara uygunlugunun
incelenmesi vegelistirilmesine iliskin programi ifade eder.



IKINCi BOLUM
ic Denetim Faaliyeti

Ic denetim faaliyetinin amaci
MADDE4- (1) I9 denetim faaliyeti; idarenin faaliyetlerinin ama9 ve politikalara,

kalkmma planina, programlara, stratejik planlara, performans programlanna ve mevzuata
uygun olarak planlanmasini ve yiiriitiilmesini; kaynaklann etkili, ekonomik ve verimli
kullanilmasini; bilgilerin giiveniliriigini, butunlugiinu ve zamamnda elde edilebilirligini
saglamayi ama9lar.

(2) I9 denetim faaliyeti sonucunda, kamu idarelerinin varhklarmin giivence altma
alinmasi, 19 kontrol sisteminin etkinligi ve risklerin asgariye indirilmesi i9in kamu idaresinin
faaliyetlerini olumsuz etkileyebilecek risklerin tanimlanmasi, gerekli onlemlerin almmasi,
surekli gozden ge9irilmesi ve miimkiinse sayisalla§tinlmasi konulannda yOnetime onerilerde
bulunulur.

ic denetim faaliyetinin kapsami
MADDE 5- (1) idarenin rum sure9, i§lem, faaliyet ve projeleri ile turn birimleri i9

denetim kapsamindadir.

ic denetimin uygulanmasi
MADDE 6- (l)i9 denetim asagida belirtilen denetim uygulamalanm kapsar:
a) Uygunluk Denetimi: Kamu idarelerinin faaliyet ve islemlerinin ilgili kanun, tuziik,

yonetmelik ve diger mevzuata uygunlugunun incelenmesidir.
b) Performans Denetimi: Yonetimin biitiin kademelerinde ger9eklestirilen faaliyet ve

istemlerin planlanmasi, uygulanmasi ve kontrolii a§amalanndaki etkililigin, ekonomikligin
ve verimliligin degerlendirilmesidir.

c) Mali Denetim: Gelir, gider, varhk ve yiiktimliiluklere ili§kin hesap ve islemlerin
dogrulugunun; mali sistem vetablolann guvenilirliginin degerlendirilmesidir.

d) Bilgi Teknolojisi Denetimi: Denetlenen birimin elektronik bilgi sistemlerinin
siirekliliginin ve guvenilirliginin degerlendirilmesidir.

e)Sistem Denetimi: Denetlenen birimin faaliyetlerinin ve i9 kontrol sisteminin;
organizasyon yapisma katki saglayici bir yaklasimla analiz edilmesi, eksikliklerinin tespit
edilmesi, kalite ve uygunlugunun arastinlmasi, kaynaklann ve uygulanan yontemlerin
yeterliliginin ol9iilmesi suretiyle degerlendirilmesidir.

(2) I9 denetim, birinci fikrada belirtilen denetim uygulamalanndan bir veya birka9im
kapsayacak sekilde risk odakli olarak yapilir. Aynca, bir faaliyet veya konu ilgili turn
birimlerde denetim kapsamina almabilir.

Kamu iq denetim standartlan (KIDS) ve etik kurallar
MADDE 7- (1) I9 denetim birimi baskani ve i9 denet9iler, Kurul tarafindan belirlenen

denetim standartlanna ve etik kurallara uymakla yiikumludiir.

Ust yoneticinin sorumlulugu
MADDE 8-(l) Ustyonetici, i9 denetim faaliyetlerinin yerine getirilmesinde:
a) i9 denet9ilerin gorevlerini bagrmsiz bir sekilde yerine getirmeleri i9in gereken tiim

onlemleri alir.

b) i9 denet9ilere, idarenin faaliyetlerini olumsuz etkileyebilecek risklerin belirlenmesi
9ahsmalannda gerekli imkam saglar.

c) I9 denetim kapsamina giren konularda, i9 denet9ilere gerekli bilgi ve
belgelerinsaglanmasi amaciyla, birimler arasinda etkili iletisim kurulmasmi saglar.



d) i9 denetim raporlannda diizeltilmesi ve iyilestirilmesi onerilen konulan degerlendirir
vegerekli onlemleri alir.

e) i9 kontrol sisteminin degerlendirilmesi siirecineyonelik olarak ger9eklestirilen i9
denetim faaliyetleri sonrasi elde edilen bilgiler ve tavsiyelerdogrultusunda, sistemin aksayan
yonlerinin giderilmesine ve kaynaklann etkili, ekonomik veverimli kullamlmasina yonelik
tedbirleri alir.

f) icdenet9ilerin mesleki yeterliliginin gelistirilmesi i9in gerekli tedbirleri alir.
g) icdenetim raporlan ile bunlar tizerine yapilanislemleri Kurula gonderir.
h) i9 denetim faaliyetinin kalitesini gozetir ve disdegerlendirme sonu9lanna iliskin

diizeltici onlemlerin alinmasini saglar.
i) i9 denetim kaynaklannin etkili, ekonomik ve verimli §ekilde kullamlmasmi saglar.

UCUNCU BOLUM

if Denetim Birimi, Yonetimi ve Gorevleri

Ic denetim biriminin yapisi
MADDE 9- (1) if denetim birimi, baskan ve i9 denet9iler ile diger is ve i§lemleri

yiirtitmek iizere gorevlendirilen diger personelden olusur.
(2) I9 denetim birimi; dogrudan ust yoneticiye bagh olarak faaliyetlerini yuriitur, iist

yonetici disinda baska birim veya yoneticilerle iliskilendirilemez ve ust yonetici i9 denetim
faaliyetlerine iliskin rol ve sorumluluklanm astlanna devredemez.

(3) Ust yonetici, i9 denet9iler arasmdan birinii9 denetim birimi baskamolarak
gorevlendirir. Bu gorevlendirme en ge9 10 is giinii i9inde Kurula bildirilir.

Ic denetim birimi baskaninin gdrev ve yetkileri
MADDE 10-(1) I9denetim birimi baskaninin gorev ve yetkileri sunlardir:
a) i9 denetim birimini, mevzuata, denetim ve raporlama standartlanna ve Kurulun

digerdiizenlemelerine uygun olarakyonetmek.
b) I9 denet9ilerin de katihmiyla i9 denetim yonergesi, i9 denetim plani ve i9 denetim

programini hazirlamak ve iistyoneticinin onayma sunmak.
c) I9 denet9ilerin program kapsaminda ve program di§i gorevlendirmelerini yapmak.
d) i9 denet9ilerin, i9 denetim plan ve programlanna uygun olarak faaliyet

yurutmelerini saglamak ve bu yonde gerekli tedbirleri almak.
e) i9 denetim raporlanmn, Kurul tarafindan belirlenen raporlama standartlanna

uygunlugunu kontrol etmek.
f) Denetim sonu9lanm izlemek, denetlenen birim yoneticisi ile mutabik kalman

hususlannyerine getirilip getirilmedigini takip etmek.
g) Yilhk i9 denetim faaliyet raporunu, i9 kontrol sistemine ili§kin genel

degerlendirmeyi de kapsayacak sekilde hazrrlamak.
h) Kurulun dtizenlemeleriyle uyumlu olarak, i9 denetim faaliyetinin kalitesini

gozetmek ve bu anuria kalite guvence ve gelistirme programim olusturmak, i9 denet9ilerin
performansmi takip etmek.

i) Dis degerlendirme sonu9lanna iliskin duzeltici ve iyilestirici Snlemleri almak.
j) i9 denet9ilerin, meslek 19! egitim programina uygun bir sekilde, bilgi ve

becerilerini diizenli olarak artirmalanm ve Rehberlerde belirtilen esaslara gore siirekli
mesleki gelisimlerini saglamak.

k) Gerekli goriilmesi durumunda, if denetim faaliyetlerine yonelik olarak baska bir i9
denet9iden veya konunun uzmamndan gorii§ veya yardim alinmasim saglamak.

1) i9 denet9ilerin gorevlerini yaparken bagimsizhk veya tarafsizhgimn tehlikeye
girdigi veya ihlal edildigi durumlarda gerekli tedbirleri almak ve iist yoneticiyi
bilgilendirmek.



m)Idari ve/veya cezai yonden su? teskil eden, sorusturma veya on inceleme yapilmasmi
gerektiren durumlara iliskin i9 denet9ilerin tespitlerini iist yoneticiye bildirmek.

n)i9 denetime iliskin mevzuatin ve Kurul kararlanmn uygulanmasmda ortaya 9ikan
tereddutleri ve sorunlan Kurulun bilgisine sunmak.

o) Birimin biit9esine iliskin islemler ile harcama yetkililigi gorevini yuriitmek ve
personelin ihtiyaci olan mesleki ara9, gere9 ve malzemeyi temin etmek,

p) Yiiriitulen denetim faaliyetlerinde i9 denet9i ile DGS arasmda olusabilecek
ihtilaflan96zume kavusturmak,

r)Kurul ile diger kurum ve kurulusjarla iletisimi saglamak.
s)i5 denetim mevzuatina aykin olmamak kaydiyla, i9 denetim faaliyetinin kuruma deger

karma fonksiyonunu daha etkili bir sekilde yerine getirebilmesi ve KJDS'e uyum diizeyinin
arttinlmasi amaciyla, gerekli gordiigti konularda politika veprosediirlerbelirlemek.

t)i9 denet9ilere ve i9 denetim biriminde gorevlendirilen diger personele ait ge9ici gorev
yollugu, izin belgesi ve diger belgeleri imzalamak,

u)Mevzuatla verilen diger gorevler ile i? denetim faaliyetleriyle ilgili olarak ust yonetici
tarafindan verilen diger gorevleri yapmak.

Denetimin gozetimi sorumlulugu
MADDE 11- (1) i9 denetim birimi baskani, kalite giivence ve gelistirme programi

kapsaminda, her bir denetim gorevinin denetim ve raporlama standartlan ile rehberlere
uygun olarak yurutulmesini saglamak amaciyla kidemli bir i9 denet9iyi, denetimin gozetimi
sorumlusu olarak gorevlendirir. i? denetim biriminde yeterii sayi ve sertifika diizeyine sahip
19 denet9i bulunmamasi halinde, denetimin gozetimi faaliyeti bizzat i9 denetim birimi
baskani veya Yonetmeligin 30 uncu maddesine gore A-2 sertifika diizeyine yukselmis i?
denet9iler tarafindan da yiirutulebilir.

(2) Denetimin gSzetimi sorumlusu olarak gorevlendirilenler, baska bir i9 denetim
faaliyetinde de gorevlendirilebilir.

(3) Denetim gozetim sorumlulugu;
a) gahsma planinin yeterii risk analizine dayandmhp dayandinlmadigi,
b) Gorev is programinda belirlenen denetim testlerinin denetim ama9lanmn

ger9eklestirilmesi i9in yeterii olup olmadigi,
c) Gorev is programinda yer alan testlerin uygulamp uygulanmadigi ve denetim

sonu9lanna dayanak teskil eden bilgilerin kayith hale getirilip getirilmedigi,
9) Denetim sonucunda vanlan kanaatleri destekleyecek kamtlann yeterii olup

olmadigi ve ilave inceleme yapilmasina gerek olup olmadigi,
d) Raporda uygulanabilir onerilere ve eylem planlanna yer verilip verilmedigi

hususlannda degerlendirme yapmak ve ilgili i9 denet9iden gerekli diizeltmeleri istemek,
gorev ve yetkilerini kapsar.

if denetcinin gorevleri
MADDE 12- (1) i9 denet9i, asagida belirtilen gorevleri yerine getirir:

a) Nesnel risk analizlerine dayanarak idarenin yonetim ve kontrol yapismi
degerlendirmek.

b) Kaynaklann etkili, ekonomik ve verimli kullanilmasi bakrmmdan incelemeler
yapmak ve onerilerde bulunmak.

c) Harcama sonrasmda yasal uygunluk denetimi yapmak.
d) idarenin harcamalanmn, mali islemlere iliskin karar ve tasarruflannm, ama9 ve

politikalara, kalkinma plamna, programlara, stratejik planlara ve performans programlanna
uygunlugunu denetlemek ve degerlendirmek.

e) Mali yonetim ve kontrol siire9lerinin sistem denetimini yapmak ve bu konularda
onerilerde bulunmak.



f) Denetim sonu9lan 9er9evesinde iyilestirmelere yonelik onerilerde bulunmak ve
bunlan takip etmek.

g) Denetim sirasinda veya denetim sonuflanna gore sorusturma a9ilmasim
gerektirecek bir duruma rastlamldiginda if denetim birimi baskani aiacih&yla ust
yoneticiye bildirmek. &J

h) SU9 teskil eden durumlara iliskin tespitlerini if denetim birimi baskani aracihgivla
iist yoneticiye bildirmek. J

i) idare tarafindan iiretilen bilgilerin dogrulugunu denetlemek.
j) Ust yonetici tarafindan gerekli goriilen hallerde performans g6stergelerini

d^-erle^SrmeT01111101 °lmak' bdirlenen Performans gOstergelerinin uygulanabilirligini

If denetfinin yetkileri
MADDE 13- (1) if denetfi, gorevlerinin yerine getirilmesiyle ilgili olarak asagidaki

yetkilere sahiptir:

a) Denetim konusuyla ilgili elektronik ortamdakiler dahil her turlii bilgi beige ve
dokiimanlar ile nakit, kiymetli evrak ve diger varhklann ibrazrm ve gosterilmesini talep
CLlIiCJtC.

b) Denetlenen birim falisanlanndan, if denetim faaliyetlerinin geregi olarak yardim
almak, yazih ve sozlu bilgi istemek.

c) Denetim faaliyetinin gerektirdigi araf, geref ve diger imkanlardan yararlanmak
d) Denetimi engelleyici tutum, davranis ve hareketleri if denetim birimi baskani

aracihgiylaustyoneticinin bilgisine intikal ettirmek.

if denetfinin sorumluluklari
MADDE 14-(1) ifdenetfi, gorevlerini yerine getirirken asagidaki hususlara riayet eder

a) Mevzuata, if denetim yonergesine, denetim ve raporlama standartlanna ve etik
kurallara uygun hareket etmek.

b) Mesleki bilgi ve becerilerini siirekli olarak gelistirmek.
c) if denetim faaliyetlerinde yetki ve ehliyetini asan durumlarda if denetim birimi

baskaninihaberdar etmek.

d) Verilen gorevin tarafsiz ve bagimsiz olarak yapilmasina engel olan durumlann
bulunmasi halinde, durumu if denetim birimi baskanma bildirmek.

e) Denetim raporlannda kamtlara dayanmak ve degeriendirmelerinde objektifolmak
f) Denetim esnasmda elde ettigi bilgilerin gizliligini korumak.

DORDtJNCtJ BOLUM
If Denetim Faaliyetinin Bagimsizhgi, if Denetfilerin Tarafsizhgi ve Guvencesi

IfDenetim Faaliyetinin Bagimsizhgi
MADDE 15- (1) if denetfiler, if denetim faaliyetine iliskin gorevlerini yerine

getinrkenbagrmsiz olarak hareket eder.

(2) if denetim faaliyeti Belediyenin giinliik isleyisinden bagimsizdir. if denetfiler
gorevlenm Kanun, Yonetmelik ve bu Yonerge kapsammda tarn bir bagunsizhk icinde
gerfeklestirir.

(3) if denetim faaliyetinin kapsamina, denetim uygulamalanna miidahale edilemez ve if
denetfilenn gortislerini degistirmeleri istenemez. if denetfilerin gorevlerini bagimsiz ve
hifbir etki altmda kalmadan yapmalan, Baskanm ve iist yoneticinin sonimlulugundadir.



(4) ifdenetimin bagimsizhgi kalite giivence ve gelistirme programi kapsammda Kurul
tarafindan diizenli olarak degerlendirilir.

if denetfilerin tarafsizhgi
MADDE 16- (1) ifdenetfilerin tarafsizhgina iliskin hususlar asagida diizenlenmistir;

a) If denetfiler, gSrevlerini yerine getirirken tarafsiz davranir.
b) if denetfiler falismalannda; denetimin kalitesinden odiin vermeden, baskalanmn

diisunce ve telkinlerinden etkilenmeden kanaat olu§turur.
c) if denetim birimi baskani, if denetfilerin gorevlendirilmesinde, tarafsizhklanm

zedeleyecek hususlan dikkate alir.

d)if denetfiler, faaliyetlerini siirdtirurken bagimsizhk ve tarafsizliklanm
zedeleyebilecek bir durumla karsilasmalan halinde if denetim birimi baskanma yazih olarak
basvurur.

e) if denetfiler, daha onceden gorev yaptiklan idari birimlerde bir yil gefmeden if
denetim yapamazlar.

f) if denetfiler danismanhk hizmeti verdikleri siiref, faaliyet, islem ve projelerle
llgih olarak ayni konuya iliskin bir yil gefmeden denetim faaliyetinde bulunmamasi esastrr.

If denetfilerin guvencesi
MADDE 17- (1) if denetfilere, Kanun, Yonetmelik, Teblig ve Yonergede belirtilen

gorevler disinda hifbir gorev verilemez ve yaptinlamaz.

(2) If denetfiler, vekaleten, tedviren veya gefici olarak istekleri disinda baska bir goreve
atanamazlar ve gorevlendirilemezler.

(3) if denetfiler Yonetmeligin 24 iincu maddesinin ikinci fikrasi hiikmii sakli kalmak
kaydiyla hifbir sekilde istekleri disinda baska bir goreve atanamazlar.

BESINCI BOLUM

If Denetimin Planlanmasi, Yuriituimesi ve Raporlanmasi

if denetim stratejisi
MADDE 18- (1) if denetim birimi, denetim faaliyetlerine iliskin plan ve programlann

hazirlanmasi ve uygulanmasinda, Kurulun her u5 yilda bir olusturacagi ve tif yilhk doneme
iliskin olarak i5 denetimin genel stratejisini belirleyecek ve i9 denetim birimlerinin planlama
ve programlamalanna esas teskil edecek olan Kamu i9 Denetim Strateji Belgesini esas alir.

Denetimde risk odaklilik

MADDE 19- (1) i9 denetim, idarenin karsi karsiya oldugu riskier esas almarak
hazirlanan nsk odakli if denetim plan ve programi 9er9evesinde yapihr.Risk
degerlendirmesi ile ilgili olarak Kurulca belirlenen usul esaslara ve uluslararasi
uygulamalara uyulur.

(2) idare tarafindan tammlanan riskier, i9 denetim birimince kapsamli bir risk analizine
tabi tutulur. Bu analiz sonucunda riskier, oran ve onem dereceleri belirlenerek siralanir. if
denetim birimi tarafindan, kurumun hedefleri, faaliyetleri ve varhklanm etkileyebilecek
onemli risklere iliskin olarak yapilan analiz sonucuna gore if denetim plani ve uygulamaya
ili§kinprogramlar hazirlamr.

(3) Yeni birim ve faaliyetler, yeniden yapilandirma projeleri, orgiit yapisi ve insan
kaynaklanndaki onemli degisiklikler ile ust yoneticinin riskli gordugu ve oncelik
verilmesini istedigi hususlar denetim programinda dikkate ahnir.



(4) Denetim sonuflanna gore mevcut riskier yilsonlannda yeniden gozden gefirilir.

If denetim plani
MADDE 20- (1) if denetim plani; if denetim faaliyetinin etkili, ekonomik ve verimli

bir sekilde ytirtitulmesini saglamak amaciyla denetimin kapsamini, denetlenecek alan ve
konulan, ihtiyaf duyulan isgticti ve diger kaynaklan iferecek sekilde, birim yoneticileriyle
gortistilerek ve Kurulca hazirlanan Kamu if Denetim Strateji Belgesi de dikkate alinarak, tif
yilhk donemler ifin hazirlamr. Bu plan, her yil risk degerlendirmesi sonuflanna gore gozden
gefirilerek, gerektiginde degistirilir.

(2) if denetim plani oncesinde, idarenin denetlenebilecek alanlannm tamamini ifade
eden bir denetim evreni olu§turulur. Denetim evreni kapsamina, idarenin tiim birimlerinin
i§lem, faaliyet ve stirefleri dahil edilir. Denetim evreninin hazirlanmasinda stiref bazh
yaklasim esas alimr ve yapilan risk analizi sonucunda ytiksek ve orta riskli olarak belirlenen
denetim alanlannm tamami bir plan donemine dahil edilir. Bu fikranm uygulanmasina
iliskin Kurul tarafindan belirlenen usul ve esaslara uyulur.

if denetim programi
MADDE 21- (1) En riskli alan ve konulara oncelik verilmek ve denetim maliyeti de

dikkate almmak suretiyle, birim yoneticileri ve gerektiginde falisanlarla gortistilerek if
denetim plam ile uyumlu bir if denetim programi hazirlanir. Bir yilhk stireyi gefmemek
tizere hazrrlanacak if denetim programlannda; denetlenecek alanlar ve konular, if
denetfilerin isimleri belirtilerek, zaman f izelgesine baglamr.

(2)if denetim plan ve programrnin hazirlanmasinda Kurul dtizenlemeleri esas ahnir.

If denetim plan ve programimn onaylanmasi
MADDE 22- (1) Hazirlanan if denetim plam ve if denetim programi, en gef Aralik ayi

basnida iist yoneticiye yazili olarak sunulur ve Aralik ayi sonuna kadar iist yonetici
tarafindan onaylamr. if denetim plan ve programi, aralik ayi sonunda onaylanmamasi
halinde onaylanmi§ kabul edilir ve uygulamaya konulur.

Gorevlendirme

MADDE 23- (1) if denetim programi iist yonetici tarafindan onaylandiktan sonra
yapilan gorevlendirmeler, if denetim birimi baskani tarafindan if denetfilere yazili olarak
bildirilir.

Denetimin birimlere duyurulmasi
MADDE 24- (1) if denetim birimibaskam, denetim gorevinin ytirtittilecegi birimlere

denetimin amacim, kapsamini, tarihini, gorevlendirilen denetfiyi, birimden beklenenleri ve
gerek gortilen diger hususlan iferen bir yazili bildirim yapar.

(2)Nakit ve diger kiymetli evraklann sayimi gereken hallerde bu bildirimin yapihnasi
zorunlu degildir.

Denetime hazirlik ve baslama

MADDE 25- (1) Denetim faaliyetlerinin hazirlik asamasi "On gahsma" olarak
adlandinlir. On fahsmada if denetfiler gorevlendirildikleri konu ile ilgili gerekli inceleme
ve arastirmalan yaparak denetimin amaf ve kapsamini tespit eder.

(2) if denetfiler, denetim konusuna gore belirleyecekleri toplanti, mtilakat, anket,
yerinde gozlem gibi yontemler ile siireci tamyarak mevcut risk ve kontrolleri tespit eder ve
bunlann bir degerlendirmesini yapar.

Afilis toplantisi



MADDE 26- (1) Denetim ekibi on fahsma a§amasmda, planlanan if denetim
faaliyetinin ytirtittilecegi birim yoneticisi ve ihtiyafduyulan personelin de istirak edecegi bir
afih§ toplantisi yapar.

(2)Afihs toplantisinda denetim ekibi,ilgili birimin yoneticisi ve diger personel ile
denetimin amaci, kapsami, denetimde kullanilacak yontemler, tahmini denetim stiresi,
denetime yardimci olacak personel, denetim sirasinda fahsanlardan beklentiler, idarenin
denetimden beklentileri, denetim sonuflanmn raporlanmasi konulanm gortistir.

gahsma plani
MADDE 27- (1) gahsma plam; denetimin amaf, kapsam ve yontemi gibi temel bilgilerin
nihai hale getirildigi, denetim testlerinin ve gerfeklestirilecekleri tarihlerin gorev is programi
ile belirlendigi asamadrr. On fahsma sirasinda elde edilen bilgiler dogrultusunda denetimin
amafIan ve kapsami gerekiyorsagtincellenir. galisma plam ekleri olan gorev i§programi ve
risk kontrol matrisi ile birlikte Rehberlere gore hazirlamr.

(2) if Denetim Birimi Ba§kam kendisine sunulan fahsma plam ve eklerini (gorev i§
programi ve risk kontrol matrisi) en gef 2 i§ gtinti iferisinde degerlendirir ve onaylar.
Onaylanmasmi uygun bulmadigi falisma planini dtizeltilmesi ifin gerekfeli bir sekilde ilgili
denetim ekibine iletir. galisma plam onaylanmadan test falismalanna baslanamaz.

Denetimin yiirutulmesi
MADDE 28- (1) if denetfi, Rehberlerden yararlanarak denetim faaliyetini ytirtitur. if

denetfi, denetim programinda ve falisma planmda belirlenen denetim hedeflerine ulasmak
ifin, yeterii ve gtivenilir bilgi ve belgeleri tespit etmek, incelemek ve degerlendirmekle
ytiktimltidtir. Yaptigi fahsmalan fahsma kagitlan ile kayit altina alir. galisma kagitlanni
kamtlarla ili§kilendirir. galismalannda on fahsma sonucu belirlenen istatistiki veya
istatistiki olmayan yontemleri kullamr. istatistiki yontemleri uygularken orneklem sefimine
dikkat eder. Bu konuda ozellikle Rehberlerde belirtilen esaslara uyar.

Raporlama Sureci
MADDE 29- (1) Raporlama sureci, saha fahsmalan sonucunda olusturulan bulgulann

resmi olarak denetlenen birim/birimlerle paylaisilmasiyla ba§lar ve hazirlanan denetim
raporunun iist yonetici imzasiyla ilgili birimlere gonderilmesiyle sona erer. Bulgulann
resmi olarak payla§ilmasi, kapanis toplantisi yapilmasi, denetim raporunda yer alacak
bulgulara karar verilmesi, denetim g6rti§tintin olusturulmasi ve denetim raporunun
hazirlanmasi islemleri Rehberlerdeki esaslara gore gerfeklestirilir.

Bulgulann paylasihnasi
MADDE 30- (1) Denetim gOzetim sorumlusu tarafindan nihai hali verilen denetim

bulgulan, denetlenen birimlere gonderilmeden once if denetim birimi baskani tarafindan
bulgulann onem dtizeylerinin daha once yiirtittilen benzer denetimlerdeki bulgu onem
dtizeyleriyle uyumlastinlmasi ve bulgulardaki maddi ve mevzuata iliskin hatalar afisindan
gozden gefirilir. Baskan bu konularda bir sorun gormesi halinde ilgili denetim ekibinden
gerekli dtizeltmelerin yapilmasmi talep eder. Bu §ekilde nihai hali verilen denetim bulgulan
bulgu payla§rm fonnlan aracihgiyla DGS tarafindan denetlenen birime/birimlere gonderilir.
Bildirimde, kapams toplantisimn tarihi, yeri, kimlerin katilmasimn faydali olacagi hususu ile
toplantinin gtindemi belirtilir. Aynca bu bildirimde bulgu paylasim formlannin, ne kadar
stireiferisinde cevaplanarak if denetim birimine iletilmesi gerektigi de belirtilir.

Kapams toplantisi
MADDE 31- (1) Kapams toplantisi, bulgular ve oneriler payla§ildiktan sonra
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denetlenen birim ile bulgularda yer alan hususlarla ilgili olarak her iki tarafin birbirini tarn
olarak anladigindan emin olmak amaciyla yapilir. if denetim birimi baskani, gerekli gormesi
halinde kapanis. toplantilanna katilabilir.

(2) Kapams toplantismda; denetim tespitleri, oneriler, bulgulann onem dtizeyi ile
gerceklestirilecek eylemler ve uygulama takvimi tartisilarak toplanti sonrasinda tutanak
diizenlenmelidir. Gerektiginde bulgulann sayisi ve iferigine gore, aym birimle birden fazla
veya farkli birimlerle kapams toplantilanmn yapilmasi ya da kademeli toplantilann
yapilmasi mtimktindtir. Aym birimde birden fazla toplanti yapilmasi halinde son toplanti
sonucuna gore kapanis. toplantisi tutanagi dtizenlenebilir.

(3) Kapams toplantisi ile ilgili diger hususlarda Rehberlerde yer alan esaslara uyulur.

Denetimraporunda yer alacakbulgularakarar verilmesi
MADDE 32- (1) Paylasilan bulgulara denetlenen birimin cevabi ve kapams

toplantismda alinangoriister dogrultusunda son hali verilir.
(2) Denetlenen birimin denetim ekibi ile aym gortiste oldugu bulgu ve eylem

planlannadenetim raporunda yer verilir.
(3) Denetlenen birimin denetim ekibi ile aym gortiste olmadigi bulgularda, onemli bir

eksiklik ya da hata soz konusuysa ve denetim gOzetim sorumlusu bu konuda denetlenen
birimin gSriistine katihyorsa bu bulgulara denetim raporunda yer verilmez.

(4) Denetlenen birimin bulgunun onem dtizeyi konusunda denetim ekibi ile aym
gortiste olmadigi bulgularla ilgili olarak, if denetim birimibaskani denetlenen birimin
gortistine katihyorsa, bulgularda if denetim birimibaskaninin gortisti dogrultusunda
degisiklikler yapilarak denetim raporunda yer verilir.

(5) Denetlenen birimin if denetim birimi ile aym gortiste olmadigi bulgu ve eylem
planlanyla ilgili olarak, if denetim birimi bu konuda denetlenen birimin gortistine
katilmiyorsa konu uzlasilamayan husus olarak iist yoneticiye sunulur. Ust yoneticinin
talimati dogrultusunda i§lem tesis edilir.

(6) Ust yoneticinin uzlasilamayan hususlara iliskin olarak if denetim biriminin
degerlendirmesine katilmasi halinde, denetlenen birimden uzlasmazlik konusu hususlarla
ilgili eylem plam alinarak bulguya son hali verilir. Ust yoneticinin uzlasilamayan hususlara
iliskin olarak tespite katilmakla birlikte farkli bir oneri getirmesi halinde, bu oneri
dogrultusunda bulguda gerekli degisiklikler yapilir ve denetlenen birimden bu dogrultuda
eylem plam alinir. Bu islemler Rehberlerin eki formlar kullamlarak yerine getirilir.

Denetim gorusuntin olusturulmasi
MADDE 33- (1) Denetim gortisti, denetim gorevi sirasinda toplanan bilgi ve kanitlar

dogrultusunda, gorevin amaf ve kapsamma uygun bir sekilde denetim konusundaki
hususlarla ilgili genel bir kanaate ulasilmasidir. Bu gortisle iist yonetici ve denetlenen birim
yoneticisine, denetim alaninin genel durumu hakkinda bilgi sunulur.

(2) Denetlenen faaliyet ya da stirefle ilgili olarak bir denetim gortisti olusturulabilmesi
ifin; denetlenen faaliyet ya da stireflerin yeteriiligiyle ilgili destekleyici ve yeterii miktarda
denetim kamti elde edilmis olmasi sarttir. Denetim ekibi ve denetim yoneticisi yeterii kanit
elde edildigi konusunda ortak gortiste ise denetim gortisti verilecektir aksi takdirde denetim
gortisti verilmeyecektir. Belirtilecek olan denetim gorfisleri "baslangif", "smirli/sistematik
olmayan", "geksime a?ik", "yeterii", "gelismis" seklinde olacaktrr. Hangi sartlar altinda
ne ttirbir denetim gSrtisti verilecegine iliskin esaslar sunlardir;

a) Denetlenenfaaliyetle ilgili olarak "baslangif" degerlendirmesi yapdabUmesi
ifin, iki veya daha fazla kritik onem diizeyine sahip bulgunun olmasi gerekir. Bu
degerlendirmenin yapilabilmesi ifin; denetlenen faaliyetle ilgili if kontrol ihtiyacinin
farkma vanlmasi, risk ve kontrollerin belirlenmesine yonelik geli§i gtizel ve ki§ilere bagh
bir yakla§mnn s6z konusu olmasi kontrol zayifliklann belirlenmemesi, kontrollere iliskin



sorumluluklann belirlenmesinde onemli yetersizlikler bulunmasi gerekir.
b) Denetlenen faaliyetle ilgili olarak "smirli/sistematik olmayan"

degerlendirmesi yapilabilmesi ifin, bir kritik veya iki ve daha fazla ytiksek onem
diizeyine sahip bulgunun olmasi gerekir. Bu degerlendirme; kontroller uygulanmakla
birlikte, doktimantasyonunda eksiklikler bulunmasi, kontroUerin falismasimn ilgili kisilerin
bilgi ve motivasyonlanna bagh olarak degismesi, kontroUerin etkililiginin
degerlendirilmemesi, kontrol zayifliklanmn tam olarak ortaya konulmamasi ve oncelik
sirasina gore foztime kavushirulmamasi, kontrollere iliskin sorumluluklann kismen
belirlenmis. olmasi durumunu gosterir.

c) Denetlenen faaliyetle ilgili olarak "gelisime afik" degerlendirmesi
yapilabilmesi ifin, kritik onem diizeyine sahip bulgu bulunmamasi ve en fazla bir ytiksek
onem diizeyine sahip bulgunun olmasi gerekir. Bu degerlendirme; kontroUerin
uygulanmakta olmasi ve yeterii dtizeyde doktimante edilmesi, diizenli olarak kontroUerin
fali§ip fahsmadiginin kontrol edilmesi ancak bu degerlendirmenin stireci yazili olarak
belirlenmemis. olmasi, gozden kafan hususlar olmakla birlikte, yonetimin btiytik olftide
kontrolleri takip edebilmesi, fali§anlann kontrollerle ilgili sorumluluklanmn farkmda olmasi
durumunu gosterir.

d) Denetlenen faaliyetle ilgili olarak "yeterii" degerlendirmesi yapilabilmesi
ifin kritik, ytiksek veya orta dtizeyde bir bulgunun bulunmamasi gerekir. Bu degerlendirme;
etkili bir risk yonetimi ve if kontrol ortami bulunmasi, yazili olarak tammlanmis ve diizenli
olarak yiirtittilen bir kontrol degerlendirme stireci bulunmasi, yonetimin kontrollerle ilgili
sorunlan hizla tespit ederek oncelik sirasina uygun ve tutarh bir sekilde foztime
kavusturabilmesi durumunu gosterir.

e) Denetlenen faaliyetle ilgili olarak "gelismis" degerlendirmesi yapilabilmesi
ifin, her hangi bir bulgunun bulunmamasi gerekir. Bu degerlendirme; risk ve kontrol
degerlendirme faaliyetlerinin kurum dtizeyinde birbirine entegre olarak ytirtittilmesi,
kontroUerin siirekli olarak takip edilmesi ve bilgi teknolojileri destekli olarak ytirtittilmesi,
sorun tespit edilen alanlarda kok neden analizleri yapilarak gerfekf i f6'ztimler tiretilebilmesi,
fahsanlarin kontroUerin gelistirilmesi ve iyilestirilmesi siirecine aktif olarak katilmasi
durumunu gosterir.

Denetim raporunun hazirlanmasi
MADDE 34- (l)Denetim faaliyetinin sonuflan, dtizenlenecek raporla kayit altina almrr.

if denetfi ulastigi gortise, gortise ulasamamiissa bunun nedenlerini raporunda afikfa belirtir.

Denetim raporunun sunulmasi
MADDE 35-(l) Denetim raporlanmn sunumu asagidaki usullere gore yapilir:

a) Denetim bulgulan, belirli bir stirede cevaplandinlmak tizere, denetlenen birimin
yoneticisine verilir. Denetlenen birimin yoneticisi, gerektiginde f alisanlardan ve ilgililerden
gorti§ almak suretiyle bulgularda belirtilen hususlan cevaplandirarak if denetim birimine
gonderir.

b) Bulgu ve onerilerin onem ve dtizeyi konusunda if denetim birimi ile denetlenen
birimin yoneticisi aym gortisteyse, makul bir stirede 6nlem almmasinda anla§ihr.

c) Bulgu ve onerilerin onem ve dtizeyi konusunda if denetim birimi ile denetlenen
birimin ycJneticisi arasmda anlasmazhk varsa, bu duruma iliskin degerlendirmeler rapora
dahil edilir.

d) Denetlenen birimin gorti§leri, uzlasilamayan hususlar, denetimde tespit edilen
riskier, risklerin olasi etkileri, denetim sonuflanna iliskin genel degerlendirme ve risklerin
ortadan kaldrnlmasina veya en aza indirilmesine yonelik onerileri iferen denetim raporu
hazirlamr. Denetim raporu Baskan tarafindan Rapor Gozden Gefirme Kontrol Listesi
aracihgiyla gozden gefirilir. Bu sekilde nihai hale gelen denetim raporu, Baskan ve

10



denetim ekibi tarafindan imzalanarak iist yoneticiye sunulur. Raporda yer alan ytiksek riskli
bulgular ve kritik diger konular raporun yonetici ozetinde ele alinir ve raporun hangi
birimlere gonderilmesi gerektigi hususu (dagitim listesi) belirlenir.

e) Denetim raporu, dagitim listesi dogrultusunda, if denetim birimi baskani
tarafindan hazirlanan ve iist yonetici tarafindan imzalanan bir yazi ekinde geregi ve/veya
bilgi ifin denetlenen birimlere ve strateji gelistirme birimine gSnderilir.

if denetimin degerlendirilmesi
MADDE 36- (1) if denetimin etkililiginin artinlmasi amaciyla denetim faaliyetleri,

denetlenen birimlerde yaptinlacak bir anketle degerlendirilebilir.

if denetim sonuflarmm izlenmesi
MADDE 37- (1) If denetim birimi baskani, denetim raporlannm uygulanmasim

izlemek tizere bir takip sistemi kurar.
(2) Denetlenen birimlerin yoneticileri, denetlenen faaliyetlere iliskin denetim

raporunda yer alan ve eylem planum baglanan onerilerle ilgili gerekli onlemleri alir. Onlem
alinmamasi halinde if denetim birimi baskanitistyoneticiyi bilgilendirir.

(3) Raporlann ilgili birimlere gonderildigi iist yazida, belirlenen takvim ferfevesinde
rapordaki eylemlerin yerine getirilmesine ili§kin izleme siirecinin ba§layacagi ve bulgunun
kapatilabilmesi ifin denetlenen birimin soz konusu eylemlere iliskin gerfeklesmeleri if
denetim birimine bildirmesi gerektigi aynca vurgulanir.

(4) izleme sureci, denetim veya danismanlik raporunun denetlenen birimlere
gonderilmesiyle ba§lar ve gorevlendirilen if denetfi veya baiskantarafindan bulgunun
kapatilmasiyla sona erer.

if denetim sonuflarmm Kurula gonderilmesi
MADDE 38- (1) Denetim ve damsmanlik faaliyetleri sonucunda hazirlanan raporlar ile

bu raporlardaki bulgu ve onerilere iliskin olarak denetlenen birimler tarafindan alinan
aksiyonlar izleme sonuflannin kesinlestigi tarihten itibaren en gef 2 ay iferisinde iist
yonetici tarafindan Kurula gonderilir-

(2) Denetim ve damsmanlik raporlanna iliskin izleme sonuflarmm
Kunilag6nderiminde,rehberlerde belirtilen esaslara ve sablonlara uyulur.

Damsmanlik faaliyetleri
MADDE 39- (1) Damsmanlik faaliyetleri; icrai konularla ilgili gortis verilmesi, egitim,

analiz, degerlendirme, performans gostergelerinin tespiti, stiref tasanmi ve proje gorevleri
gibi idari faaliyetlere deger katmak, kolaylastirmak, gelistirmek ve yol gostermek
amaflanyla gerfeklestirilen hizmetlerdir.

(2) Danismanlik faaliyetleri; acil ve ozel durumlan da kapsayan yazili ve yazili
olmayan faaliyetler olarak gerfeklestirilir.

a) Yazili danismanlik faaliyetleri; resmi nitelikte ve yazili olarak bir stiref ve sonuf
iferen, tarumlanmi? bir i§ programina dayanan faaliyetlerdir.

b) Yazili olmayan damsmanlik faaliyetleri; sozlii gortis, tavsiye ve benzeri nitelikte
olup, yazili bir stiref ve sonuf ifermeyen faaliyetlerdir. Ancak yazili olmayan danismanlik
faaliyeti sonucunda tutanak tutulur.

c) Damsmanlik faaliyetleriyle ilgili olarak if denetfi herhangi bir icrai sorumlulugu
yoktur. Uygulamamn sorumlulugu ilgili birimlerin yoneticilerine aittir.

Damsmanlik faaliyetlerinin yurutulme esaslan
MADDE 40- (1) if denetfiler tarafindan ytirtittilecek damsmanlik ve benzeri

faaliyetlerde asagidaki hususlar dikkate almir:
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a) Danismanlik faaliyetlerine iliskin talepler, if denetim birimine tist yonetici
tarafindan iletilir.

b) Faaliyetin kapsami aflk olarak tanimlanmis. bir is programina dayanmalidir.
c) Faaliyet if denetfinin bagimsizhkve tarafsizligim etkilememelidir.
d) Faaliyetin stiresi, if denetfinin sertifika puanlamasmi engellemeyecek, mevcut ve

gelecekteki denetim gorevlerinin siirekli aksamasma neden olmayacak sekilde if denetim
birimi baskani tarafindan belirlenmelidir.

e) Herhangi bir stirefle ilgili danismanlik hizmetinde bulunan if denetfinin, bir yil
gefmeden aym stirecte denetim faaliyeti ytirtitmemesi esastir.

f) l)Danismanhk faaliyetinin iskt dogasi geregi birimlerden gelen talepler tizerine
gerfeklestirilmesi esastir. Bununla birlikte, if denetim planinin hazirlanmasi stirecinde gerek
kurumsal dtizeyde gerekse birim/stiref dtizeyinde danismanlik faaliyetlerinin katma deger
yaratabilecegi alanlann olup olmadigi arastinlir.

2)Bu kapsamda, kurumsal dtizeyde tist dtizey yOneticilerin gorti§ ve onerileri dikkate
almarak danismanlik hizmeti verilebilecek alanlar tist yoneticiye sunulur ve tist yoneticinin
onerileri dogrultusunda ilgili birimlerle isbirligi halinde damsmanlik faaliyetlerinin amaci,
kapsami, stiresi ve ytirtittilmesine iliskin detaylar netlestirilerek if denetim prograrmna dahil
edilir.

g) Program di§i damsmanlik hizmeti talep edilmesi durumunda if denetim birimi
baskani tarafindan danismanlik hizmetinin ilgili stirecin kurumsal yonetim, risk yonetimi ve
kontrol sistemlerinin iyilestirilmesine olasi katkisi, ilgili stirefte son donemde yasanan
degi§ikliklerin boyutu, damsmanlik konusu ile ilgili bilgi ve tecrtibe dtizeyi, stiref
sahibinin/ilgili birim yoneticisinin danismanlik hizmeti talebinde ne derecede israrci oldugu
goz ontinde bulundurularak bir degerlendirme yapilir ve uygun gortilmesi halinde ihtiyati
denetim kaynagindan karsdanmak tizere danismanlik hizmeti verilmesine karar verilebilir.

h) Dam§manlik gorevlerinden elde edilenrisk bilgileri, if denetim plamve programi
f alismalannda dikkate almir.

i) Yiirtittilen bu faaliyetlerin sonuflan if denetim birimi baskani tarafindan tist
yoneticiye yazili ya da sozlii sekilde bildirilmelidir.

Kapsamh gorusun olusturulmasi
MADDE 41- (1) Her bir denetim gorevi sonucunda olusturulan denetim gortisiintin

disinda, if denetim birimi baskammnbelirli bir donem ifin, denetim gOrevleri ve diger
faaliyetlerin sonuflanna dayanarak olusturdugu profesyonel mesleki degerlendirmeler
dogrultusunda kapsamh gortis. vermesi mtimkiindtir.

(2)Kurum dtizeyinde risk yonetimi faaliyetleri hakkinda gortis verilebilmesi ifin,
denetim gorevlerinin bu gorti§ oncesinde tamamlanmi? olmasi ve denetim sonuflanmn
kununun btittinti hakkmda fikir verecek dtizeyde olmasi gereklidir. Bu denetimler
sonucunda elde edilen bilgi ve bulgular goz ontinde bulundurularak bir gortis.
olusturulmalidir. Kapsamh gortis. verilecekse yilhk olarak olusturulur ve tist yoneticiye
sunulur.

Donemsel raporlama
MADDE 42- (1) if denetim birimi baskaniif denetim biriminin performansma iliskin

olarak tist yoneticiye donemsel olarak rapor sunar. Donemsel raporlarda, denetim ve
dam§manlik faaliyetleri ile izleme sonucunda ulasdan tespitlere Rehberlerde
belirtilenhususlara gore yer verilir.

(2) Donemsel raporlama yilda bir defa yapilir. Donemsel raporlann sikligi tist
yoneticinin beklentisine bagh olarak artrnlir.

If denetim faaliyet raporu
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MADDE 43- (1) if denetim faaliyetleri sonucunda, if denetim birimi baskanitarafindan
yilhk if denetim faaliyet raporu hazirlamr. Yilhk if denetim faaliyet raporu, §ubat ayi
sonuna kadar tist yonetici tarafindan Kurula gonderilir. if denetim faaliyet raporunun
hazirlanmasindaRehberlerdeki esaslara uyulur.

BESINCI BOLUM

If Denetim Kaynaklarimn Yonetimi ve Gelistirilmesi

if denetim kaynaklarimn yonetimi
MADDE 44- (1) if denetim ifin gerekli kaynaklann yonetiminden if denetim birimi

baskanisorumludur. Baskan denetimin ihtiyaci olan uygun niteliklere sahippersonel de dahil
tiim kaynaklann temin edilmesi ifin tist yoneticiye talepte bulunur.

Siirekli mesleki gelisim
MADDE 45- (1) if denetfiler, mevcut bilgi ve becerilerini siirekli mesleki gelisim

kapsammda arttirmak ve gtiflendirmek zorundadir.
(2) Ust yonetici, if denetfilerin mesleki ySnden gelismesi, yenilikleri izlemesi ve

falisma istegini artirmak ifin gerekli tedbirleri alir.
(3) Denetlenen birimlerin denetimlere iliskin degerlendirmeleri ve if denetim birimi

baskaninin denetim ekibi hakkmdaki degerlendirmelerinin yam srra, if denetfilerin de
gorusleri almarak yilhk egitim ihtiyaf analizi yapilir.

(3) if denetfilere, her tif yilda asgari ytiz saat meslek ifi egitim saglanir. Bu stirenin
asgari otuz saati, Kurulun koordinatorltigtindeMaliye Bakanliginca verilir. Kalan sure,
Kurulun egitim konusundaki dtizenlemelerine riayet edilerek, idarenin ihtiyacma gore if
denetim birimince programlamr. if denetim birimi, gerektiginde mesleki kurulu§lar,
tiniversiteler ve bilimsel alanda etkinlikte bulunan diger kurum ve kuruluslarla isbirligi
yapmak suretiyle, yilda en az bir defa kurs, seminer ve benzeri etkinliklerde bulunur.

Sertifika derecesine uygun gorevlendirme
MADDE 46- (1) if denetim faaliyetleri if denetim birimi baskani tarafindan, idarenin

birim, konu ve stirefleri itibariyle smiflandinlir. if denetfilere 3 yil tist tiste aym denetlenen
birimde gorev verilemez. if denetfiler, falisma stiresince edindikleri tecrtibe ile sertifika
derecelerine uygun olarak gorevlendirilir.

(2) A-l ve A-2 sertifika dtizeyindeki if denetfiler; uygunluk denetimi, mali denetim ve
sistem denetimi yaparlar.

(3) A-3 ve A-4 sertifika dtizeyindeki if denetfiler ilave olarak, performans denetimi ve
denetimin gozetimi faaliyeti ytirtittirler.

(4) Bilgi teknolojileri denetimi, bu konuda ozel uzmanligi olan veya bu alanda yeterii
stirede egitim alan if denetfiler tarafindan ytiriittiltir.

(5) Denetimin sonuflanna iliskin olarak ytirtittilecek izleme denetimleri, soz konusu
denetimttirtintin tabi oldugu sertifikadtizeylerine sahip if denetfiler tarafindanytirtittiliir.

(6) Ekip halindeki gorevlendirmelerde, sertifika derecesi ytiksekolan if denetfi esas ahnir.
(7) Danismanlik faaliyeti, Yonetmeligin 30 uncu maddesine g6re A-2 sertifika diizeyine

ytikselmis. if denetfiler ile A-3 ve A-4 sertifika dtizeyindeki if denetfiler tarafindan ytirtittiliir.
(8) Yeterii sertifika diizeyine sahip if denetfi bulunmamasi halinde, denetimin gozetimi

faaliyeti, if denetim birimi baskani veya Yonetmeligin 30 uncu maddesine gore A-2 sertifika
diizeyine ytikselmis. if denetfiler tarafindan da ytirtittilebilir.

(9) Yapilacak denetim faaliyetinin birden fazla alani kapsamasi veya gorev alanimn birden
fazla if denetfinin fahsmasini gerektirecek olftide genis. olmasi halinde denetim, farkli

13



sertifika derecesine sahip denetfilerden olusan bir grup tarafindan ifa edilebilir.

Kalite giivence ve gelistirme programi

MADDE 47- (1) if denetim birimi baskaniKurul tarafindan yiirtirltige konulan if
Denetim Kalite Gtivence ve Gelistirme Programina uygun olarak kendi kalite gtivence ve
gelistirme programim hazirlar ve ytirtittir. Bu kapsamda if denetim birimi baskamytirtitulen
her bir denetim ve damsmanlik faaliyetinde Kamu if Denetim Standartlanna ve Meslek
Ahlak Kurallanna uygunlugu gozeterek, if denetim faaliyetinin performansim siirekli
lzlemek ve en az yilda bir donemsel degerlendirme yapilmasini saglamakla ytiktimliidtir. Bu
degerlendirmeye, denetimler sonrasinda birimlerden alinan denetim gorevlerine iliskin
gortisler de dahil edilirjf Denetim BirimiBaskani, kalite gtivence ve gelistirme programimn
sonuflanm diizenli olarak tist yoneticiye raporlar. Aynca bu falismalann sonuflanna if
denetim faaliyet raporlanmn ilgili boltimtinde yer verilir. if degerlendirme kapsammda
hazirlanan donemsel gozden gefirme raporlan ile eylem planmin bir ornegi bir ay iferisinde
Kurula gonderilir.if Denetim Birimi Baskani, gerek if degerlendirme gerekse de dis
degerlendirme sonucunda belirlenen iyilestirmeye afik alanlarla ilgili gerekli tedbirleri
almaktan sorumludur.

ALTINCI BOLUM

Diger Hususlar

Sikayet konularmm degerlendirilmesi
MADDE 48- (1) if denetim birimine intikal eden ihbar ve sikayetlerde iddia edilen

konular, risk analizlerinde dikkate almarak denetim planlamasmda ve denetimde goz ontinde
bulundurulur. Sikayetfisi belli ve sikayet konusu afik olan ve tist yoneticiye bildirilmesi
gereken konular tist yoneticiye bildirilir.

Diger kamu idarelerinin if denetfileri ile ortak fahsma
MADDE 49- (1) Birden fazla kamu idaresini ilgilendiren konularda, if denetfilerin

birlikte fahsmasina iliskin hususlar soz konusu olursa Kurulca yapilan dtizenlemelere gore
hareket edilir.

Denetlenen birimlerin sorumlulugu
MADE 50- (1) if denetim faaliyetleri, idarenin ve birimlerin kendi gorev alanindaki

risk yonetimi, kontrol ve yonetim stireflerinin kurulmasi, uygulanmasi ve gelistirilmesi
konulanndaki sorumluluklanm ortadan kaldirmaz.

(2) Kurum personeli; if denetim faaliyetlerinin ytirtittilmesi sirasinda if denetfiler
ve/veya if denetim birimi baskanitarafindan talep edilen, diger denetim birimleri tarafindan
hazirlanan denetim raporlan dahilher rtirlti kayit, bilgi ve belgeyi ibraz etmek, gorevin
saglikli yapilmasim saglayacak onlemleri almak ve her ttirlii yardrm ve kolayhgi saglamak
zorundadir.

(3) Denetime iliskin saha fahsmalarinin ytirtittilebihnesine uygun oda ve diger
malzemelerin saglanmasi denetlenen birim yoneticisinin sorumlulugundadir.

if denetim koordinasyon kurulu ile iliskiler
MADDE 51- (1) if denetim faaliyetlerinde Kurul tarafindan belirlenen standart, rehber,

usul ve esaslar ile diger dtizenlemelere uyulur.
(2) if denetim sisteminin fonksiyonel bagunsizhgimn saglanmasi ve stirdtirtilmesi,

bilgi paylasimi, gortis aynhklannm foztimlenmesi, iyi uygulama omeklerinin
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yayginlastrnlmasi, Kurul kararlanmn uygulanmasimn izlemnesi gibi konularda Kurulla
isbirligi saglanrr.

Dis denetim ve diger denetim birimleri ile iliskiler
MADDE 52- (1) Denetimin planlanmasi ve koordinasyonu, mtikener denetimin

onlenmesi, denetimde verimliligin artinlmasi, ortak egitim olanaklan gibi hususlar ile
karsdikh olarak denetim faaliyetine iliskin falisma bilgilerine ula§ilmasi konulannda if
denetim birimi baskani tarafindan Kurulun belirledigi politikalar f erfevesinde di§ denetimle
gerekli isbirligi saglamr.

(2) if denetim birimi ve Sayistay arasmdaki iliskiler asagidaki ferfevede ytiruttiltir:
a) if denetim birimi ile Sayistay arasmdaki ileti§im ve koordinasyon if denetim

birimi baskanitarafindan saglamr.
b) iferiklerinin hassas olma ihtimali nedeniyle, if denetim biriminin fahsma kagitlan

ancak ozel olarak Sayistay Baskani tarafindan talep edildigi ve tist yonetici tarafindan
onaylandigi takdirde Sayistay'a verilir.

c) if denetim birimi tarafindan hazirlanarak tist yoneticiye sunulan raporlann
sorumlulugu tist yQneticiye aittir. Sayistay tarafindan bu ttir raporlara erisim talep
edildiginde bu talep dogrudan tist yoneticiye yonlendirilir.

(3) if denetim birimi baskani,Kurul tarafindan belirlenen ilkeler ferfevesinde, teftis,
sorusturma ve benzer faaliyetleri ytirtiten diger denetim birimleri ile gereken isbirligini
saglar.

Yurtdisi egitimi ve akademik falisma
MADDE 53- (1) if denetfilere, mesleki ve bilimsel gelismeleri takip etmek ve

kendilerini gelistirmek, idarenin yapmakta oldugu is. ve islemlere gtivence saglamak veya
deger katmak amaciyla yurtifi ve yurtdismda egitim, arastirma, fahsma veya staj
yaptinlabilir.

Kimlik belgesi
MADDE 54- (1) if denetfilere; tist yonetici tarafindan imzalanan, unvan ve yetkilerini

belirten bir kimlik belgesi verilir.

Haberlesme ve yazisma
MADDE 55- (1) Denetim gorevinin ytirtittilmesi stirecindeki on falisma, testlerin

uygulanmasi (saha fali§masi) ve bulgulann payla§ilmasi harif olmak tizere, tiim
yazismalann if Denetim Birimi Baskanhgi aracihgi ile yapilmasi esastir.

(2)if denetim birimiba§kam,idare ifi ve di§i ileti§imi saglamakla gorevlidir. Baskan, tist
yoneticinin yetki vermesi halinde tist yonetici adma belgeleri imzalayabilir.

(3) if denetim faaliyetlerinin planlanmasi, ytirtittilmesi, raporlanmasi ve izlenmesi
ileif denetfilerin sertifika derecelendirmelerine iliskin stirefler, Kamu If Denetim
Yazilum(ifden) tizerinden ytirtittiltir.

Yonergenin gozden gefirilmesi
MADDE 56- (1) Bu Yonerge, if denetim birimi baskani tarafindan her yil gozden

gefirilir ve if denetfiler ile payla§ihp gortisleri almir. ihtiyaflar dogrultusunda yapilan
degisiklikler Kurulun uygun gortisti almarak ytirtirltige konulmasi ifin tist yoneticiye
sunulur.Degi§ikliklerin bir ornegi Kunila gonderilir.

Hukum bulunmayan haller
MADDE 57- (1) Bu Yonergede hiiktim bulunmayan hallerde kanun, yonetmelik ile
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Kurul tarafindan yayimlanan genel dtizenlemelere ve uluslararasi standartlara uyulur.

Yururluk

MADDE 58- (1) Bu Yonerge Kurulun uygun gortisti almarak tist ySnetici tarafindan
onaylandigi tanhten itibaren ytirtirltige girer.

Yurutme

MADDE 59- (1) Bu Yonergehtiktimlerini tist yonetici ve if denetim birimi baskani
birlikte ytirtittir.
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