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ÖZET 

Denetim faaliyeti, kalite sağlamayı amaçlayan bir faaliyet olarak ifade edilebilir. İç 

denetim faaliyetinin kalitesi, günümüzde İç Denetçiler Enstitüsü (IIA) tarafından belirlenen 

uluslararası alanda genel kabul gören Uluslararası İç Denetim Mesleki Uygulama 

Standartları'na (Standartlara) uygunlukla ölçülmektedir. IIA, bu standartlar kapsamında 1300 

– Kalite Güvence Geliştirme Programı (KGGP) standardı ile iç denetimde kalite ölçütü ortaya 

koymuştur.  

Bu çalışmada ilk olarak 1 Ocak 2002 tarihinde düzenlenen, 2007 ve 2009 yıllarında 

ise gözden geçirilerek önemli değişiklikler yapılan KGGP standardına ilişkin temel standartlar 

ve uygulama tavsiyeleri ele alınmış, geçmişten günümüze denetimde kalite anlayışının 

değişimi konusunda bilgi verilmiştir. Daha sonra ise Türkiye’de faaliyet gösteren bağımsız 

denetim firmalarından biri tarafından Türkiye’nin sayılı büyük firmalarından birine yönelik 

gerçekleştirilen KKGP'nin mülakat yolu ile elde edilen raporunun detayları incelenmiştir. 

Raporda değerlendirmeci şirketin, değerlendirilen şirketin iç denetim faaliyetinin IIA’in İç 

Denetim Standartları'na "kısmi uygun" olduğuna dair görüş bildirildiği bilgisine ulaşılmış, bu 

ifadenin kullanılma gerekçesi olarak da risk esaslı denetim planının yapılmamasının 

gösterildiği tespit edilmiştir. 
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ABSTRACT 

Audit activity could be expressed as an activity aimed at achieving quality. The 

quality of the internal audit activity is measured by compliance with International Internal 

Audit Professional Practices Standards (Standards) which are determined by Institute of 

Internal Auditors (IIA) and internationally accepted. By the scope of these standards, the IIA 

revealed a measurement of the quality by the standard of 1300 – Quality Assurance and 

Improvement Programme (QAIP).  

In this study we discussed the basic standards and recommendations of QAIP which 

became valid in January 1, 2002 and then significant changes are made by revising in 2007 

and 2009. We also tried to give information about the changes in the understanding of quality 

in auditing. Then we investigated the details of the report of QAIP. The report was prepared 

for one of the largest companies in Turkey by one of the largest independent auditing firms 

which is operating in Turkey. As far as we obtained from the report, the evaluator company 

reported that the internal audit activity of the firm is partially conforms to the IIA's Internal 

Auditing Standards. The reason of to use this expression is failure to risk based audit plan.  
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ÖNSÖZ 

Kalite Güvence Geliştirme Programı, günümüzde oldukça etkili olan ve yakın 

gelecekte etkisinin daha da artması muhtemel olan denetim anlayışının en temel 

özelliklerinden birini teşkil etmektedir. Kurumların gelişmesi ve katma değerlerinin 

artırılması hususuna önemli katkılar sağlaması beklenen ve hedefleri bu doğrultuda çizilen 

denetim çalışmasının kalite kavramını da içerecek şekilde genişletilmesi, kurumların gelişim 

çizgileri açısından da son derece önemlidir.  

Ülkemizde yürütülen iç denetim çalışmaları incelendiğinde kalite konusuna henüz 

gerekli ve yeterli önemin verilmediği görülmektedir. Aynı eksiklik akademik çalışmalara da 

yansımaktadır. Bu eksikliği gidermek için iç denetimde kalite konusunu detaylı bir şekilde ele 

alan ve örnek rapor içeren bir çalışmanın faydalı olabileceği düşünülmüş ve bu amaçla bu 

çalışma hazırlanmak istenmiştir.  

Öncelikle çalışma konusuna yönelik ilgimi ortaya çıkaran, çalışmanın içeriği ve 

kapsamı konusunda her zaman yardımcı olan, her anlamda desteğini hiçbir zaman 

esirgemeyen değerli hocam Prof. Dr. Nuran CÖMERT'e teşekkürü borç bilirim. Ayrıca tez 

çalışmam boyunca ihtiyaç duyduğum her an desteğini hissettiren Ali Kamil UZUN'a da çok 

teşekkür ederim. Tez çalışmam süresince her anlamda yardımlarını ve sevgisini esirgemeyen 

Yrd. Doç. Dr. Serkan ÇİÇEK'e çok teşekkür ederim. Son olarak çalışmam boyunca 

varlıklarını her zaman yakından hissettiren en büyük destekçilerim anneme, babama ve çok 
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GİRİŞ 

Denetim faaliyeti ile kalite kavramı arasında çok sıkı ve yakın bir ilişki mevcut 

olmasına karşın bu iki kavramın bir arada ele alınması ancak yakın geçmişte mümkün 

olmuştur. Denetim faaliyeti en genel ve geçerli ifade ile "bir ekonomik birim veya döneme ait 

bilgilerin önceden belirlenmiş ölçütlere olan uygunluk derecesini araştırmak ve bu konuda 

bir rapor düzenlemek amacıyla bağımsız bir uzman tarafından yapılan kanıt toplama ve 

değerlendirme süreci" biçiminde tanımlanır. Kalite kavramı ise "bir mal ya da hizmetin belirli 

bir gerekliliği karşılayabilme yeteneklerini ortaya koyan özelliklerin tümü" biçiminde 

tanımlanır. Bu tanımlardan hareketle denetim faaliyetini, kalite sağlamayı amaçlayan faaliyet 

olarak ifade etmek de mümkündür. Ancak yapılan denetimin kendi kalite düzeyi de böyle bir 

amacın başarılmasında önemli rol oynar.  

İç denetim faaliyetinin kalitesi, günümüzde geçerli olan Uluslararası İç Denetim 

Standartları'na uygunlukla ölçülmektedir. Uluslararası İç Denetim Standartları, 1941 yılında 

faaliyete başlayan ve dünya genelinde 170 binden daha fazla üyesi bulunan İç Denetçiler 

Enstitüsü (IIA) tarafından belirlenmektedir. Uluslararası İç Denetim Mesleki Uygulama 

Standartları (UMUS - IPPF) (Standartlar) olarak ifade edilen bu kurallar bütünü, uluslararası 

alanda genel kabul görmekte ve iç denetim faaliyetinde kalitenin sağlanıp sağlanmadığı, bu 

standartlara uyulup uyulmadığının ya da ne derece uyulduğunun incelenmesi ile tespit 

edilmektedir.  

IIA'in Türkiye'deki temsilcisi Türkiye İç Denetim Enstitüsü'dür (TİDE). Kuruluş 

döneminde Türkiye’de uluslararası standartlarda meslekî gelişim ve paylaşım platformu 

oluşturmak, meslekleri ile ilgili değişimi ve geleceği yönetmek için meslektaşlarının ulusal ve 

uluslararası düzeyde meslekî örgütlenmesini sağlamak amacı güden kurumun amacı kısaca 

üyelerini bir araya getirerek aralarında mesleki ilişkileri güçlendirmek, mesleki uygulamada 

uluslararası kalite ölçütlerinde iç denetim ahlakı, gelenekleri ilkeleri ve standartlarının 

oluşmasına, gelişmesine ve devamına katkıda bulunmaktır. 

IIA tarafından belirlenen, TİDE tarafından da yakından izlenen Uluslararası İç 

Denetim Mesleki Standartları, iç denetim çalışmalarının kalite kontrolü için son derece 

önemli ve yararlıdır. IIA, 1 Ocak 2002 tarihinde kapsamlı bir şekilde revize ederek yürürlüğe 
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koyduğu yeni standartlar setinde Nitelik Standartları kapsamında 1300 – Kalite Güvence 

Geliştirme Programı (KGGP) standardını yayınlayarak iç denetimde sürdürülebilir bir kalite 

ölçütü ortaya koymuştur.  

İç denetim mesleği dinamik bir özellik gösterdiği için, iç denetimin kalite ölçütleri 

olan standartlar da zaman içerisinde bu dinamik yapıdan etkilenmiş ve değişikliğe uğramıştır. 

İlk olarak 1 Ocak 2002 tarihinde düzenlenen KGGP standardı, Temmuz 2007 ve Ocak 2009 

tarihlerinde yeniden gözden geçirilerek önemli değişiklikler yapılmıştır.  

Ülkemizde giderek önemi artan bir işletme fonksiyonu haline gelen iç denetimin 

uluslararası standartlar düzeyine getirilmesi, işletmelerin kurumsallaşmasına ve ekonomik 

krizlere daha dayanıklı işletmeler haline gelmesine katkı sağlamaktadır. Bu tez çalışması 

kapsamında iç denetim kalite güvencesinin önemi ve kaliteli iç denetimin gereklilikleri 

incelenmiş ve konu kapsamında işletmelere yol gösterecek bir uygulama örneği ile model 

oluşturulmaya çalışılmıştır. Bu amaçla ele aldığımız tezimizin öncelikle konuya ilişkin 

kavramlar açıklanmış ve iç denetim ve kalite hakkında genel bilgiler verilerek çalışmanın 

kavramsal temelleri oluşturulmuştur.  

Çalışmanın ikinci bölümünde ise uluslararası iç denetim kapsamında kalite 

düzenlemeleri ele alınmış ve iç denetim ile ilgili uluslararası ve ulusal kuruluşların temel 

özellikleri irdelenmiştir. Bu bağlamda öncelikle IIA'in organizasyon yapısı ve kurumsal 

özellikleri açıklanmış, daha sonra Avrupa İç Denetçiler Enstitüsü Konfederasyonu'nun 

(ECIIA) organizasyon yapısı ve kurumsal özellikleri ele alınarak açıklanmış, aynı kapsamda 

Türkiye İç Denetim Enstitüsü'nün (TİDE) kuruluşu ve faaliyetleri hakkında da bilgi 

verilmiştir.  

Çalışmanın üçüncü bölümünde ise Uluslararası İç Denetim Standartları'nın Nitelik 

Standartları bölümünde yer alan Kalite Güvence Geliştirme Programı'na ilişkin temel 

standartlar ve uygulama tavsiyeleri ele alınarak açıklanmıştır. Bu bölümde geçmişten 

günümüze denetimde kalite anlayışının değişimi konusunda da bilgi verilmiştir.  

Çalışmanın dördüncü ve son bölümünde ise KGGP'ye dair bir örnek uygulama ele 

alınmıştır. Öncelikle IIA tarafından sunulan örnek model açıklanmış, bu modelin alt başlıkları 

detaylı bir şekilde incelenmiştir. Daha sonra ise Türkiye’de faaliyet gösteren bağımsız 
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denetim firmalarından biri tarafından Türkiye’nin sayılı büyük firmalarından birine yönelik 

gerçekleştirilen bir Kalite Güvence Geliştirme Programı’nın detayları incelenmiştir. Bu tür bir 

rapor hazırlama sürecinin incelenmesinin ve rapordan elde edilen bulguların 

değerlendirilmesinin, literatüre önemli derecede katkı sağlayacağı beklenmektedir.  



4 
 

BİRİNCİ BÖLÜM 

1. GENEL KAVRAMLAR: DENETİM, İÇ DENETİM, KALİTE VE İÇ 

DENETİMDE KALİTE 

1.1 Denetim Kavramı ve Türleri 

Batı dillerindeki karşılığı “audit” olan denetim kelimesinin kökeni, Latince işitmek 

ve dikkatlice dinlemek anlamına gelen “audire” kelimesine dayanmaktadır1. Günümüzde 

denetim kavramına yönelik çok çeşitli tanımlar bulunmaktadır. Flint, denetimin sosyal bir 

olgu olduğunu ve toplumdaki bireylerin ve grupların ihtiyaçları doğrultusunda ortaya çıktığını 

belirtmiştir2. Türk Dil Kurumu (TDK) denetimi, bir işin doğru ve yönetime uygun olarak 

yapılıp yapılmadığını incelemek, murakabe etmek, teftiş etmek ve kontrol etmek olarak 

tanımlamıştır. Ancak bu tanım, birçok farklı işlevi bir arada barındırdığından literatürde 

denetim kavramına yönelik farklı açıklamalar yer almaktadır. Amerikan Muhasebe 

Kurumu'nun (AAA) Denetim Kavramları Komitesi denetimi, ekonomik faaliyet ve olaylarla 

ilgili savların önceden saptanmış ölçütlere uygunluk derecesini araştırmak ve sonuçları ilgi 

duyanlara bildirmek amacıyla tarafsız kanıt toplayan ve bu kanıtları değerleyen sistematik 

süreç olarak tanımlamaktadır. Arens, Elder ve Beasley denetimi, oluşturulmuş ölçütler ile 

bilgiler arasındaki uygunluk derecesini belirlemek ve raporlamak için bilgiler hakkındaki 

kanıtların toplanması ve değerlendirilmesi olarak tanımlamışlardır3. Denetim ile ilgili Türkçe 

kaynaklarda da denetim kavramı AAA'nın tanımı esas alınarak açıklanmıştır4. Bozkurt 

denetimi, bir ekonomik birim veya döneme ait bilgilerin önceden belirlenmiş ölçütlere olan 

uygunluk derecesini araştırmak ve bu konuda bir rapor düzenlemek amacıyla bağımsız bir 

uzman tarafından yapılan kanıt toplama ve değerlendirme süreci olarak tanımlamıştır5.  

                                                             
1 Lee Teck Heang and Azham Md. Ali, “The Evolution of Auditing: An Analysis of the Historical 
Development”, Journal of Modern Accounting and Auditing, Volume 4, No: 12, December, 2008, s. 1 
2 David Flint, Philosophy and Principles of Auditing, Hampshire: MacMillian Education Ltd., 1988, s. 13 
3 Alvin A. Arens; Randal J. Elder and Mark S. Beasley, Auditing and Assurance Services, Pearson, 2008,  s. 4 
4 American Auditing Association, [http://aaahq.org/audit/index.htm Erişim Tarihi: 23 Mayıs 2011] 
5 Nejat Bozkurt, Muhasebe Denetimi, İstanbul: Alfa Yayınları, 4. Baskı, 2006; Ersin Güredin, Denetim ve 
Güvence Hizmetleri, İstanbul: Arıkan Yayınları, 12. Baskı, 2008; Ümit Gücenme, Muhasebe Denetimi, 
İstanbul: Alfa Aktüel Yayınevi, 2004; Celal Kepekçi, Bağımsız Denetim, İstanbul: Avcıol Yayınevi, 5.Baskı, 
2000 
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Denetim, çeşitli kaynaklarda çeşitli şekillerde sınıflandırılmaktadır. En yaygın 

sınıflandırma şekli işletmenin amaçlarına göre denetim olup bunlar; 

(a) Finansal tabloların denetimi 

(b) Uygunluk denetimi 

(c) Faaliyet denetimi   

Faaliyet denetimi işletmenin faaliyetlerinin etkili ve verimli olması amacına yönelik 

olarak yapılan denetimdir. Finansal tablo denetimi ise finansal tablolarda yer alan bilgilerin 

kullanıcılarına güvenli bilgi sunma amacına yönelik olarak yapılan denetimdir. Uygunluk 

denetimi ise işletmelerin yasalara, mevzuata ve diğer düzenlemelere uygun çalışması amacına 

yönelik olarak yapılan denetimlerdir. 

Denetçinin konumuna göre denetim türlerini ise üç başlık altında ifade edilmektedir.  

(a) Bağımsız denetçi – dış denetim 

(b) Kamu denetçisi – kamusal denetim  

(c) İç denetçi – iç denetim 

Bağımsız denetçiler daha çok finansal tablo denetimi yapan denetçiler oldukları için 

üç amaca yönelik denetim türünü de yapabilirler.   

1.2 Modern İç Denetim Yaklaşımı ve İç Denetimin Tanımı 

İç denetimin gelişimini genel olarak denetimin gelişimiyle düşünmek gerekirse de 

Modern iç denetim yaklaşımının doğuşunun 1941 yılında İç Denetçiler Enstitüsü (IIA: 

Institute of Internal Auditors) ile başladığı kabul edilmektedir. Bu Enstitü dünya genelinde 

170 bin civarı üyesi bulunan uluslararası mesleki örgüt haline gelmiş olup yayınladığı 

standartlar uluslararası anlamda genel kabul görmektedir.6 

Geçmişten çok geleceğe yönelik bir yaklaşımla işletmede proaktif bir yaklaşımı 

benimsemiş olan modern iç denetim, işletmenin çalışmalarını geliştiren ve onlara değer katan 

bir fonksiyondur. 

                                                             
6 Nuran Cömert, İşletmelerde İç Kontrol ve İç Denetim Yaklaşımları Örnek Olaylar, Deloitte İç Denetim 
Eğitim Notları, Eylül 2009, İstanbul S.122 
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IIA, Haziran 1999’da iç denetimin tanımını aşağıdaki gibi yapmıştır7; 

“İç denetim, bir kurumun çalışmalarını geliştirmek ve onlara değer katmak amacını 

güden bağımsız ve tarafsız bir güvence ve danışmanlık faaliyetidir. İç denetim, kurumun risk 

yönetim, kontrol ve yönetişim süreçlerinin etkililiğini değerlendirmek ve geliştirmek amacına 

yönelik sistemli ve disiplinli bir yaklaşım getirerek kurumun amaçlarına ulaşmasına yardımcı 

olur”.  

Bu tanıma göre iç denetim fonksiyonu, bir güvence sistemi olarak, kayıtların 

doğruluğundan ziyade, organizasyonun eğilimlerini dikkate alan ve organizasyondaki 

faaliyetlerin etkililiği ve verimliliği üzerine katma değer yaratan bir işlev olarak 

görülmektedir. IIA tarafından yapılan iç denetim tanımında geçen unsurları daha yakından 

incelemek gerekirse;8 

İç Denetim: Organizasyon içerisinden sağlanan bir hizmettir ve dış denetimden 

farklıdır. IIA yıllar önce iç denetimin adını modern ve mesleki yetkinliğini yansıtacak şekilde 

değiştirmeyi düşünmüş, ancak alternatif oluşturulamadığı için bu fikir başarılı olamamıştır9. 

Bağımsızlık: Bağımsızlık kavramı, bir güvence hizmeti olan iç denetimin temelini 

oluşturan bağımsızlığının sağlanamaması durumunda organizasyonda iç denetimin başarıya 

ulaşması mümkün değildir. Bağımsızlık unsuru tüm iç denetim tanımlarında başlı başına 

vurgulanan bir konudur, ancak iç denetimin nasıl başarıya ulaşacağı konusunda tek başına 

yeterli değildir. Eğer denetim işleminde bağımsızlık sağlanamazsa, denetim hizmetinin ve 

denetim fonksiyonlarının standartlara uyumu zedelenmiş kabul edilir.  

Güvence ve Danışmanlık: Tanımın bu kısmı iç denetimin rolündeki temel değişimi 

ifade etmektedir. Bu değişim, denetimin tavsiye ve danışmanlıkla ilgili kısmına açıklık 

getirmektedir. İç denetimin işletmenin kontrol, risk yönetimi ve yönetişim süreçlerinin 

etkililiğini değerlendirerek organizasyonun gelişmesine katkıda bulunmakta, bu anlamda 

işletmeye değer katmaktadır. Bu nedenle de işletme yönetimine güvence ve danışmanlık 

                                                             
7 The Institute of Internal Auditors, International Professional Practices Framework, First Ed., The IIA 
Research Foundation, 2009, s. 68 
8 J. Ridley Krogstad and L. Rittenberg, “Where We Are Going?”, Internal Auditor, October, s. 27-33 
9 K. H. Spencer Pickett, The Internal Auditing Handbook, 2. Ed., Wiley Publishing, 2003, s. 239 
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sağlayan bir hizmettir. Ayrıca iç denetim, her bir yöneticinin ihtiyaçlarını en iyi karşılayacak 

şekilde yardımcı olabilir, tavsiyelerde bulunabilir.  

Faaliyet: İç denetim işletme yönetimine güvence ve danışmanlık hizmeti sağlayan 

bir faaliyettir. Bunun anlamı iç denetim fonksiyonunun organizasyonda yer alması zorunlu 

olmamasına rağmen (örneğin dışarıdan da sağlanabilir) tanımlı bir hizmet olmasıdır.  

Değer Katmak: Denetim, işletme içi bir hizmet olarak kendi müşteri tabanını 

oluşturur ve organizasyonun ihtiyaçlarını belirler. Örgütsel amaçların başarısına katkıda 

bulunan, amaçların başarımında rolü olan bir iç denetim, katma değer yaratan bir iç 

denetimdir. Değer katmak, bir İç Denetim Yöneticisi'nin (CAE)10 zihnindeki en önemli unsur 

olmalı ve bu özellik denetim sürecine yön vermelidir.  

İşletmenin Çalışmalarını Geliştirmek: Bu kavram aslında sürekli bir gelişimi ifade 

etmektedir. Denetçiler faaliyetlerini en iyi şekilde yapmalı, insanları hazırlıksız yakalayıp 

kontrol etmeye çalışmamalıdır. Eğer İç Denetim Yöneticisi denetçilerin işi nasıl 

geliştirecekleri konusunda yol göstermezse, bu hizmete kaynak yaratmak anlamsız olacaktır. 

Bu nedenle denetçiler, kurum çalışmalarını daha iyi bir noktaya getirmek için çaba 

harcamalıdır.  

Kurumun Amaçlarına Ulaşmasına Yardımcı Olmak: İç denetimin görevleri, 

organizasyonun kurumsal amaçları çerçevesinde belirlenir. Organizasyonun başarılı, güvenilir 

ve yasalara uygun çalışması, etkili iş kontrolleri iyi yönetim ilkeleri dediğimiz kurumsal 

yönetim ilkeleri ve iyi etkili risk yönetim politikaları ile yakından ilgilidir. Dolayısıyla bütün 

bunlar iç denetimin görevi kapsamına girer. Organizasyonun başarılı olması kurumsal 

yönetişimin (kötü yönetilen bir organizasyon başarılı olamaz), risk yönetiminin (riskler 

amaçlara ulaşmak için temel odaktır) ve iç kontrollerin (amaçların gerçekleşip 

gerçekleşmediğini araştırmak) en temel rolüdür. Dahası, kurumun uzun dönemdeki başarısını 

araştırmak için, iç denetim birimi sağlıklı bir şekilde yönetilmelidir. 

Sistematik ve Disiplinli Yaklaşım: İç denetim geniş kapsamlı bir meslektir. İç 

denetimin mesleki ilke ve standartlara uygun yapılması ve mesleğin yetkinliğini kanıtlayan 

meslek mensupları tarafından yürütülmesi, mesleğin sistemli ve disiplinli yönüne işaret eder. 
                                                             
10 Chief Audit Executive (CAE): İç Denetim Yöneticisi 



8 
 

Mesleki yetkinliğin (profesyonelliğin) ölçülerinden biri, organizasyonların iç denetçilerinden 

sistematik ve disiplinli bir iş yaklaşımı beklemeleridir. Danışmanlık ve güvence işlerinde 

IIA’in Performans Standartları’ndan 2140’ın belirttiği gibi İç Denetim Yöneticisi, iç denetim 

faaliyetini yönlendiren politikalar ve prosedürler oluşturmalıdır. 

Değerlendirme ve geliştirme: Bir organizasyonun tam olarak gelişebilmesini 

sağlamak için faaliyetlere tam olarak odaklanmak ve değerlendirmeler yapmak 

gerekmektedir. Bu nedenle gelişim için mesleki yetkinlikle tarafsız sonuçlar veren 

değerlendirme tekniklerinin kullanılması gerekmektedir. Denetim ekiplerinin birçoğu, 

inceleme işinin değerlendirme kısmını göz ardı ederler ve sadece birkaç soru sorarak sınırlı 

sayıda kaydı kontrol ederler. Bunun sonucu olarak çıkan sonuçlar güvenilir 

olamayabilmektedir. Diğer taraftan iç denetimin tanımı, faaliyetlerinin gelişim aşamalarını 

destekleyen değerlendirme prosedürlerinin etkili bir şekilde kullanımına da dayanmaktadır. 

Risk Yönetimi, Kontrol ve Yönetişim Süreçleri: Bu konularla ilgili etkili bir sistem 

oluşturmayan organizasyonlar uzun vadede sıkıntıya düşeceklerdir. Sadece kurumsal yaşamın 

gerekliliklerini bilen iç kontrol uzmanları bu süreçte başarılı olabilirler ve sadece bu kişiler bu 

sorunu yaşayan firmaların sığınabileceği limanlar olacaktır11. Bu konuda uluslararası iç 

denetim standartlarından 2100, iç denetimin risk yönetim sürecindeki rolünü “iç denetim 

çalışması, sistematik ve disiplinli bir yaklaşımla, risk yönetimi, kontrol ve yönetişim 

sistemlerini değerlendirmeli ve bu sistemlerin iyileştirilmesine katkıda bulunmalıdır” şeklinde 

tanımlamaktadır.12  

Modern organizasyonlarda iç denetim faaliyetleri (i) güvence sağlama ve (ii) 

danışmanlık şeklinde iki önemli işlevi yerine getirmek suretiyle kuruma katma değer 

sağlamaktadırlar.  

Sawyer’ın yapmış olduğu tanıma göre iç denetim bir işletmedeki13; 

 Finansal ve faaliyetle ilgili bilginin doğru ve güvenilir olup olmadığı 

 İşletmenin risklerinin tanımlanmış ve asgariye indirilmiş olup olmadığı 

                                                             
11 Pickett, The Internal Auditing Handbook, s. 241 
12 The Institute of Internal Auditors, International Professional Practices Framework, s. 26 
13 Lawrence B. Sawyer ve diğerleri, Sawyer's Internal Auditing, The IIA Research Foundation, 2003, s. 6 
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 Dış düzenlemelerin ve kabul edilen iç politikaların ve usullerin izlenip izlenmediği 

 Tatmin edici standartların oluşturulup oluşturulmadığı 

 Kaynakların etkili ve verimli bir şekilde kullanılıp kullanılmadığı 

 İşletmenin amaçlarına etkili bir biçimde ulaşıp ulaşmadığı 

gibi konuları araştırır. 

Tüm işlemler ve kontroller, hususlarının belirlenmesi ve işletmenin yöneticilerinin ve 

diğer çalışanların görev ve sorumluluklarını etkili bir biçimde yerine getirmelerinde destek 

olmak amacıyla iç denetçilerce tarafsız ve sistematik bir şekilde gözden geçirilmeli ve 

onaylanmalıdır. İç denetim bu yönüyle, işletmenin kendi iç kontrollerinin tatmin edici 

düzeyde işlediğini teyit etmek amacıyla kendi yararına sürdürülen bir denetimdir14.  

İç denetim, şirket ve kurumlarda risk ve kontrol değerleme faaliyetlerine destek 

sağlar, işletme çalışmalarını izler, faaliyetlere ilişkin risk ve kontrol faaliyetleri ile ilgili 

önerilerde bulunur ve kontrollerin uygunluğunu etkililiğini test eder. İç denetim çalışmasının 

çok yönlü kapsamı finansal denetim, uygunluk denetimi, faaliyet denetimi ve bilgi sistemleri 

denetimi gibi çeşitli denetim çalışmalarını içerir. Bu işlev ve kapsam özellikleri ile iç denetim, 

şirket ve kurumlarda finansal raporlama sisteminin güvenilirliği, yasa ve düzenlemelere 

uygunluk, faaliyetlerin ekonomikliliği, etkililiği ve verimliliği, bilgi sistemlerinin güvenliliği 

ve güvenilirliği için vazgeçilmez, olmazsa olmaz faaliyetlerden biri olarak kabul edilir. İç 

denetim, ayrıca şirket ve kurumlarda yönetsel hesap verilebilirliğe çok büyük katkı 

sağlamaktadır. Buna ilaveten risk yönetiminin bir parçası olarak önleyici niteliği de 

bulunmaktadır. İç denetim kurumsal yönetim kalitesini geliştirir ve kurumsal değeri yükseltir. 

Pay ve menfaat sahipleri için güvence sağlar. Sonuç olarak iç denetim, kurumsal itibarın 

sigortasıdır15. 

                                                             
14 Jack E. Kiger and James H. Cheiner, Auditing, Houghton Mifflin Company, 1994’ten aktaran Hasan 
Abdioğlu, “İşletmelerde Kurumsal Yönetim Anlayışı Kapsamında İç Denetimin Rolü ve İMKB-100 Örneği”, 
(Yayımlanmamış Doktora Tezi, Marmara Üniversitesi, SBE, 2007), s. 104 
15 Ali Kamil Uzun, “İç Denetim Nedir?”, Dünya Gazetesi, 
http://www.denetimnet.net/UserFiles/Documents/Makaleler/Ali%20Kamil%20Uzun/%C4%B0%C3%A7%20De
netim%20Nedir-Makale-D%C3%BCnya.pdf (28.05.2008) 
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1.2.1 Etik Kurallar 

İç denetimin bir güvence hizmeti olması sebebiyle bu faaliyeti yürüten meslek 

mensuplarının yüksek ahlaki değerlere sahip olmasını gerektirmektedir. Etik kurallara uyum, 

kalitenin en önemli ölçütlerinden bir tanesidir.  

İç Denetçiler Enstitüsü'nün etik kurallarının amacı, iç denetim mesleğinin etik 

kültürünü geliştirmektir. İç denetim mesleği ve uygulamasıyla ilgili ilkeler ve iç denetçilerden 

beklenen davranış tarzını tanımlayan davranış kurallarından oluşmaktadır. Bu davranış 

kuralları, toplumun büyük bir çoğunluğu tarafından kabul edilebilecek nitelikte olmalı, yasal 

kuralların etrafını dolaşacak nitelikte olmamalı ve organizasyona katma değer yaratırken aynı 

zamanda iç denetim mesleğine de değer katacak nitelikte olmalıdır. Bu kurallar o mesleğin 

aynı zamanda kültürünü temsil ettiği için toplumsal kültürden kopuk özellik göstermemelidir.  

IIA'in iç denetim mesleği ile ilgili ilkeleri ile iç denetçilerden beklenen davranış 

kuralları aşağıdaki gibidir16.  

1.2.1.1 İlkeler 

İç denetçilerin aşağıdaki ilkeleri uygulamaları ve desteklemeleri beklenir; 

 Dürüstlük: İç denetçilerin dürüstlüğü, güven oluşturur ve böylece verdikleri 

hükümlere itimat edilmesine yönelik bir zemin sağlar. 

 Tarafsızlık: İç denetçiler inceledikleri süreç veya faaliyet ile ilgili bilgiyi toplarken, 

değerlendirirken ve raporlarken en üst seviyede mesleki tarafsızlık sergiler. İç 

denetçiler ilgili tüm şartların değerlendirmesini dengeli bir şekilde yapar ve 

kendilerinin ve diğerlerinin menfaatlerinden çok etkilenmez. 

 Sır Saklama: İç denetçiler, elde ettikleri bilginin sahipliğine ve değerine saygı 

gösterir; hukuki ve mesleki bir mecburiyet olmadığı sürece de gerekli 

yetkilendirmeyi almaksızın bilgiyi açıklayamaz. 

                                                             
16 Türkiye İç Denetim Enstitüsü (TİDE), Uluslararası İç Denetim Standartları (Kırmızı Kitap), İstanbul: Print 
Center, 2010 
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 Yetkinlik: İç denetçiler, iç denetim hizmetlerinin gerçekleştirilmesinde gereken bilgi, 

beceri ve tecrübeyi ortaya koyar. 

1.2.1.2 Davranış kuralları 

İç denetçilerin aşağıdaki davranış kurallarına uygulamaları ve bunları desteklemeleri 

beklenir; 

 Dürüstlük: İç denetim çalışmasının önemli unsurlarından biri iç denetçilerin 

faaliyetlerinde dürüstçe davranmalarıdır. Dürüstlükten kasıt, iç denetçinin çalışmaları 

yaparken işinin sorumluluğu gereği gerekli özeni ve dikkati göstermesi, hukuksal 

terminolojiyi dikkate alması, kurumun amaçları doğrultusunda çalışmalarını 

gerçekleştirmesidir. Bu unsurları aşağıdaki gibi ifade etmek mümkündür; 

o Çalışmalarını doğruluk, dikkat ve sorumluluk duygusuyla yaparlar, 

o Hukuku gözetir, hukukun ve mesleğin gerektirdiği özel durum açıklamalarını 

yaparlar, 

o Kanun dışı bir faaliyete bilerek ve isteyerek taraf olmaz veya iç denetim 

mesleği ve kurum açısından yüz kızartıcı eylemlere girişmezler, 

o Kurumun meşru ve etik amaçlarına saygı duyar, katkıda bulunurlar. 

 

 Tarafsızlık: İç denetçilerin en önemli özelliklerinden biri faaliyetleri 

gerçekleştirirken tarafsız olmaları, değerlendirmelerin tarafsızlığına zarar verecek 

işlemlerden uzak durmalarıdır. Aksi takdirde hem kendilerine hem de faaliyet 

gösterdikleri organizasyona olumsuz yönde katkı sağlamış olacaklardır. Bu tür bir 

davranış iç denetçinin kendi mesleği ile ilgili muhakeme gücü konusunda eleştirilerin 

ortaya çıkmasına yol açabilecektir. Bu durum, iç denetçinin hazırladığı raporlara da 

eleştirel bakılmasına neden olabileceği için faaliyet raporları üzerinde de olumsuz 

sonuçlar doğurabilecektir.  

 Sır Saklama: İç denetçilerin sahip olması gereken davranış kurallarından biri de sır 

saklama hususuna özen göstermeleridir. İç denetçiler iç denetim çalışması esnasında 

elde ettikleri bilgileri kullanırlarken hem bu bilgilerin organizasyon içinde kalacak 

bir şekilde korunmasına hem de bu bilgilerin kullanıldığı alanlarla ilgili sır saklama 
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ilkesini ihlal etmeyecek bir şekilde değerlendirilmesine özen göstermelidirler. İç 

denetçilerin sahip oldukları bu bilgileri kendi çıkarları doğrultusunda veya yasal 

mevzuatlara aykırı bir şekilde kullanmaları etik bir davranış olarak kabul edilemez. 

Ayrıca yine iç denetçiler, organizasyonun hukuksal açıdan herhangi bir sakınca 

içermeyen amaçlarına zarar verme ihtimalinin de önüne geçmelidirler.  

o Görevleri sırasında elde ettikleri bilgilerin korunması ve kullanımı konusunda 

ihtiyatlı olurlar, 

o Sahip oldukları bilgileri kişisel menfaatleri için veya hukuka aykırı olarak veya 

kurumun meşru ve etik amaçlarına zarar verebilecek tarzda kullanamazlar. 

 

 Yetkinlik (Ehil Olma): İç denetçinin davranış kurallarından biri de yaptığı iş 

hususunda ehil olması, sadece görevinin gerektirdiği bilgi, beceri ve tecrübeyi işin 

gereklilikleri doğrultusunda kullanmasıdır. İç denetçi ehil olmadığı ve işin niteliğinin 

gerektirmediği bir konuda organizasyona etki etmemeli, kurumun gerekliliklerini 

sağlama konusunda ehliyetli kişilerle irtibata geçmesini tavsiye etmelidir. İç 

denetçiler bunun yanında Uluslararası İç Denetim Standartları’nın gereklerine de 

uygun hareket etmeli, ayrıca kendi yeterliliklerinin devamını da sağlamalıdırlar.  

o Sadece görevin gerektirdiği bilgi, beceri ve tecrübeye sahip oldukları işleri 

üstlenmelidirler, 

o İç hizmetlerini, Uluslararası İç Denetim Standartlarına uygun bir şekilde yerine 

getirirler, 

o Kendi yeterliliklerini ve hizmetlerinin etkililiğini ve kalitesini devamlı 

geliştirirler17. 

1.2.2 Denetim Komitesi 

Denetim Komitesi, iç denetimin güvence ve danışmanlık fonksiyonlarını beklenildiği 

gibi yerine getirmesi için bağımsız ve tarafsız olarak faaliyette bulunmasını garanti altına 

almayı hedefleyen kurumsal bir oluşumdur. Kurumsal yönetim içerisinde etkili olarak işleyen 

bir komitenin bulunması iç denetim çalışmasının kredibilitesini ve etkililiğini arttıracağı gibi 

                                                             
17 The Institute of Internal Auditors, International Professional Practices Framework, s. 75 
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aynı zamanda paydaşlarının haklarının korunması için oluşturulan kurumsal yönetimin önemli 

bir parçasını oluşturmaktadır. Denetim Komitesi denetim raporlarını takip eder, iç denetim 

çalışmalarını geliştirir ve destekler, denetim politika ve prosedürlerini belirler. Denetim 

Komitesi'nin olmadığı kurumlarda, üst yönetim, iç denetim tarafından kendisine raporlanan 

konularda maliyet ya da başka düşüncelerle herhangi bir işlem yapmayarak riskleri üstlenme 

yoluna gidebilir. Bunun sonucu olarak eğer riskler gerçekleşirse paydaşların kayba uğraması 

söz konusu olabilecektir. Denetim Komitesi'nin mevcudiyetinde ise, iç denetim fonksiyonel 

raporlamasını Denetim Komitesi'ne yapacağı için söz konusu örgütsel yapı, iç denetimin 

bağımsızlığını sağlayacak ve etkililiğini arttıracaktır18.  

Denetim Komitesi, Yönetim Kurulu adına iç kontrol, risk yönetimi ve iç denetim 

sistemlerinin etkililiğini ve yeterliliğini, bu sistemler ile muhasebe ve raporlama sistemlerinin 

işleyişini ve üretilen bilgilerin bütünlüğünü gözetmek, bağımsız denetim kuruluşlarının 

Yönetim Kurulu tarafından seçilmesinde gerekli ön değerlendirmeleri yapmak, Yönetim 

Kurulu tarafından seçilen bağımsız denetim kuruluşlarının çalışmalarını düzenli olarak 

izlemek konularındaki rol ve sorumlulukları ile katma değer sağlar.19 

İç denetim fonksiyonu, Denetim Komitesi açısından iç finansal kontroller ve diğer 

risk yönetim faaliyetleri üzerinde temel bilgi ve güvence kaynağıdır20. Komitenin şirket 

organizasyonundaki yeri Şekil 1’de gösterildiği gibidir: 

                                                             
18 Murad Kayacan ve Erhan Yazgan, "Gelismekte Olan Ülkelere Yönelik Uluslararası Sermaye Hareketlerini 
Etkileyen Unsurlar: Kurumsal Yönetim ve İç Denetim", Balıkesir Üniversitesi, Bandırma İİBF, Uluslararası 
Sermaye Hareketleri ve Gelişmekte Olan Piyasalar Sempozyumu, 24-27 Nisan 2008, s. 32 
19 Ali Kamil Uzun, “Kurumsal Yönetim ve İtibarın Sigortası: Denetim Komitesi”, Dünya Gazetesi, 
http://www.denetimnet.net/UserFiles/Documents/Makaleler/Denetim%20Komitesi/Makale-
%20DENET%C4%B0M%20KOM%C4%B0TES%C4%B0.pdf (11.03.2008) 
20 John Fraser and Hogh Lindsay, “20 Questions Directors Should Ask About Internal Audit”, The Canadian 
Institute of Chartered Accountants, 2004, s. 8-9 
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Şekil 1: Denetim Komitesinin Örgüt Yapısı İçindeki Yeri 

Kaynak: Thomas, William, C.; Bard H. Ward,and  Emerson O. Hankle, Auditing Theory And 
Practise, 4. Ed. Boston: PWS – Kent Publising Company, 1998, s. 278 

 

Şekil 1’de görüldüğü gibi Yönetim Kurulu, karar sürecinde son yetkili organdır. 

Denetim Komitesi, Yönetim Kurulu ile birlikte en üst düzeyde yer alır. Komite, Yönetim 

Kuruluna bağlı olarak genellikle yasa ve düzenlemelere uygunluk konusunda iç kontrol yapısı 

dâhil muhasebe ve finansal raporlama surecinde sorumluluğun gözetiminde aktif rol oynar. 

Komite, Yönetim Kurulu'nun içinde ve icrai yönetimden bağımsız olması nedeniyle Yönetim 

Kurulu ile iç ve bağımsız denetçiler arasında doğrudan bir iletişimin kurulmasına yardımcı 

olur, Yönetim Kurulu'nu izler ve kurulun iç kontrole önem vermeme gibi hatalar yapmasını 

engeller. İç Denetim Yöneticisi, komite tarafından atanmalıdır ve komiteye raporlama 

hazırlamalıdır. Bu modele göre iç denetçi ile bağımsız denetçi arasındaki ilişki daha sıkı hale 

gelmekte ve bağımsız denetçinin yaptığı işlemler daha hesap verilebilir olmaktadır. Bu 

yapının oluşturulması güçlü ve bağımsız bir Denetim Komitesi'nin oluşmasıyla mümkün 

olabilecektir.21 

                                                             
21 Mahmut Demirbaş ve Süleyman Uyar, Kurumsal Yönetim İlkeleri ve Denetim Komitesi, Güncel 
Yayıncılık, Nisan 2006, s. 150 
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1.3 Kalite Kavramı ve Genel İşletmecilik Yaklaşımı Açısından Kalite 

Kalite kavramı çok açık veya net olarak tanımlanamamaktadır. Bunun nedeni, 

kalitenin göreceli bir kavram olmasıdır. Kalitenin mevcudiyetinden bahsedebilmek için başka 

bir nesneyle/durumla karşılaştırma yapmak gerekmektedir. Bu nedenle kalite konusu ile 

ilgilenen kişilerin bu kavram üzerine yaptıkları tanımlar çok çeşitlilik göstermektedir.  

Kalite kelimesi Latince “Qualitas” kelimesinden gelmektedir.22 “Nasıl oluştuğu” 

anlamına gelen “Qualis” kelimesinden türetilen bu kavramın günümüzde içeriği, tanımı yapan 

kişiye ve bu kişinin kavramı tanımlamak istediği alana göre değişiklik göstermektedir. Bu 

nedenle kalite kavramı çok geniş anlamlar barındırmaktadır. 

Yönetim uzmanlarının bir kısmı kaliteyi, ürün veya hizmette hata olmaması şeklinde 

tanımlarken bir diğer kısmı bir mal veya hizmetteki mükemmeliyet derecesi biçiminde 

tanımlamaktadır.23 Beklentilerin en uygun şekilde, en kısa zamanda, en az maliyetle 

karşılanması ve bu sayede müşterilerin tatmininin sağlanması şeklinde de tanımlanan kalite 

kavramı için çeşitli uzmanlar ve kuruluşlar tarafından da tanımlamalar yapılmıştır. İstanbul 

Sanayi Odası’na (İSO) göre kalite, "bir ürün ya da belirlenen veya olabilecek ihtiyaçları 

karşılama kabiliyetine dayanan özelliklerinin toplamıdır". Amerikan Kalite Kontrol 

Derneği’ne göre ise kalite, "bir mal ya da hizmetin belirli bir gerekliliği karşılayabilme 

yeteneklerini ortaya koyan özelliklerinin tümüdür". Avrupa Kalite Kontrol Organizasyonu 

kaliteyi, "bir malın ya da hizmetin tüketicinin isteklerine uygunluk derecesi" olarak 

tanımlamıştır. Japon Sanayi Standartları Komitesi'ne göre ise, kalite, "ürün ya da hizmeti 

ekonomik bir yoldan üreten ve tüketicinin isteklerine cevap veren bir üretim sistemidir" 

biçiminde ifade etmektedir. Sonuç olarak belirtmek gerekir ki, kalite müşteri tatminini ifade 

etmektedir.  

1.3.1 Kaliteye İlişkin Genel Değerlendirmeler 

Kalite kavramı üzerine çeşitli tartışmalar mevcut olmasına karşın, kalitenin boyutları 

açısından literatürde bir uzlaşma mevcuttur. Kalitenin boyutlarını dört başlık altında toplamak 

                                                             
22 Suzana Vlasic, Smiljana Vale and Danijela Krizman Puhar, “Quality Management in Educaton”, 
Interdisciplinary Management Research, Number V, 2009, s. 566 
23 Coşkun Can Aktan, http://www.sobiadacademy.net/sobem/e-kamuyonetim/kamuda-kalite/aktan-kal.pdf 
(18.02.2010) 



16 
 

mümkündür. Bunlar; tasarım kalitesi, uygunluk kalitesi, performans kalitesi ve güvenilirlik 

kalitesidir.24  

1.3.1.1 Tasarım Kalitesi 

Tasarım kalitesi, hizmetlerden ziyade daha çok mallar için tanımlanan bir kalite 

türüdür. Bir ürünün müşterinin istediği özelliklere sahip olması, tasarım kalitesi olarak 

adlandırılmaktadır. Bir ürünün kalitesinin kullanıma uygun olması, müşterinin taleplerinin 

tespit edilmesine, ürün kalitesinin müşterinin talebini karşılamasına bağlıdır.  

1.3.1.2 Uygunluk Kalitesi 

Belgelerin veya standartların uygunluk derecesine uygunluk kalitesi denmektedir. Bir 

malın veya hizmetin meydana getirilme sürecinde tasarlanan ölçütlere ne derece uyulduğunu 

gösteren uygunluk kalitesi, yapılan işin niteliğinin belirlenen ölçütler çerçevesinde sağlanıp 

sağlanmadığını göstermektedir. Ayrıca uygunluk kalitesi bilimsel ölçütlerle de 

ölçülebilmektedir.  

1.3.1.3 Performans Kalitesi 

Kalitenin en önemli boyutunu ifade eden performans kalitesi, bir mal veya hizmetten 

beklenen işlevin gerçekleşip gerçekleşmediğini ifade etmektedir. Ürün veya hizmeti alan 

kişinin veya kurumun gereksinimlerine uyum sağlama veya yine bu kişi veya kurumların 

beklentilerini karşılayabilme derecesini ifade etmektedir.  

1.3.1.4 Güvenilirlik Kalitesi 

Üretilen mal veya hizmetin kalite özelliklerinin taşıdığı niteliklerin belirli bir zaman 

dilimi süresince devam edeceğini ifade eden güvenilirlik kalitesi, sözleşme sonrasındaki 

hizmet boyutunu da ifade etmektedir.   

                                                             
24 İsmail Efil, Toplam Kalite Yönetimi ve ISO 9000 Kalite Güvence Sistemi, 4. Bs. İstanbul: Alfa Yayınları, 
1999, s. 128 
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1.3.2 Kalite Güvence Sistemi Kavramı 

Kalite güvencesi, bir ürün veya hizmetin kalite konusunda belirtilmiş gereklilikleri 

yerine getirmesinde yeterli güveni sağlamak için uygulanan planlı ve sistematik etkinlikler 

bütünü olarak tanımlanmaktadır. Temelinde ürün ya da hizmetin geçtiği tüm aşamalardaki 

talimatlar, görev ve sorumluluk tanımları vb. ile belgelendirmesi, çalışanların eğitilmesi ve 

kalite konusunda bilinçlendirilmesi ile kalitenin planlanan düzeyde en az kaynak kullanımıyla 

korunması yatmaktadır. Bir kuruluşta yeterli bir kalite güvence sisteminin oluşturulması 

oldukça kapsamlı ve titiz bir çalışmayı gerektirir. Böyle bir çalışmanın aşamaları şu şekilde 

olmalıdır.25 

 Yönetim Eğitimi: Çalışmalara başlamadan önce, başta tepe yönetici olmak üzere tüm 

yöneticilerin bir temel eğitimden geçmeleri gerekir. İki veya üç gün sürecek bu 

eğitimde, konu özlü biçimde anlatılır, temel öğeler ve uygulama aşamaları açıklanır.  

 Organizasyon: Şirketin büyüklüğüne ve işin kapsamına orantılı olarak bir 

organizasyon gerçekleştirilmelidir. Her bölümde en az bir kişinin kendi biriminde bu 

konu ile sorumlu tutulması gerekir.  

 Ön Değerlendirme: Kalite güvence sistemi projesinde görev alan yönetici ve teknik 

elemanların yapması gereken ilk faaliyet, bir iç denetim uygulayarak mevcut durumu 

bir ön değerlendirme ile tespit etmektir. Böylece eksiklikler daha net anlaşılmış 

olacaktır.  

 Planlama: Kalite güvencesi sisteminde tüm fonksiyonlar ve bunların içereceği 

faaliyetler bir bütün olarak ele alınır, ilişkileri belirlenir ve aşamaları saptanır. Ön 

değerlendirmede de ortaya çıkan öncelikler ışığında kapsamlı bir plan yapılır. 

Planda, safhalar ve yapılacak işin mahiyetinin yanı sıra görevliler de belirtilir.  

 Uygulamanın Değerlendirilmesi: Üst Yönetimce onaylanan planın uygulaması 

dönemsel olarak değerlendirilir. Bu değerlendirmenin nasıl yapılacağı, kimlerin 

                                                             
25 Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası Yayınları, Girişimci Rehberi, http://www.kmtso.org.tr/girisimci_reh 
ber/iso9000.doc (23.02.2010) 
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katılacağı ve değerlendirme sonuçlarının nasıl uygulamaya dönüştürüleceği de ayrıca 

belirlenir ve ilgililere duyurulur. Değerlendirmede danışmanın da bulunması gerekir.  

 İç Denetim: İç denetimin temel amacı, kuruluşun dış denetime hazır hale gelip 

gelmediğini sınamaktır. Bu denetime genel müdür de katılır. İç denetimde tüm 

birimlerin kapsanması hedeflenir.  

 Dış Denetim: Kuruluş iç denetimin sonuçlarını değerlendirir, eksiklikleri veya 

yanlışları varsa düzeltir ve dış denetime hazır duruma gelir. Dış denetim müşteri 

tarafından, müşterinin görevlendirdiği bir denetçi kuruluş ya da sistemi 

belgelendirme amacı ile gelecek olan bir denetçi tarafından gerçekleştirilebilir.  

 Gelişme: Kalite güvence sistemini tatminkâr bir noktaya getirmiş olan bir kuruluş üç 

ihtimalle karşı karşıyadır. Sistemi aynen koruyabilir, geliştirebilir veya geriye 

dönebilir. Geriye gitmese bile sistemi aynen korumak yeterli olmayacaktır, rakipler 

sürekli olarak geliştiklerinden kuruluşun da kendini yenilemesi gerekir. Bu nedenle 

belirli dönemlerde yönetimin sistemi gözden geçirmesi ve sürekli bir gelişme planı 

uygulaması şarttır. 

1.3.3 Denetimde Kalitenin Önemi ve Uygun Kalite Sistemine Olan İhtiyaç 

Denetim görevi, hesap verme zorunluluğunu da beraberinde getirmektedir. Bu 

nedenle denetim işleminde en üst kalitedeki metot ve teknikler kullanılmalıdır. Bu durumda, 

gerek mevcut personelin gerekse de dışarıdan istihdam edilecek uzmanların denetim 

standartlarına, planlama prosedürlerine, metodolojilere ve iç gözetim esaslarına eksiksiz 

uymaları sağlanmalı ve denetim raporlarına ilişkin görevlerin etkili bir şekilde yerine 

getirilmesi teminat altına alınmalıdır.  

Denetimde kalitenin sağlanması, denetim sonuçlarının güvenilirliğini artırdığı gibi, 

denetlenen kurum ve kuruluşların ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla üretilen denetim görüş, 

tavsiye ve iyileştirme önerilerinin daha da ciddiye alınmasını sağlar. Öte yandan, yapılan işin 

yüksek standartta olmasının önemi nedeniyle denetim kurumları, denetim performansını ve 

denetim sonuçlarını iyileştirecek kalite güvence programlarına özel önem vermelidir. Bu tür 

programlardan sağlanacak yarar, uygun kaynakların bu amaç için kullanımını gerektirir. 
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Ancak, kullanılan kaynaklar ile elde edilmesi beklenen yararlar arasında makul bir denge 

olmalıdır. Bu karşılaştırmada yalnızca iyi bir kalite güvence sisteminin getireceği maliyetleri 

değil, aynı zamanda, düşük kaliteli denetimin muhtemel sonuçlarını da hesaba katmak 

gerekir. Ayrıntılı olarak belirtmek gerekirse denetim kalitesindeki düşüklük aşağıdaki 

sonuçları doğurur.26 

 Denetim kaynaklarının kullanımında verimsizlik, 

 Denetim sonuçlarında etkisizlik ve yararsızlık, 

 Denetim sürecinin inanılırlığını kaybetmesi, 

 Düzenlemelerin ve yasaların ihlâli ve bunun yaratacağı cezai uygulamalar, 

 Yönetimin karar vermesi için denetim sonucunda elde edilen bilginin doğruluğu ve 

tamlığı konusunda şüphe, 

 Denetlenenler üzerindeki etkileri bakımından da varlıkların ve kaynakların kötü 

yönetimi. 

Bu sonuçların ekonomik ve sosyal maliyetinin büyüklüğü, denetimde kalitenin 

önemi ve uygun kalite sistemine olan ihtiyacı gözler önüne sermektedir. Tüm bunlara 

ilaveten, bir görevin herhangi bir aşamada amacından sapma, yanlış anlaşılma, gereği gibi 

yönlendirilememe, kötü planlanma, gereği gibi ifa edilememe ve sonuçları etkili olmayan bir 

biçimde raporlanma ihtimali vardır. Bu gibi durumların asgariye indirilmesi için çıkar yol, 

elverişli bir kalite kontrol sisteminin kurulmuş olmasıdır. Bir kuruluşun elde etmeyi 

amaçladığı sürekli iş kalitesini sağlayacak ilkeleri, politikaları ve prosedürleri koyan bir kalite 

kontrol sistemi, denetimin kalitesini tehlikeye atabilecek olan faktörleri önceden belirler ve 

problemleri henüz ortaya çıkmadan tespit ederek düzeltici önlemlerin alınmasını olanaklı 

kılar. 

1.3.4 İç Denetimde Kalite Kavramı 

Kalite konusu günümüzde tüm alanlarda olduğu gibi iç denetim alanında da önemli 

bir kavram olarak kabul edilmekte ve iç denetim çalışmasının gereklerinin yerine getirilmesi 

ve bu gereklerin arzulanan düzeyde olup olmadığı konularında önem arz etmektedir. Kalite, 

                                                             
26 İhsan Görev ve diğerleri, Denetimde Kalite Yönetimi / Güvencesi / Kontrolü, http://www.sayistay.gov.tr/ 
yayin/elek/elekicerik/27DenKalYon.pdf, (20.02.2010) 
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organizasyona değer katmakta ve organizasyonun geliştirilmesinde son derece etkili rol 

oynamaktadır. Kalitenin bir diğer özelliği, organizasyona ve organizasyonun faaliyetlerine 

güvence getirmesidir. İç denetim uygulamalarının organizasyon faaliyetlerine yönelik verdiği 

güvencenin anlam ifade edebilmesi, ancak iç denetim biriminin bizatihi kendisinin iç denetim 

standartlarına uygun çalışması ile mümkün olmaktadır. Bu da kalitenin değerlendirilmesi ile 

mümkündür. Kalite değerlendirmesi, iç denetim birimlerinin tüm çalışmalarının söz konusu 

standartlara uygunluğunu değerlendiren sistematik bir çalışma olarak ifade edilebilir. İç 

denetim kalite değerlendirmesi, hem iç denetim fonksiyonunu icra edenlerce hem de dışarıdan 

bu fonksiyonu yürütenlerden bağımsız olarak iç denetim uygulamalarının 

değerlendirilmesidir. 

Kalite değerlendirmesinin ilkelerinin ve nasıl yapılacağının kaynağını IIA 

Standartları oluşturmaktadır. Uluslararası İç Denetim Standardı 1300, iç denetim birimlerinin 

bir Kalite Güvence Geliştirme Programı (KGGP) (QAIP: Quality Assurance and 

Improvement Program) yürütmesi gerektiğini ifade etmektedir. Standartta belirtildiği 

biçimiyle İç Denetim Yöneticisi, iç denetim çalışmalarının tümünü kapsayan ve etkili bir 

şekilde izlenmesini sağlayan bir “Kalite Güvence Geliştirme Programı” yaratmak ve 

uygulamakla yükümlüdür. Söz konusu program, iç denetim faaliyetine katma değer katmaya 

ve organizasyonun operasyonlarını geliştirmeye yardım etmek ve iç denetim çalışmalarının 

“Standartlara” ve “Etik Kurallara” uygun gerçekleştirildiğinin güvencesini sağlamak üzere 

tasarlanmalıdır. Buna göre, iç denetim çalışmasının izleme sürecini benimsemesi ve kalite 

programının bütününün etkililiğini değerlendirmesi esastır. Çalışmanın son bölümünde 

ayrıntılı bir şekilde incelenecek olan bu süreç iç ve dış değerlendirmelerden oluşmaktadır.27 

1.4 Kurumsal Yönetim Kapsamında İç Denetimin Rolü ve Önemi  

Yakın tarihte yaşanan Enron, WorldCom, Parmalat gibi şirket skandalları finans 

dünyasını sarsmıştır. Bu şirket çöküşlerinde saptandığı gibi, şirketlerde güvenilirlik ve 

verimlilik acısından ortaya çıkan sorunların kaynağında büyük ve yaygın ortaklıklar içinde 

hâkim gücü elinde tutan kimi ortak ve/veya mesleki açıdan yetkin yöneticilerin, yönetim ve 

denetim mekanizmalarının eksikliklerinden yararlanmak suretiyle, bu gücü diğer ortak ve 

                                                             
27 Türkiye İç Denetim Enstitüsü (TİDE), “Uluslararası Denetim Standartları: Mesleki Uygulama Çerçevesi 
(2007’deki Değişikliklerle)”, (2008), s. 147 ve 162 
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menfaat sahiplerinin aleyhine olarak kullanmaları yatmaktadır.28 Bu tür problemlerin önüne 

geçebilmek için kurumsal yönetişimin sağlanması gerekmektedir. 

Kurumsal yönetişim, şirket yönetimi ile hissedarlar ve paydaşlar arasındaki ilişkileri 

düzenleyen kurallar bütünüdür. Kurumsal yönetim geniş anlamda, iyi şirket yönetimi için 

gerekli biçimsel ve biçimsel olmayan kurallar bütünüdür.29 Kısaca “iyi şirket yönetimi” 

demektir. 

Kurumsal yönetişim, iş süreçlerinde ve paydaşlarla ilişkilerde eşitlik, şeffaflık, hesap 

verilebilirlik ve sorumluluk yaklaşımıyla, işletme çalışmalarının etkililik ve verimliliği, 

raporlama güvenilirliği, düzenlemelere uygunluk, paydaşların hak ve çıkarlarının korunmasını 

hedeflemektedir30. 

Kurumsal yönetimin başlıca amaçlarını şu şekilde sıralayabiliriz31. 

 Şirket Üst Yönetimin'in sahip olduğu güç ve yetkilerin keyfi kullanımının 

engellenmesi; bir başka ifadeyle yönetimin güç ve yetkilerini kötüye kullanarak 

kendilerine özel menfaatler sağlamalarının ortadan kaldırılması, 

 Yatırımcı haklarının korunması, 

 Şirket hissedarlarının adil ve eşit muameleye tabi tutulmasının sağlanması, 

 Şirketle doğrudan ilişki içerisinde bulunan menfaat sahiplerinin haklarının korunması 

ve güvence altına alınması, bu çerçevede örneğin, azınlık haklarının korunması, 

 Şirket faaliyetleri ve finansal durumu ile ilgili olarak kamuoyunun aydınlatılması ve 

şeffaflığın sağlanması, bu çerçevede hisse senetleri borsada işlem gören şirketlerin 

şeffaf olmaları ve kurumsal yatırımcılar ve diğer menfaat sahipleri için önem taşıyan 

bilgiyi zamanında ve eksiksiz kamuoyuna açılamaları, 

 Yönetim Kurulu’nun sorumluluklarının açık olarak belirlenmesi, 

                                                             
28 Reha Tanör, Kurumsal Yönetim Arayışları Doğrultusunda Banka Yönetim Kurulunda Bağımsız Üyelik, 
http://www.gyo.com.tr/yazilar.php (24.02.2008) 
29 Ercan Alptürk, Finans, Muhasebe ve Vergi Boyutlarında İç Denetim Rehberi, Ankara: Maliye ve Hukuk 
Yayınları, Birinci Baskı, 2008, s. 38 
30 Ali Kamil Uzun, “Kurumsal Yönetim ve İç Denetimin Kalite Güvencesi”, 
http://www.denetimnet.com/UserFiles/Documents/DeloitteMakaleleri/Kurumsal%20Yönetim%20ve%20İç%20
Denetimin%20Kalite%20Güvencesi.pdf  
31 Coşkun Can Aktan, Kurumsal Şirket Yönetimi, http://www.sobiadacademy.net/sobem/e-yonetim/kurumsal-
yonetim/aktan-kurumsal.pdf 
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 Şirket üst yönetiminin karar ve eylemleri dolayısıyla hissedarlara ve diğer menfaat 

sahiplerine hesap verme yükümlülüğünün temin edilmesi, 

 Vekâlet maliyetlerinin azaltılması, 

 Şirket kazancının pay sahiplerine ve daha genel olarak tüm menfaat sahiplerine 

hakları oranında geri dönüşümünün sağlanması, 

 Büyük hissedarların azınlık hisselerine el koyma tehlikesinin önüne geçilmesi, 

 Uzun vadeli yatırım yapan kurumsal yatırımcılar açısından güven tesis edilmesi ve 

sermaye maliyetinin düşürülmesi, şirketin hisse senedi ihracı yoluyla finansman 

kaynaklarına kolay erişim imkânlarının arttırılması. 

Bir şirketin çalışmalarını belirli kişilerin varlığına bağlı olmadan sürdürebilmesini ve 

geliştirebilmesini sağlayan bir yönetim ve organizasyon yapısı oluşturması olarak tanımlanan 

kurumsallaşmanın en önemli göstergesi, iç denetimin önceden belirlenmiş normlarla 

yapılmasıdır. Kurumsallaşma ve kurumsal yönetimin öneminin artmasıyla iç denetime olan 

ilgi her gecen gün artmaktadır. Eğer bir şirket iç denetim bölümünü organize etmiş ve çağdaş 

normlarıyla çalışmasını sağlamış ise, bu durum kurumsallaşmanın ve kurumsal yönetişimin 

önemli bir göstergesidir.32 

Bir kurumun varlığını sürdürebilmesinin güvencesi, kurumsal yönetişimin uygulama 

etkililiğidir. Bu bağlamda Yönetim Kurulu'nun liderliği, Denetim Komitesi'nin etkili 

gözetimi, kurumsal risk yönetimi, uluslararası standartlarda iç ve dış denetimin rol ve 

sorumlulukları bulunmaktadır. Bu açıdan kurumsal yönetişimde iç denetimin rolü, kurumların 

risk yönetimi, kontrol ve kurumsal yönetişim süreçlerinin ilgili bağımsız ve tarafsız güvence 

danışmanlığı olarak ifade edilmektedir. Bu nedenle iç denetim, şirket ve kurumlarda yönetsel 

hesap verebilirlik müessesinin yerleşmesine çok büyük katkı sağlamaktadır. İç denetçilerin, 

şirket ve kurumların iç kontrol sisteminin etkililiği ve yeterliliği ile iş süreçlerinin yerindeliği, 

performans kalitesi hakkında yönetime bilgi sağlanması hususunda sorumlulukları 

bulunmaktadır. İşin doğru yapılmasının yanı sıra doğru işin yapılması konusunda görüş ve 

önerileri ile iç denetim çalışması şirket ve kurumlara katma değer sağlar. İş süreçlerinin 

etkililiği ve verimliliği, finansal raporlama sisteminin güvenilirliği, yasa ve düzenlemelere 

                                                             
32 Ayşenur Eliuz, “Kurumsal Yönetim Çerçevesinde Etkin Bir İç Denetim İçin Denetim Komitesinin Rolü ve 
İMKB 100 Şirketleri Üzerine Bir Araştırma” (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), T.C.Dumlupınar 
Üniversitesi, SBE, 2007, s. 52 
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uygunluk konularında makul bir güvence sağlamak için şirket ve kurum yöneticilerince 

tasarlanan iç kontrol sistemi, iç denetim çalışması ile değerlendirilir. Hata, hile ve 

suiistimallerin, gelir ve varlık kayıplarının önlenmesinde iç kontrol sistemi ve iç denetim 

çalışmasının etkililiği önemli rol oynamaktadır. Kısaca, kârlılık ve verimliliğin güvencesi 

denetlenebilir olmaktır.33  

 

                                                             
33 Ali Kamil Uzun, “Kurumsal Yönetim ve İç Denetimin Rolü”, Referans Gazetesi, 19 Ağustos 2006, 
http://www.tkyd.org/files/images/contentImages/referans_190806.jpg  
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İKİNCİ BÖLÜM 

2. ULUSLARARASI İÇ DENETİM STANDARTLARI KAPSAMINDA 

KALİTE DÜZENLEMELERİ 

2.1. İÇ DENETİMLE İLGİLİ ULUSLARARASI VE ULUSAL 

KURULUŞLAR 

Uluslararası İç Denetim Enstitüsü (IIA), iç denetçilik mesleğinin dünya genelinde 

kalite ölçütlerini belirleyen ve bu kapsamda oluşturduğu mesleki standartlar ile dünya 

uygulamalarına yön veren otoriteler tarafından en iyi uygulamalar olarak kabul gören 

kuruluştur. Ülkemizde ise Türkiye İç Denetim Enstitüsü (TİDE), Uluslararası İç Denetçiler 

Enstitüsü'nün temsilcisi olarak faaliyet gösteren, Türkiye'de iç denetimin uluslararası 

standartlarca yürütülmesi için faaliyette bulunan sivil bir mesleki oluşumdur. TİDE aynı 

zamanda IIA'e paralel çalışmalar yürüten Avrupa İç Denetim Enstitüleri Konfederasyonu'nun 

da (ECIIA: European Confederation of Institutes of Internal Audit) üyesidir. Ülkemizde 

24.12.2003 tarihinde yürürlüğe giren ve kamu yönetiminde iç kontroller ve iç denetimi 

düzenleyen 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu kapsamında görev yapan iç 

denetçilerin bir araya gelerek kurduğu diğer bir sivil mesleki organizasyon da Kamu İç 

Denetçileri Derneği'dir (KİDDER). Aşağıda bu mesleki örgütler hakkında bilgiler verilmiştir.  

2.1.1 İç Denetçiler Enstitüsü (IIA) 

1941 yılında New York’ta kurulan IIA, 165’den fazla ülkede 170 bin civarı üyeye 

sahip olan, iç denetim çalışmasının tüm dünyada mesleki açıdan yetkin bir mesleki disiplin 

haline gelmesini sağlayan bir organizasyondur. IIA misyonunu, “iç denetim mesleğinin 

küresel ölçekte dinamik liderliğini yürütmektir” şeklinde tanımlamıştır34. 

IIA günümüzde, iç denetim mesleğinin küresel sesi, otoritesi, lideri, yöneticisi ve 

eğitimcisi haline gelmiş olup, üyeleri, kurum ve kuruluşlara iç denetim, risk yönetimi, 

yönetişim, iç kontrol, bilgi denetim teknolojisi ve güvenlik gibi alanlarla da hizmet sağlayan 

kişilerden oluşmaktadır. IIA'in organizasyon şeması aşağıdaki gibidir; 

                                                             
34 The Institute of Internal Auditors, http://www.theiia.org/theiia/about-the-institute/ [14.06.2010] 
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Şekil 2: IIA'in Organizasyon Şeması 

Kaynak: http://www.theiia.org/theiia/iia-leadership/ Erişim Tarihi: 24 Mayıs 2011 

2.1.2 Avrupa İç Denetim Enstitüleri Konfederasyonu (ECIIA) 

ECIIA, Avrupa bölgesindeki 33 ulusal iç denetim enstitüsünün üye olmasıyla 

oluşturulmuş bir konfederasyondur. ECIIA’in amacı, Avrupa Birliği’ndeki ve ECIIA’ya üye 

ülkelerdeki iç denetçilerin mesleki gelişimlerini desteklemek ve IIA tarafından geliştirilen 

standartların ve etik kurallarının, hem kamu hem de özel sektördeki tüm iç denetim 

faaliyetlerinde uygulanmasını sağlamaktır. ECIIA'in görevleri şöyledir:35 

 Geniş tanımlanmış Avrupa bölgesi içinde, Avrupa Birliği ve Avrupa Parlamentosu 

ve Komisyonu ile ve diğer Avrupalı veya küresel kurum ve kuruluşlarla ilişkileri 

yürüterek iç denetim mesleğinin birleşik sesi olmak, 

 İç denetim mesleğini daha geniş Avrupa ve Akdeniz havzası coğrafi bölgesi içinde 

temsil etmek ve geliştirmek, 

                                                             
35 European Confederation of Institutes of Internal Audit, http://www.eciia.eu/about-us/vision-and-mission, 
[14.06.2010) 
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 Avrupa iç denetim mesleğini IIA ile birlikte ve IIA'ya danışmak suretiyle temsil 

etmek, 

 Bu mesleği, ekonomik olarak kalkınmakta olan ülkelerde ve uygunsa, daha geniş 

Avrupa ve Akdeniz havzası coğrafi bölgesi içinde geliştirmek ve kalkındırmak, 

ECIIA, Avrupa ekonomik alanını oluşturan ülkelerin ulusal iç denetim 

kurumlarından oluşan bir konfederasyondur. Avrupa’nın tamamının yanı sıra Doğu Avrupa, 

İskandinavya ve Akdeniz havzalarını kapsamaktadır ve 33 üyesi bulunmaktadır. Bu ülkeler; 

Almanya, Avusturya, Azerbaycan, Belçika, Bosna Hersek, Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, 

Danimarka, Estonya, Fas, Finlandiya, Fransa, Hırvatistan, Hollanda, İngiltere, İrlanda, 

İspanya, İsrail, İsveç, İsviçre, İtalya, İzlanda, Kıbrıs Rum Kesimi, Letonya, Lituanya, 

Lüksemburg, Macaristan, Norveç, Polonya, Portekiz, Romanya, Tunus, Türkiye, 

Yunanistan’dır. ECIIA, iç denetim mesleğinin gelişimini amaçlamaktadır. Bu nedenle 

kurumların, kişilerin ve örgütlerin meslekten en yüksek faydayı elde edebilmeleri için 

yeterlikler, standartlar ve nitelikler geliştirmektedir.  

ECIIA iç denetim, iç kontrol risk yönetimi ve kurumsal yönetişim gibi alanlarda 

araştırmalar yapmaktadır. İç denetim mesleğine yönelik konfederasyon tarafından geliştirilen 

iki proje iç ve dış denetimin işbirliği ve koordinasyonudur. İç denetim ve kurumsal yönetişim 

kavramlarının artık birçok ülkede birlikte hareket ettiği düşünüldüğünde konfederasyonun 

mesleğe sağladığı faydaların önemli olduğu görülebilir. ECIIA ayrıca çeşitli makaleler ve 

dergiler aracılığıyla meslek ile ilgili tavsiyelerde de bulunmaktadır.  

ECIIA ayrıca iç denetim mesleğine yönelik IIA tarafından geliştirilen standartların 

uygulanmasını da teşvik etmekte, iç denetçilere IIA’in etik kurallarını uygulamalarını tavsiye 

etmekte, iç denetçi sertifikası ile bu sertifikanın eşdeğerinde sertifikalar vererek ve iç denetim 

performansının ölçümünü sağlayarak mesleğin gelişimi desteklemektedir.  

ECIIA kendisine üye olan enstitülerin üyeleri tarafından yönetilmektedir. Genel 

Kurul, her bir üye ülkenin delegelerinden oluşmakta, yıllık olarak toplanmakta, çalışma 

programını ve konfederasyonun stratejik kararlarını belirlemektedir. Yönetim Kurulu, 

konfederasyonun kararlarını günü gününe takip etmekten, stratejilerini uygulamaktan ve 
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konfederasyonun amaç ve hedeflerine uygun bir şekilde politika ve programlarını 

geliştirmekten sorumludur. Yönetim Kurulu yılda en az dört kez toplanır. 

2.1.3 Türkiye İç Denetim Enstitüsü (TİDE) 

TİDE, 19 Eylül 1995 yılında, iç denetim mesleğinde faaliyet gösteren 4 girişimcinin 

öncülüğünde, 47 kurucu üye ile faaliyete geçmiş bugün ise üye sayısı 1200'ü geçen bir iç 

denetim örgütüdür. TİDE’nin kuruluş döneminde amacı, Türkiye’de uluslararası standartlarda 

meslekî gelişim ve paylaşım platformu oluşturmak, meslekleri ile ilgili değişimi ve geleceği 

yönetmek için meslektaşlarının ulusal ve uluslararası düzeyde meslekî örgütlenmesini 

sağlamaktı36. Yönetmelikte belirtilen amacı ise37; 

 “Üyelerini bir araya getirerek aralarında mesleki ilişkileri güçlendirmek, 
mesleki uygulamada iç denetim ahlak, gelenek ve ilkelerin, esasların ve standartların 
oluşmasına, gelişmesine ve devamına katkıda bulunmak, üyelerinin mesleki yararlarını ve 
bağımsızlıklarını korumak, ulusal ve uluslararası alanda mesleki gelişmeleri izlemek ve 
bu gelişmeler hakkında bilgi vererek, eğitim çalışmaları yaparak üyelerinin mesleki 
ilerlemelerine yardımcı olmak, mesleğin nitelikli elemanlar tarafından yürütülmesini 
sağlayacak çalışmalar organize etmek, bu nitelikteki çalışmalara katkıda bulunmak, 
denetim mesleğinin niteliğini yükseltmek için teoriyi ve pratiği geliştiren çalışmalar 
yapmak, meslekle ilgili kamu ve özel kuruluşlar nezdinde üyelerini temsil etmektir.” 

TİDE’nin iç denetim mesleği ile ilgili çeşitli stratejik hedeflerinin mevcudiyetinden 

bahsetmek mümkündür. Bunlar; 

 Üyelere uluslararası standartlarda yetkinlikler kazandırılmasını sağlamak, 

 Meslekî gelişimi ve tanıtımı sağlamak için iletişim, eğitim ve paylaşım zemini 

oluşturmak, aynı amaçla ürün ve hizmet çeşitliliği ve sürekliliğini sağlamak,  

 Mesleğin etkili bir şekilde uygulanması ve yaygınlaştırılmasında öncü olmak,  

 Ulusal meslekî otorite olmak, 

 Yakın coğrafya ülkelerindeki meslekî uygulamalara öncülük etmek, 

 Kurumsal yönetim, idarî, lojistik ve teknolojik kapasitesini ve altyapısını 

değerlendirerek, hizmetlerini daha verimli ve etkili hâle getirmek. 

                                                             
36 Türkiye İç Denetim Enstitüsü (TİDE), (2007), http://www.tide.org.tr/page.aspx?nm=hakkinda 
37 Türkiye İç Denetim Enstitüsü (TİDE), (2007), “Türkiye İç Denetim Enstitüsü Derneği Tüzüğü”, s. 1, 
http://www.tide.org.tr/uploads/TUZUK2007_yeni.pdf  
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TİDE’nin organizasyon yapısı Genel Kurul, Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu, 

Disiplin Kurulu ve Danışma Kurulu'ndan oluşmaktadır. Ayrıca TİDE’nin hedeflerini, 

yapısını, görev alanını ve sorumluluklarını belirlemek amacıyla çeşitli alt komiteler de 

oluşturulmuştur.38 

Ayrıca Türkiye'deki iç denetçilerin uluslararası geçerliliği olan mesleki yetkinlik 

belgelerini almalarına yönelik çeşitli programlar, eğitimler ve konferanslar düzenlemekte, 

bilimsel nitelikte bir dergi yayınlamakta, çeşitli yayınlar ile mesleğin gelişimine katkıda 

bulunmaktadır. Ayrıca aşağıda belirtilen mesleki yetkinlik belgelerinin sınavını Türkçe ve 

İngilizce yaparak IIA adına bu belgeleri vermektedir. Uluslararası geçerliliği olan yetkinlik 

belgeleri şunlardır:  

 İç Denetçi Sertifikası (CIA: Certified Internal Auditor),  

 Öz Değerlendirme Uzmanı Sertifikası (CCSA: Certification of Self-Assessment),  

 Uluslararası Kamu Denetçi Sertifikası (CGAP: Certified Government Auditing 

Professional),  

 Finansal Hizmetler Denetçi Sertifikası (CFSA: Certified Financial Services Auditor).  

2.2 ULUSLARARASI İÇ DENETİM STANDARTLARININ KAPSAMI VE 

İÇERİĞİ 

Daha önce de açıkladığımız üzere 170 bini aşkın üyesine sertifikasyon, eğitim, 

araştırma, teknik rehberlik hizmeti sağlama misyonunu üstlenmiş olan IIA, mesleğin kalite 

standartlarının geliştirilmesi ve iç denetçilerin mesleki yetkinliklerinin belgelendirilmesi 

(sertifikasyon) yanında çok çeşitli faaliyetleriyle mesleğin dünya genelinde kabul gören lider 

örgütüdür.  

Bu mesleki örgütün yayınladığı uluslararası standartlar yalnızca zorunlu ilke ve 

standartlardan oluşmamakta, bu standartların daha iyi anlaşılmasına yardımcı olan açıklamalı 

uygulama tavsiyelerinden ve uygulama rehberlerinden oluşmaktadır. Bu nedenle IIA'in 

standartları, Uluslararası Mesleki Uygulama Çerçevesi (UMUÇ)39 olarak adlandırılmakta, 

                                                             
38 TİDE (2007), s. 6 
39 International Proffessional Practices Framework (IPPF) 
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dolayısıyla rehber, zorunlu rehber ve güçlü bir şekilde önerilen rehber şeklinde 2 bölüm 

bulunmaktadır.  

(i) Uyulması Zorunlu Rehber: Zorunlu rehberde aşağıdaki unsurlar yer almaktadır.  

 İç Denetimin Tanımı 

 Etik Kuralları 

 Standartlar 

Standartların bu zorunlu niteliği, “zorunludur” (must) kelimesiyle vurgulanmaktadır. 

Standartlarda kayıtsız şartsız bir gerekliliği belirtmek için “zorunludur” kelimesi 

kullanılmaktadır. Bazı istisnai durumlarda, standartlarda “gereklidir” (should) ifadesi 

kullanılır. Standartlardaki “gereklidir” kelimesi ile mesleki muhakeme ile şartların bir 

sapmayı haklı gösterdiği kanaatine ulaşıldığı durumlar ‘haricinde’, standartlara uyulması 

gerekliliği ifade edilir. 

Zorunlu rehberde belirtilen kavramlara uyum, iç denetçilerin sorumluluklarının 

yerine getirilmesi ve iç denetim faaliyetinin etkili şekilde yürütülmesi için elzemdir. Etik 

Kurallarında belirtildiği gibi, iç denetçiler, iç denetim hizmetini standartlara uygun olarak 

yürütürler. "iç denetçiler", IIA üyelerini, IIA’in mesleki sertifikalarına sahip olanları veya 

almaya hak kazanan adayları ve iç denetim tanımı çerçevesinde iç denetim hizmetlerini 

sağlayanları ifade eder. Zorunlu rehberin iç denetim hizmeti veren kişi ve kurumlar için 

geçerli olması amaçlanmaktadır.40 

(ii) Kuvvetle Tavsiye Edilen Rehber: Kuvvetle tavsiye edilen rehberde aşağıdaki 

unsurlar yer almaktadır.  

 Özel durum açıklamaları 

 Uygulama önerileri 

 Uygulama rehberleri 

Belirli usul ve prosedürlerden geçtikten sonra, IIA tarafından desteklenen ve bir IIA 

uluslararası teknik komite ve/veya enstitü tarafından gerçekleştirilen "kuvvetle tavsiye edilen 

rehber" zorunlu değildir ve IIA’in hazırladığı zorunlu rehberin gerekliliklerini karşılayacak 
                                                             
40 Türkiye İç Denetim Enstitüsü (TİDE), Uluslararası İç Denetim Standartları (Kırmızı Kitap), İstanbul: Print 
Center, 2010, s. xx 
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uygulanabilir çözümler üretmek için geliştirilmiştir. Kuvvetle tavsiye edilen malzemeler, 

özellik arz eden münferit durumlara mutlak çözüm getirme amacı taşımaktadır. IIA, özellik 

arz eden durumlarda bağımsız uzmanların tavsiyelerinin alınmasını önermektedir. Kuvvetle 

tavsiye edilen rehberin, yetkin iç denetçiler tarafından mesleki muhakemelerini kullanarak 

uygulanmasını beklemektedir.41 

UMUÇ'un yukarıda verilen kapsamı Tablo 1 ve Tablo 2'de açıklanmıştır.  

Tablo 1: Zorunlu Rehberde Yer Alan Unsurlar 

 
 

Unsurlar 
 

 
Tanım 

 

Z
or

un
lu

 R
eh

be
r 

İç denetimin tanımı İç Denetimin tanımı, iç denetimin temel amacını, yapısını ve içeriğini 
belirtir.  

Etik kuralları 

Etik kuralları, iç denetimin yönetiminde, birerlerin ve kuruluşların 
davranışlarını düzenleyen ilkeleri ve beklentileri belirtir. Belirli 
faaliyetlerden ziyade, uygulamaya dair asgari gereklilikleri ve 
davranışsal beklentileri tarif eder. 

Uluslararası İç Denetim 
Mesleki Uygulama 
Standartları (Standartlar) 

Standartlar, ilke odaklıdır ve iç denetimin uygulanmasına dair bir 
çerçeve belirler. Standartların zorunlu gereklilikleri şunlardır: 

 İç denetimin mesleki uygulaması ve uygulamanın 
etkililiğinin değerlendirilmesine dair temel gereklilikler. 
Gereklilikler, kurumsal ve kişisel seviyede uluslar arası 
geçerliliğe sahiptir. 

 Kullanılan terim ve kavramları açıklayan yorum metinleri 
(Yorumlar). 

Standartları doğru şekilde anlamak ve uygulamak için hem 
standartları ifade eden cümlelerim hem de yorumların dikkate 
alınması gerekir. Standartlarda, Terimler Sözlüğünde özel anlamları 
açıklayan terimlerde kullanılmaktadır. 

Kaynak: Türkiye İç Denetim Enstitüsü (TİDE), Uluslararası İç Denetim Standartları (Kırmızı Kitap), 
İstanbul: Print Center, 2010, s. xxiii 

 

 

 

                                                             
41 Türkiye İç Denetim Enstitüsü (TİDE), Uluslararası İç Denetim Standartları (Kırmızı Kitap), İstanbul: Print 
Center, 2010, s. xxi 
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Tablo 2: Kuvvetle Tavsiye Edilen Rehberde Yer Alan Unsurlar 

 
 

Unsurlar 
 

 
Tanım 

 

K
uv

ve
tle

 T
av

si
ye

 E
di

le
n 

R
eh

be
r Pozisyon 

raporları 

Pozisyon Raporları, mesleği iç denetim olmayan ilgili taraflara, yönetişimin, riskin 
veya kontrol konularının anlaşılmasında ve iç denetimin rol ve sorumluluklarının 
anlatılmasında yardımcı olur.  

Uygulama 
önerileri 

Uygulama Önerileri, iç denetçilere, iç denetimin tanımının, etik kurallarının ve 
standartların tatbikatında ve en iyi uygulamaların geliştirilmesinde yardım eder. 
Uygulama Önerileri, iç denetim yaklaşımlarını, yöntemlerini ve düşüncelerini ele 
alır; ama süreç ve prosedürleri ayrıntılandırmaz. Şu konulardaki uygulamaları 
içerir: Uluslar arası, ülke veya sektöre özel konular; spesifik görev türleri ve yasal 
konu ve düzenlemeler. 

Uygulama 
Rehberleri 

Uygulama Rehberleri, iç denetim faaliyetinin yönetiminde ayrıntılı rehberlik 
sağlar. Uygulama Rehberlerinde, araç ve teknikler, programlar, adım adım 
uygulamalar ve uygulama örnekleri gibi ayrıntılı süreç ve prosedürler 
bulunmaktadır 

Kaynak: Türkiye İç Denetim Enstitüsü (TİDE), Uluslararası İç Denetim Standartları (Kırmızı Kitap), 
İstanbul: Print Center, 2010, s. xix 

 

Aşağıda zorunlu rehberde yer alan standartların kapsamı açıklanmıştır. 

Açıklamalarımızda sadece yorumlara yer verilmiş, konumuzla ilgili olan … nolu standart 

dışında alt hükümler verilmemiştir. Zorunlu rehber kapsamında yer alan tanım ve etik yasa da 

önce ayrıntılı bir şekilde açıklandığından bu bölümde ayrıca verilmemiştir.  

2.2.1 Nitelik Standartları 

İç denetim faaliyetinin ve iç denetçinin niteliklerini düzenleyen bu standartlar 4 ana 

standarttan oluşmaktadır. IIA tarafından belirlenen nitelik standartları aşağıdaki gibidir;42 

1000 Amaç, Yetki ve Sorumluluk 

Bir iç denetim yönetmeliğinde, iç denetim çalışmasının amaç, yetki ve sorumluluğu, 

İç Denetim, Etik Kurallar ve Standartlara uygun bir şekilde resmi olarak tanımlanmalıdır. İç 

Denetim Yöneticisi, dönemsel olarak iç denetim programını gözden geçirmeli ve Üst Yönetim 

ile Yönetim Kurulu'nun onayına sunmalıdır.   

                                                             
42 Institute of Internal Auditors (IIA), http://www.theiia.org/guidance/standards-and-guidance/ippf/standards/ 
full-standards/ [10.06.2010] 



32 
 

Yorum: İç denetim yönetmeliği, iç denetim çalışmasının amaç, yetki ve 

sorumluluğunu tanımlayan resmi bir belgedir. İç denetim yönetmeliği, iç denetim 

çalışmasının kurum içindeki konumunu belirler; yükümlülüklerin uygulanmasına uygun 

kayıtlara, personele ve fiziksel özelliklere erişim konusunda yetki verir ve iç denetim 

çalışmalarının kapsamını tarif eder. İç denetim yönetmeliği, Yönetim Kurulu'nun nihai 

onayına tabidir.  

1010 İç Denetim Yönetmeliğinde İç Denetimin Tanımı, Etik Kurallar ve 

Standartların Yer Alması 

İç denetim yönetmeliğinde, İç Denetimin Tanımı, Etik Kurallar ve Standartların 

zorunlu özellikleri de yer almalıdır. İç Denetim Yöneticisi, Üst Yönetim ve Yönetim Kurulu 

ile İç Denetimin Tanımını, Etik Kuralları ve Standartları tartışmalı ve değerlendirmelidir.  

1100 – Bağımsızlık ve Tarafsızlık  

İç denetim çalışması bağımsız olmalı ve iç denetçiler çalışmalarını yürütürken 

tarafsız olmalıdır.  

Yorum: Bağımsızlık, iç denetim çalışmasının veya İç Denetim Yöneticisi’nin iç 

denetim yükümlülüklerini önyargısız bir şekilde yerine getirme kabiliyetini tehdit eden 

koşullardan etkilenmemesidir. İç denetim çalışmasının sorumluluklarının etkili bir şekilde 

yerine getirilmesi için gerekli olan bağımsızlık düzeyini sağlamak için, İç Denetim Yöneticisi, 

Üst Yönetim'le ve Yönetim Kurulu’yla doğrudan ve kısıtlama olmaksızın temasta olmalıdır. 

Bağımsızlığı tehdit eden unsurlar, tek tek denetçi, görev, fonksiyon ve kurum düzeylerinde ele 

alınarak üstesinden gelinmelidir.    

Tarafsızlık, iç denetçilerin sorumluluklarını, iş üretimlerinde inandıkları tarzda ve 

kaliteden ödün vermeyecek şekilde yerine getirmelerine olanak sağlayan önyargısız ve 

tarafsız ruh hali ile davranmalarını ifade eder. Tarafsızlık, denetçilerin kendi denetim 

konularına ilişkin değerlendirmelerinde başkalarına bağımlı kalmamayı gerektirir. 

Bağımsızlığı tehdit eden unsurlar, tek tek denetçi, görev, fonksiyon ve kurum düzeylerinde ele 

alınarak üstesinden gelinmelidir.    
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1110 – Kurumsal Bağımsızlık  

İç Denetim Yöneticisi, kurum içinde iç denetim çalışmasının sorumluluklarını yerine 

getirmesine imkân sağlayan bir yönetim kademesine raporlama yapmalıdır. İç Denetim 

Yöneticisi, en az yılda bir kez iç denetim çalışmasının kurumsal bağımsızlığını Yönetim 

Kurulu'na onaylatmalıdır.  

1111 – Yönetim Kurulu’yla doğrudan etkileşim  

İç Denetim Yöneticisi, Yönetim Kurulu’yla doğrudan ilişki ve etkileşim içinde 

olmalıdır.  

1120 – Bireysel tarafsızlık    

İç denetçiler tarafsız, ön yargısız bir tutuma sahip olmalı ve her türlü çıkar 

çatışmasından kaçınmalıdır.  

Yorum: Çıkar çatışması, güvenilir konumdaki bir iç denetçinin mesleki veya bireysel 

çıkarının çatıştığı durumdur.  Böylesi çatışan çıkarlar, iç denetçinin görevini tarafsız bir 

şekilde yerine getirmesini zorlaştırır. Etik olmayan veya uygunsuz herhangi bir sonuç ortaya 

çıkmazsa bile, çıkar çatışması ortaya çıkar. Çıkar çatışması, iç denetçi, iç denetim ve 

meslekte güven sarsıntısına yol açabilecek uygunsuz bir görüntü ortaya çıkarabilir. Çıkar 

çatışması, bireyin, görev ve sorumluluklarını tarafsız bir şekilde yerine getirmesi kabiliyetine 

zarar verebilir.  

1130 – Bağımsızlığın veya tarafsızlığın bozulması  

Eğer bağımsızlık ya da tarafsızlık gerçekte veya görünüm itibariyle bozulursa, 

bozulmanın ayrıntıları ilgili taraflara açıklanmalıdır. Açıklamanın niteliği, bozulmaya bağlı 

olacaktır. 

Yorum: Kurumsal bağımsızlığın ve bireysel bağımsızlığın bozulması, bireysel çıkar 

çatışması, kapsam sınırlamaları, kayıtlara, personele veya niteliklere erişimin kısıtlanması ve 

fonlama gibi kaynak kısıtlamalarını içerebilir fakat bunlarla sınırlı değildir.   
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Bağımsızlık veya tarafsızlığın bozulmasının açıklanması gereken uygun tarafın 

belirlenmesi, iç denetim yönetmeliğinde belirtildiği üzere iç denetim çalışmasının ve İç 

Denetim Yöneticisi’nin Üst Yönetim'e ve Yönetim Kurulu'na karşı olan sorumlulukları 

kapsamında yer alan beklentilere ve yanı sıra bozulmanın niteliğine bağlıdır.  

1200 – Mesleki Yeterlilik ve Mesleki Özen  

Görevler, mesleki yeterlilik ve mesleki özenle yerine getirilmelidir. 

1210 – Mesleki Yeterlilik 

İç denetçiler, bireysel sorumluluklarını yerine getirebilmek için ihtiyaç duydukları 

bilgi, beceri ve diğer yeteneklere sahip olmalıdırlar. İç denetim çalışması sorumluluklarını 

yerine getirmek için ihtiyaç duyduğu bilgi, beceri ve diğer yeteneklere bir bütün olarak sahip 

olmalı veya elde etmelidir. 

Yorum: Bilgi, beceri ve diğer yetenekler, iç denetçilerin mesleki sorumluluklarını 

etkili bir şekilde yerine getirmeleri için gerekli olan mesleki yeterliliği ifade eden ortak bir 

terimdir.  İç denetçilerin, CIA unvanı veya IIA veya diğer uygun mesleki kurumlar tarafından 

verilen diğer unvanlar gibi uygun mesleki sertifikasyonlar ve nitelikler kazanarak 

yeterliliklerini göstermeleri teşvik edilir.  

1220 – Mesleki Özen 

İç denetçiler, makul düzeyde tedbirli ve yeterli olan bir iç denetçiden beklenen özen 

ve beceriyi göstermelidirler. Mesleki özen hatasızlık anlamına gelmez. 

1230 – Sürekli Mesleki Gelişim 

İç denetçiler, sürekli mesleki gelişim aracılığıyla bilgi, beceri ve diğer yeteneklerini 

artırmalıdırlar. 

1300 – Kalite Güvence Geliştirme Programı (KGGP) 

İç Denetim Yöneticisi, iç denetim faaliyetini tüm yönleriyle kapsayan bir KGGP 

geliştirmeli ve sağlamalıdır.    
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Yorum: KGGP, iç denetim çalışmasının, İç Denetim Tanımına ve Standartlara 

uygunluğu için bir değerlendirme iç denetçilerin etik kurallarını uygulayıp uygulamadığı 

hususunda bir değerlendirme yapılmasını sağlamak amacıyla hazırlanmıştır.  Program ayrıca 

iç denetim çalışmasının verimliliğini ve etkililiğini değerlendirir ve gelişme fırsatlarını tespit 

eder.  

1310 – Kalite Güvence Geliştirme Programı’nın Gereklilikleri   

KGGP hem iç hem de dış değerlendirmeleri içermelidir.  

1311 – İç Değerlendirmeler  

İç denetim çalışmasının performansına ilişkin sürekli izlemeyi kendi kendini 

değerlendirme yoluyla yapılan veya iç denetim uygulamaları konusunda bilgili, kurum 

içinden diğer kişilerce yürütülen dönemsel gözden geçirmeleri içerir.  

Yorum: Devamlı izleme, iç denetim çalışmasının günlük olarak gözetimi, gözden 

geçirilmesi ve ölçümünün ayrılmaz bir parçasıdır. Devamlı izleme, iç denetim faaliyetini 

gerçekleştirmek için kullanılan rutin politikalara ve uygulamalara dâhil olup İç Denetim 

Tanımı, Etik Kurallar ve Standartlara uygunluğu değerlendirmek için gerekli olan işlem, araç 

ve bilgileri kullanır.  

Dönemsel gözden geçirmeler, İç Denetim Tanımı, Etik Kuralları ve Standartlara 

uygunluğu değerlendirmek için yapılan değerlendirmelerdir.   

İç denetim uygulamaları hakkında yeterli bilgi sahibi olmak için en azından 

Uluslararası Mesleki Uygulama Çerçevesinin bütün unsurlarının anlaşılması gerekmektedir.  

1312 – Dış Değerlendirmeler  

Dış değerlendirmeler, kurum dışından nitelikli, bağımsız bir gözlemci veya gözlem 

grubu tarafından her beş yılda en az bir kez gerçekleştirilmelidir. İç Denetim Yöneticisi, 

Yönetim Kurulu’yla şunları tartışmalı ve değerlendirmelidir:  

 Daha sık dış değerlendirme ihtiyacı,  
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 Dış gözlemci veya gözlem grubunun, potansiyel herhangi bir çıkar çatışması dâhil 

olmak üzere nitelikleri ve bağımsızlığı.   

Yorum: Nitelikli bir gözlemci veya gözlem grubu, iç denetim ve dış değerlendirme 

sürecinin mesleki uygulamasında yetenekli olan bireylerden oluşur. Gözlemci ve gözlem 

grubunun yeteneğinin değerlendirilmesi, gözden geçirmeyi gerçekleştirmek üzere seçilen 

bireylerin mesleki iç denetim deneyimi ve ehliyeti göz önüne alınarak yapılan 

değerlendirmedir. Niteliklerin değerlendirilmesi aynı zamanda iç denetim çalışması 

değerlendirilen kurumla ilgili olarak gözlemcilerin ilişki içinde olduğu kurumların ölçeği ve 

karmaşıklığını ve özellikle sektör, endüstri veya teknik bilgi ihtiyacını da göz önünde 

bulundurur.  

Bağımsız gözlemci veya gözlem grubu, gerçekte ya da görüntüde herhangi bir çıkar 

çatışmasının söz konusu olmaması ve iç denetim çalışmasının ait olduğu kurumun bir parçası 

veya kurumun kontrolünde olmamak anlamına gelir.  

1320 – Kalite Güvence Geliştirme Programı’na İlişkin Raporlama 

İç Denetim Yöneticisi, KGGP’nin sonuçlarını Üst Yönetim'e ve Yönetim Kurulu'na 

iletmelidir. 

Yorum: KGGP’nin sonuçlarını iletmenin biçimi, içeriği ve sıklığı, Üst Yönetim ve 

Yönetim Kurulu’yla yapılan tartışmalar sonucunda belirlenir ve iç denetim yönetmeliğinde 

yer aldığı üzere iç denetim çalışması ve İç Denetim İç Denetim Yöneticisi’nin 

sorumluluklarını göz önünde bulundurur. İç Denetim Tanımı, Etik Kuralları ve Standartlara 

uygunluğu göstermek için, dış ve devamlı iç değerlendirmelerin sonuçları değerlendirme 

tamamlanır tamamlanmaz iletilmelidir ve devamlı izlemenin sonuçları da yılda en az bir kez 

bildirilmelidir. Sonuçlar, gözlemcinin veya gözlem grubunun uygunluk derecesiyle ilgili 

değerlendirmesini içermelidir.   
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1321 – “Uluslararası İç Denetim Mesleki Uygulama Standartlarına uygundur” 

İbaresinin Kullanılması 

Eğer KGGP bu ifadeyi doğruluyorsa, İç Denetim Yöneticisi, iç denetim çalışmasının, 

Uluslararası İç Denetim Mesleki Uygulama Standartlarına uygun olduğunu belirtebilir.  

1322 – Uyumsuzluğun Açıklanması 

İç Denetim Tanımı, Etik kuralları veya Standartlarla mevcut olan herhangi bir 

uyumsuzluk, iç denetim çalışmasının tüm kapsamını ve işlemlerini etkiliyorsa, İç Denetim 

Yöneticisi, söz konusu uyumsuzluğu Üst Yönetim'e ve Yönetim Kurulu'na bildirmelidir.  

2.2.2 Performans Standartları 

IIA tarafından belirlenen performans standartları aşağıdaki gibidir;43 

2000 – İç Denetim Faaliyetinin Yönetimi 

İç Denetim Yöneticisi, iç denetim faaliyetini, kuruma değer katmasını sağlamak için 

etkili bir şekilde yönetmelidir. 

Yorum: İç denetim çalışması aşağıdaki unsurlar yerine getirilirse etkili bir şekilde 

gerçekleştirildiği söylenebilir; 

 İç denetim çalışması, iç denetim yönetmeliğinde yer alan amaç ve sorumluluğu 

yerine getirdiğinde,  

 İç denetim çalışması, İç Denetim Tanımı ve Standartlara uygunluk gösterdiğinde,  

 İç denetim çalışmasının bir parçası olan bireyler Etik Kurallara ve Standartlara 

uyduğunda. 

2010 – Planlama  

İç Denetim Yöneticisi, kurumun hedeflerine uygun olarak, iç denetim çalışmasının 

önceliklerini belirlemek için risk-tabanlı planlar oluşturmalıdır. 

                                                             
43 Institute of Internal Auditors (IIA), http://www.theiia.org/guidance/standards-and-guidance/ippf/standards/ 
full-standards/ [10.06.2010] 
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Yorum: İç Denetim Yöneticisi, risk-tabanlı bir plan geliştirmekten sorumludur. İç 

Denetim Yöneticisi, yönetim tarafından kurumun farklı faaliyetleri veya bölümleri için 

belirlenen risk iştahı seviyelerini kullanmak dâhil olmak üzere, kurumun risk yönetimi 

çerçevesini hesaba katar. Eğer bir çerçeve söz konusu değilse, İç Denetim Yöneticisi, Üst 

Yönetim ve Yönetim Kurulu'na danıştıktan sonra kendi değerlendirmesini kullanır.  

 2010.A1 –  İç denetim çalışmasının görev planı, yılda en az bir kez yapılan risk 

değerlendirmesine dayanmalıdır. Üst Yönetim'in ve Yönetim Kurulu'nun düşünceleri 

bu aşamada göz önünde bulundurulmalıdır. 

 2010.C1 – İç Denetim Yöneticisi, önerilen danışmanlık görevini bu görevin riskleri 

yönetme, kuruma değer katma ve kurumun işlemlerini geliştirme potansiyelini göz 

önünde bulundurarak kabul etmelidir. Kabul edilen görevler plana dâhil edilmelidir. 

2020 –  Bilgilendirme ve Onay 

İç Denetim Yöneticisi, önemli geçici değişiklikleri de içeren iç denetim faaliyet 

planını ve kaynak ihtiyaçlarını Üst Yönetim'e ve Yönetim Kurulu'na, gözden geçirme ve onay 

için, sunmalıdır.  İç Denetim Yöneticisi, ayrıca kaynak sınırlamalarının etkilerini 

bildirmelidir. 

2030 – Kaynak Yönetimi 

İç Denetim Yöneticisi, onaylanmış planı uygulamak için, iç denetim kaynaklarının 

uygun, yeterli ve etkili bir biçimde dağıtıldığından emin olmalıdır. 

Yorum: Uygun kavramı, planı uygulamak için ihtiyaç duyulan bilgi, beceri ve diğer 

yeteneklerin bileşimini ifade eder.  Yeterlilik, planı gerçekleştirmek için ihtiyaç duyulan 

kaynakların miktarını ifade eder. Kaynaklar, onaylanmış planı en iyi şekilde uygulayacak 

tarzda kullanılırsa, etkili bir şekilde harekete geçirilir.   

2040 – Politikalar ve Yöntemler 

İç Denetim Yöneticisi, iç denetim faaliyetine rehberlik etmek için politikalar ve 

yöntemler oluşturmalıdır. 
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Yorum: Politika ve yöntemlerin biçim ve içeriği, iç denetim çalışmasının ölçek ve 

yapısına ve çalışmasının karmaşıklığına bağlıdır.  

2050 – Koordinasyon 

İç Denetim Yöneticisi, uygun kapsamın sağlanması ve çabalardaki bozulmanın 

minimize edilmesi için içeriden ve dışarıdan güvence ve danışmanlık hizmeti sağlayanlarla 

bilgi paylaşmalı ve faaliyetleri koordine etmelidir. 

2060 – Yönetim Kurulu'na ve Üst Yönetim'e Rapor Verme 

İç Denetim Yöneticisi, iç denetim çalışmasının planla ilişkili amaç, yetki, sorumluluk 

ve performansını dönemsel olarak Üst Yönetim'e ve Yönetim Kurulu'na raporlamalıdır. 

Raporlama ayrıca, suiistimal riskleri dâhil olmak üzere maruz kalınan önemli riskleri ve 

kontrol konularını, yönetim konularını ve Yönetim Kurulu veya Üst Yönetim tarafından 

ihtiyaç duyulan veya talep edilen diğer konuları kapsamalıdır. 

Yorum: Raporlamanın sıklığı ve içeriği, Üst Yönetim ve Yönetim Kurulu’yla yapılan 

tartışmayla belirlenir ve bildirilecek bilginin önemine ve Üst Yönetim ile Yönetim Kurulu 

tarafından konuya ilişkin alınacak önlemlerin aciliyetine bağlıdır.  

2100 – İşin Niteliği  

İç denetim çalışması, sistematik ve disiplinli bir yaklaşımla, yönetim, risk yönetimi 

ve kontrol sürecinin geliştirilmesini değerlendirmeli ve buna katkıda bulunmalıdır. 

2110 – Yönetişim/Kurumsal Yönetim 

İç denetim çalışması, aşağıdaki hedeflerini gerçekleştirmek amacıyla yönetim 

sürecini geliştirmek için değerlendirmede bulunmalı ve uygun öneriler sunmalıdır:  

o Kurum içinde uygun etik ve değerleri teşvik etmek,  

o Etkili kurumsal performans yönetimini ve hesap verebilirliği temin etmek,  

o Kurumun ilgili alanlarına risk ve kontrol bilgisini aktarmak,   

o Yönetim Kurulu, dış ve iç denetçiler ve yönetim arasında faaliyetleri koordine 

etmek ve bilgilendirmede bulunmak.    
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2120 – Risk Yönetimi  

İç denetim çalışması, risk yönetimi sürecinin geliştirilmesinin etkililiğini 

değerlendirmeli ve buna katkıda bulunmalıdır.  

 Yorum: İç denetçinin aşağıdaki hususları değerlendirmesinden yola çıkılarak elde 

edilen sonuç ile risk yönetimi sürecinin etkili olup olmadığı tespit edilir:   

o Kurumsal hedeflerin, kurumun misyonunu desteklemesi ve kurum misyonu ile 

uyum içinde olması,  

o Önemli risklerin tanımlanması ve değerlendirilmesi,  

o Risklerin, kurumun risk iştahıyla uyumlu olacak şekilde riske uygun tepkinin 

seçilmesi,  

o Kurumda, personelin, yönetimin ve yönetimin kurulunun sorumlulukların 

yerine getirmesine olanak sağlayacak risk bilgisinin zamanında elde edilerek 

iletilmesi.   

Risk yönetimi süreci, sürekli yönetim faaliyetleri ve ayrı ayrı değerlendirmeler 

yoluyla veya ikisi aracılığıyla izlenir.  

2130 – Kontrol  

İç denetim çalışması, kontrollerin etkililiğini ve verimliliğini değerlendirerek ve 

sürekli gelişimi destekleyerek kurumun etkili kontroller oluşturmasına destek olmalıdır. 

2200 – Görev Planlaması  

İç denetçiler, her görev için kapsam, hedefler, zamanlama ve kaynak tahsisini içeren 

bir plan geliştirmeli ve söz konusu planı belgelemelidir.  

2201 – Planlama faktörleri:  

İç denetçiler, görev planlaması yaparken aşağıdaki faktörleri göz önünde 

bulundurmalıdırlar:  
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o Gözden geçirilen çalışmanın hedefleri ve çalışmanın performansını kontrol 

etme yöntemleri, 

o Faaliyete, hedeflerine, kaynaklarına ve işlemlerine yönelik önemli riskler ile 

söz konusu risklerin potansiyel etkilerini kabul edilebilir bir düzeyde tutma 

yöntemleri, 

o Uygun bir kontrol çerçevesi veya modeline kıyasla, çalışmanın risk yönetimi 

ve kontrol süreçlerinin yeterliliği ve etkililiği, 

o Çalışmanın risk yönetimi ve kontrol sistemlerinde önemli geliştirmeler yapma 

fırsatları.  

2210 – Görev Hedefleri  

Her görev için hedefler belirlenmelidir.  

2220 – Görev Kapsamı  

Belirlenen kapsam, görevin hedeflerini karşılayacak yeterlilikte olmalıdır.  

2230 – Görev Kaynak Tahsisi 

İç denetçiler, görev hedeflerini başarmak için, her bir görevin niteliği ve 

karmaşıklığı, zaman kısıtlamaları ve mevcut kaynakları değerlendirme temelinde, uygun ve 

yeterli kaynak konusunda karar vermelidir.  

2240 – Görev Çalışma Programı 

İç denetçiler, görevin hedeflerini karşılayacak çalışma programları geliştirmelidir ve 

söz konusu programları yazılı hale getirmelidir.   

2300 – Görevin Yerine Getirilmesi  

İç denetçiler, görevin hedeflerini gerçekleştirmek için yeterince bilgi tanımlamalı, 

analiz etmeli, değerlendirmeli ve kayıt altına almalıdır. 
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2310 – Bilgilerin Tespiti ve Tanımlaması 

İç denetçiler, görev hedeflerine ulaşmak için yeterli, güvenilir, uygun ve yararlı 

bilgileri tanımlamalıdır. 

Yorum: Yeterli bilgi, gerçek, elverişli ve inandırıcıdır dolayısıyla basiretli, bilgili bir 

insan da denetçiyle aynı sonuçlara ulaşabilir. Güvenilir bilgi, uygun görev tekniklerinin 

kullanımıyla en iyi şekilde elde edilebilir bilgidir. Uygun bilgi, görev gözlemlerini ve 

önerilerini destekler ve görevin hedefleriyle uyumludur. Yararlı bilgi, kurumun, hedeflerine 

ulaşmasına yardımcı olur.  

2320 – Analiz ve Değerlendirme  

İç denetçiler, kanaatlerini ve görev sonuçlarını uygun analiz ve değerlendirmelere 

dayandırmalıdır. 

2330 – Bilgilerin Kaydedilmesi 

İç denetçiler, kanaatlerini ve görev sonuçlarını destekleyecek uygun bilgileri kayıt 

altına almalıdır. 

2340 – Görevin Gözetim ve Kontrolü 

Görevler, amaçlara ulaşılmasını, kalitenin sağlanmasını ve personelin geliştirilmesini 

temin etmek amacıyla düzenli olarak denetlenmelidir. 

Yorum: Gerekli olan denetiminin kapsamı, iç denetçilerin beceri ve tecrübesine ve 

görevin karmaşıklığına bağlı olacaktır. İster iç denetim çalışması tarafından gerçekleştirilsin 

isterse iç denetim çalışması için birileri tarafından gerçekleştirilsin, görevin denetiminde 

bütün sorumluluk İç Denetim Yöneticisi’ne aittir fakat İç Denetim Yöneticisi, denetimi 

gerçekleştirmesi için iç denetim faaliyetinde görevli tecrübeli bir elemanı atayabilir. 

Denetimin yapıldığına dair belgelendirme yapılır ve söz konusu belge muhafaza edilir.  

2400 – Sonuçların Raporlanması 

İç denetçiler, görev sonuçlarını düzenleyecekleri rapor ile bildirmelidirler.  
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2410 – Raporlama Ölçütleri 

Bildirimler, uygulanabilir sonuçların, tavsiyelerin ve eylem planlarının yanı sıra 

görev hedeflerini ve kapsamını içermelidir. 

2420 – Raporlamaların Kalitesi 

Bildirimler, doğru, tarafsız, açık, öz, yapıcı, eksiksiz ve uygun zamanda yapılmış 

olmalıdır.  

Yorum: Doğru bildirimler hatasız ve tahrif edilmemiş olup temelini oluşturan 

olgulara sadıktır. Tarafsız bildirimler, adil, tarafsız ve önyargısız olup bütün olay ve 

koşulların tarafsız ve eşit bir şekilde değerlendirilmesinin sonucudur. Açık bildirimler, kolay 

anlaşılır ve mantığa uygun olup gereksiz teknik dilden kaçınarak bütün önemli ve uygun 

bilgileri sağlar. Öz bildirimler, isabetli bilgi verirken, gereksiz ayrıntıdan, kalabalık 

detaylardan, bol laf ve sözden kaçınır. Yapıcı bildirimler, görev müşterisine ve kuruma 

yardımcı olur ve ihtiyaç duyulan yerlerde gelişmelere yol açar.  Eksiksiz bildirimler, hedef 

kitle için gerekli olan hiçbir şeyden yoksun değildir ve tavsiyeleri ve sonuçları destekleyecek 

bütün uygun bilgi ve gözlemleri içerir. Zamanında bildirimler ise konunun önemine bağlı 

olarak yönetimin yerinde ve zamanında uygun düzeltici önlemleri almasına olanak sağlar.  

2421 – Hata ve Eksiklikler 

Eğer nihai bir bildirim önemli bir hata veya ihmal içeriyorsa, İç Denetim Yöneticisi, 

orijinal bildirimi alan bütün taraflara düzeltilmiş bilgiyi ulaştırmalıdır. 

2430 – “Uluslararası İç Denetim Mesleki Uygulama Standartlarına Uygun Olarak 

Yapılmıştır” ibaresinin kullanılması” 

İç denetçiler, görevlerinin “Uluslararası İç Denetim Mesleki Uygulama 

Standartlarına uygun yürütüldüğünü”  raporlayabilirler. Bununla birlikte iç denetçiler, bu 

ifadeyi ancak KGGP’ye ilişkin sonuçların, iç denetim çalışmasının standartlarla uyumlu 

olduğunu göstermesi durumunda kullanabilirler. 
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2431 – Görevin Uyumsuzluğunun Açıklanması   

İç Denetim Tanımı, Etik kuralları ve Standartlarla uyumsuzluk belirli bir görevi 

etkiliyorsa, sonuçların bildirimi aşağıdaki hususları açıklığa kavuşturmalıdır:  

 Tam uyum sağlanamayan Etik Kuralları ilkeleri veya Standardı / Standartları, 

 Uyumsuzluğun sebebi / sebepleri, 

 Uyumsuzluğun görev üzerinde ve bildirilen görev sonuçları üzerindeki etkisi.  

2440 – Sonuçların Yayınlanması 

İç Denetim Yöneticisi, sonuçları ilgili taraflara sunmalıdır. 

Yorum: İç Denetim Yöneticisi veya görevlendirilen kişi, yayınlamadan önce nihai 

görev bildirimini gözden geçirip onayladıktan sonra kimlere ve nasıl bildirileceğine karar 

verir.   

2500 – İlerlemenin gözlenmesi 

İç Denetim Yöneticisi, yönetime sunulan sonuçların kullanılmasını izlemek için bir 

sistem kurmalı ve geliştirmelidir. 

2600 – Üst Yönetim'in Riskleri Üstlenmesi  

İç Denetim Yöneticisi, Üst Yönetim'in üstlendiği artık risk düzeyinin kurum için 

kabul edilebilir olmadığını düşünüyorsa, konuyu Üst Yönetim ile tartışmalıdır. Eğer söz 

konusu artık riske ilişkin bir karara varılamazsa, İç Denetim Yöneticisi, sorunun çözümü için 

konuyu Yönetim Kurulu'na rapor etmelidir.   
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

3. İÇ DENETİMDE KALİTE GÜVENCE GELİŞTİRME PROGRAMI: 

DÜZENLEMELER VE İŞLEYİŞİ 

IIA, kuruluş tarihi olan 1941 yılından itibaren aktif bir şekilde iç denetim mesleğinin 

ve iç denetim çalışmalarının kalitesini geliştirme konusunda çok çeşitli çalışmalar 

yürütmektedir. IIA tarafından uygulamaya konulan zorunlu standartlar ile uygulama önerileri 

ve rehberleri ve diğer dokümanlar kalite ölçütlerini oluşturmaktadır.  

IIA, 1 Ocak 2002'de uluslararası iç denetim standartlarını kapsamlı bir şekilde 

değiştirerek yürürlüğe koymuş, bu standartlar kapsamında 1300 Nitelik Standartları 

bölümünde iç denetimde sürdürülebilir bir kalite sağlanması amacına yönelik olarak Kalite 

Güvence Geliştirme Programı hazırlanmasını zorunlu tutmuştur. Standartlar günümüze kadar 

birçok değişikliğe uğramıştır. Aşağıda kronolojik gelişimle birlikte Kalite Güvence Geliştirme 

Programı'nın kapsamı ve işleyişi alt başlıklar halinde açıklanmıştır.  

3.1 IIA'in Kalite Güvence Geliştirme Programı Konusundaki 

Düzenlemelerinin Gelişimi ve Kapsamı 

Kalite güvence geliştirme standartlarındaki değişimler, başlıklar ve kapsam itibariyle 

Tablo 3'de verilmiştir.  

Tablo 3 kapsamında özetlenen düzenlemeler bu alanda toplu bir kaynak oluşturmak 

amacına yönelik olarak aşağıda açıklanmıştır. 2009 yılındaki düzenlemeler ise doğrudan 

ilişkili olması nedeniyle ayrı olarak ele alınmıştır.  
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Tablo 3: 2002, 2007 ve 2009 Yıllarındaki Standartlar 

St
an

da
rt

 
N

o 2002 

St
an

da
rt

 
N

o 2007 

St
an

da
rt

 
N

o 2009 

1300 Kalite Güvence 
Geliştirme Programı 1300 Kalite Güvence 

Geliştirme Programı 1300 Kalite Güvence Geliştirme 
Programı 

1310 Kalite Programı 
Değerlendirmeleri 1310 Kalite Programı 

Değerlendirmeleri 1310 
Kalite Güvence ve 

Geliştirme Programının 
Gereklilikleri 

1311 İç Değerlendirme 1311 İç Değerlendirmeler 1311 İç Değerlendirmeler 

1312 Dış Değerlendirme 1312 Dış Değerlendirmeler 1312 Dış Değerlendirmeler 

1320 Kalite Programı 
Hakkında Raporlama 1320 Kalite Programı 

Hakkında Raporlama 1320 
Kalite Güvence Geliştirme 

Programı Hakkında 
Raporlama 

1330 

İç Denetim 
Standartlarına Uygun 

Olarak Yapılmıştır 
İbaresinin Kullanılması 

1330 
“Standartlara Uygun 

Yapılmıştır” İbaresinin 
Kullanılması 

1321 

“Uluslararası İç Denetim 
Mesleki Uygulama 

Standartlarına Uygundur” 
İbaresinin Kullanılması 

1340 

İç Denetim 
Standartları’nın 
Uygulanmaması 

Durumunun İfşası 

1340 Aykırılıkların 
Açıklanması 1322 Aykırılıkların Açıklanması 

Kaynak: IIA 

3.1.1 IIA'in 2002-2007 Döneminde Geçerli Olan Kalite Güvence Geliştirme 

Programı Standardı 

İlk kez 2002 yılında IIA tarafından yayınlanan standartlara göre bir Kalite Güvence 

Geliştirme Programı aşağıdaki unsurları içermelidir;44 

 İç denetim çalışmalarının tüm yönlerini kapsamalıdır,  
                                                             
44 The Institute of Internal Auditors, (IIA), The Professional Practice Framework, Altamonte Springs, Florida, 
(2004), p. 11-12 
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 İç denetim çalışmalarının etkililiğini sürekli olarak gözlemelidir, 

 İç denetim standartları ve etik kurallar gereğince iç denetim faaliyetleri ile ilişkili 

olarak güvence sunmalıdır, 

 Bir işletmenin çalışmalarının geliştirilmesi ve katma değerinin artırılması için iç 

denetim faaliyetlerine yardımcı olmalıdır, 

 Dönemsel iç gözlem ve değerlendirmeye her an hazır olmalıdır, 

 En az beş yılda bir gerçekleştirilecek olan ve sonuçların organizasyon kuruluna 

raporlandığı bir dış değerlendirmeye her an hazır olmalıdır, 

Yukarıda yer alan öğelerden birinin bulunmaması durumunda, iç denetim çalışması, 

iç denetim standartlarının gerekliliklerini karşılamada yetersiz olacaktır. Eğer iç denetim 

çalışması iç denetim standartlarına uygun olmazsa, iç denetçiler çalışmalarının iç denetim 

standartları gereğince gerçekleştirildiğini iddia edemeyeceklerdir. İç denetim standartları 

gereklerine uygun olmayan bir durum iç denetim çalışmalarının çalışma alanının bütünü 

üzerinde etkili oluyorsa, bu uygunsuzluğun nedeni Üst Yönetim ve Yönetim Kurulu 

tarafından açıklanmalıdır.45 

2002 tarihinden itibaren yürürlüğe giren 1300 nolu KGGP standardının içeriği 

aşağıdaki gibidir; 

 Standart 1300: Kalite Güvence ve Geliştirme Programı 

 Standart 1310: Kalite Programı Değerlendirme 

 Standart 1311: İç Değerlendirme 

 Standart 1312: Dış Değerlendirme 

 Standart 1320: Kalite Programı Hakkındaki Raporlama 

 Standart 1330: “İç Denetim Standartları’na Uygun Olarak Yapılmıştır” İbaresinin 

Kullanımı 

 Standart 1340: İç Denetim Standartları’nın Uygulanmaması Durumunun İfşası 

Bu standardın genel ve özel olmak üzere iki çeşit önerisi mevcuttur.  

                                                             
45 IIA, 2004: 12 
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Genel önerilere göre standart 1300’ün amacı, iç denetim hizmetlerinde kalite 

sağlamak ve kaliteyi yükseltmektir. İç denetim hizmetlerinde kalite sağlamak ve kaliteyi 

yükseltmek için tasarlanacak programın aşağıdaki özellikleri içermesi gerekmektedir;46 

 İç Denetim Yöneticisi tarafından geliştirilmeli ve sürekliliği sağlanmalıdır 

 İç denetim çalışmalarının bütünü üzerinde etkili olmalıdır 

 İç denetim faaliyetleri tüm yönlerinin etkililiğini gözlemlemelidir  

Bir kalite programı iç denetim faaliyetlerine aşağıdaki özellikleri katacak bir şekilde 

geliştirilmelidir; 

 Organizasyonun faaliyetlerine artı değer katmak ve geliştirmek 

 İç denetim standartlarının ve IIA’in etik kurallarını karşılanmak  

Özel önerilere göre İç Denetim Yöneticisi iç denetim standartları ile organizasyonda, 

iç denetim çalışmalarının sorumluluğunu üstlenen en önemli kişidir ve aşağıdaki unsurlardan 

sorumludur; 

 İç denetim hizmet sözleşmesi üzerindeki bütünsel kontrolünü ve bu hizmetlerin 

kalitesini sağlamak, 

 İç denetim çalışmalarını Yönetim Kurulu'na ve alt yönetime raporlamak,  

 Hizmet sözleşmelerinden çıkarılan sonuçların takibini yapmak, 

Ayrıca organizasyonda iç denetim çalışmalarının son sorumluluğunu üstlenen kişi, iç 

denetim faaliyetleri için kalite programının geliştirilmesinden ve sürekliliğinden de 

sorumludur. 

İç Denetim Yöneticisi’nin sorumluluğu Uygulama tavsiyesi 1310-1 tarafından 

aşağıdaki gibi tanımlanmıştır: İç Denetim Yöneticisi, sürecin uygulanması konusunda hesap 

verebilmeli ve iç denetim çalışmasının aşağıdaki unsurları içermesini sağlamalıdır; 

 İç denetim standartları ve IIA’in etik kurallarına uygun olarak yönetmeliğin 

gerektirdiği unsurları uygulamak, 

                                                             
46 IIA 2004: 11 
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 Fonksiyonların etkili bir şekilde gerçekleşmesini sağlamak, 

 Organizasyonun çalışmalarını geliştirmek ve katma değer sağlamak, 

İç denetim çalışması bir organizasyona, sistematik amaçlarını gerçekleştirme 

konusunda yardımcı olur, organizasyonun risk yönetiminin etkililiğini disiplin altına alır, 

kontrol ve yönetim sürecini değerlendirir ve geliştirir.47 

IIA iç denetimi, “bir organizasyonun işlemlerini geliştirmeye ve katma değerini 

artırmaya yönelik bağımsız, tarafsız, güvence ve danışmanlık faaliyetidir. Organizasyona 

sistematize kazandırarak amaçlarını gerçekleştirme konusunda yardımcı olur, risk 

yönetiminin, kontrolün ve yönetişim sürecinin etkililiğini değerlendirerek ve geliştirerek 

disipline eder” şeklinde tanımlamıştır48. İç denetim çalışmasının ve iç denetimin bu 

tanımlarından hareketle iç denetim çalışmasının içeriği, sorumlulukları ve amacı hakkında 

çıkarımlarda bulunabilir. Buna göre bir kalite programı Tablo 4'de ifade edilen unsurları 

içermelidir; 

Tablo 4: Kalite Güvence Geliştirme Programı'nın Unsurları 

İçerik Sorumluluklar Amaçlar 

İç denetim çalışması 
bağımsız bir şekilde 

işlemelidir 
Güvence Organizasyonun çalışmalarını 

geliştirme 

İç denetçiler tarafsız 
olmalıdır Danışma Organizasyonun amaçlarını 

gerçekleştirme 

 Katma değer Risk yönetimini, kontrolü ve yönetim 
sürecinin etkililiğini sağlama 

 Destek/hizmet koşulu  

 Sistematik oluşturma ve 
disipline etme yaklaşımı  

Kaynak: The Institute of Internal Auditors, (IIA), The Professional Practice Framework, Altamonte Springs, 
Florida, (2004), p. 14 

                                                             
47 IIA 2004: 29 
48 IIA 2004: xxvii 
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Standart 1310: Kalite Güvence Geliştirme Programı Değerlendirmesi 

İç denetim standartlarının 1310 nolu standardına göre her bir iç denetim çalışması 

kalite programının genel etkililiğini gözetleyecek bir süreci içermelidir. Bu süreç hem iç hem 

de dış değerlendirmeyi içermelidir.49 

Kalite gözlem programları performans ölçütlerinin sürekli ölçümünü ve analizini 

gerektirmektedir. Kalite programlarının değerlendirmesi, iç denetim çalışmalarının kalitesi 

üzerine bir çalışma içermektedir. Bu çalışma bir sonuca veya olası önerilere ulaşmalıdır. 

Uygulama tavsiyeleri 1310-1’de yer alan kılavuza göre aşağıdaki ölçüler de içerilmelidir;50 

 İç denetim standartlarına ve etik kurallara uygunluğu, 

 İç denetim işleminin yönetmeliğinin, amaçlarının, hedeflerinin, politikasının ve 

prosedürlerinin yeterliliği, 

 Organizasyonun risk yönetimine, kontrol sürecine ve  yönetim sürecine katkısı, 

 Yasalara, düzenlemelere ve kamu ve endüstri standartlarına uygunluğu, 

 İşlemlerin etkililiği ve en iyi uygulamaların kabulü, 

 İç denetim çalışması aracılığı ile organizasyonun çalışmalarının ilerlemesi ve katma 

değer yaratımı, 

Standart 1311: İç Değerlendirme 

İç değerlendirme, işini hakkıyla yapan tüm denetim personeline ve baş denetim 

yöneticisine güvence sağlar. Dönemsel iç değerlendirmeler titiz ve güvenilir bulguların 

raporlandığı özel projeler aracılığıyla güvence sağlar.51 İç denetim standartlarından Standart 

1311, iç değerlendirmenin aşağıdaki unsurları içermesi gerektiğini önermektedir; 

 İç denetim çalışmasının performansı sürekli gözden geçirilmelidir 

                                                             
49 IIA 2004: 11 
50 The Institute of Internal Auditors, (IIA), “Quality Assessment Manual”, 6th Edition, Altamonte Springs, 
(2009), p. 36 
51 Sawyer, L. B., Dittenhofer, M. A. and Scheiner, J. H. Sawyer’s Internal Auditing. The Practice of Modern 
Internal Auditing, 5th Edition, Altamonte Springs, (2003), p. 1025 
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 Ya öz değerlendirme ya da organizasyondaki diğer bireylerin sahip olduğu iç 

denetim standartları ve iç denetim uygulaması bilgileriyle yapılan değerlendirme ile 

dönemsel değerlendirme yapılmalıdır. 

Standart 1312: Dış Değerlendirme 

İç denetim standartlarından 1312, dış değerlendirmenin en azından beş yılda bir, 

bağımsız bir gözden geçirici veya organizasyonla ilgisi olan ancak dışarıdan gelecek bir 

gözden geçirme takımı tarafından gerçekleştirilmesi gerektiğini ifade etmektedir.52 Bu 

nedenle her bir iç denetim faaliyetini 1 Ocak 2002 yılından itibaren beş yılda bir dış 

değerlendirmenin izlemesi gerektiği ifade edilebilir. 2002 yılı yeni iç denetim standartlarının 

uygulamaya konduğu tarihi ifade etmektedir. 

Uygulama Tavsiyeleri 1312-1’de yer alan yönerge, dış değerlendirmenin altı alt 

bölümden oluştuğunu ifade etmektedir. Bunlar;  

(a) Genel,  

(b) Dış Denetçinin Nitelikleri (Bağımsızlık, Dürüstlük ve Tarafsızlık, Yetkinlik),  

(c) Yönetim Kurulu'nun Uygun Bulması,  

(d) Dış Değerlendirmenin Alanı,  

(e) Sonuçların Raporlanması,  

(f) Bağımsız Onay İle Öz Değerlendirme. 

Standart 1320: Kalite Programı Hakkındaki Raporlama 

İç denetim standartlarından Standart 1320’ye göre İç Denetim Yöneticisi Yönetim 

Kurulu'na ve Denetim Komitesi'ne dış değerlendirmenin sonuçlarını raporlamalıdır.53 

Uygulama tavsiyesi 1320-1, dış değerlendirmenin tamamlanırken değerlendirmeyi 

yöneten takımın iç denetim çalışmasının iç denetim standartlarına uygunluğu hakkında bir 

                                                             
52 IIA 2004: 11 
53 IIA 2004: 11 
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düşünce ifade edecek resmi bir rapor sunulmasını önermektedir. Raporun, iç denetim 

çalışmasının iç denetim yönetmeliğine ve diğer standartlara uygun olması gerekir ve iç 

denetim çalışmasının kalitesinin geliştirilmesi için çeşitli öneriler içermelidir.54 

Ön rapor İç Denetim Yöneticisi tarafından yorum içerecek şekilde sunulmalıdır. İç 

Denetim Yöneticisi, resmi bir davranış planı çerçevesinde sunulan yorumlara ve önerilere 

cevap vermelidir. İş takibinin uygunluğu İç Denetim Yöneticisi’nin sorumluluğundadır.  

İç Denetim Yöneticisi’nin yorumlarını ve davranış planlarını içeren son rapor 

genellikle organizasyonda değerlendirmeden sorumlu olan kişiye sunulmalıdır ve raporun 

kopyası Yönetim Kurulu’na, Denetim Komitesi'ne ve gözden geçirme fonksiyonuna sahip 

diğer kişilere sunulmalıdır.55 

Standart 1330: “İç Denetim Standartları’na Uygun Olarak Yapılmıştır” İbaresinin 

Kullanımı 

İç denetim standartlarından 1330’a göre iç denetçiler raporlarında İç Denetim Meslek 

Uygulaması Standartlarına uygundur ifadesini kullanmalıdırlar. Buna karşın iç denetçiler bu 

ifadeyi sadece kalite programı değerlendirmesinin iç denetim faaliyetini doğrulaması 

durumunda kullanmalıdır. Doğrulamaktan kasıt, iç denetim çalışmasının iç denetim 

standartlarına uygun olmasıdır.56 

Uygulama Tavsiyesi 1330-1’e göre bir denetçi, denetim işleminin iç denetim 

standartlarına uygun olarak gerçekleştirildiğini ifade etmeden önce kalite programı 

değerlendirilmeli ve iç denetim çalışmasının iç denetim standartlarına uygun olduğu 

bulgusuna ulaşılmalıdır. İç denetim çalışması işleminin uygun olmaması durumunda durum, 

Üst Yönetim'e veya Yönetim Kurulu'na raporlanmalıdır.57 

 

 

                                                             
54 IIA 2004: 115 
55 The Institute of Internal Auditors, (IIA), Quality Assesment Manual, 4th Edition, Altamonte Springs, (2003), p. 
20 
56 IIA 2004: 12 
57 IIA 2004: 117-118 
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Standart 1340: İç Denetim Standartları’nın Uygulanmaması Durumunun İfşası 

İç denetim çalışmalarının iç denetim standartlarına ve iç denetçinin etik kurallara 

uyma zorunluluğu olmasına karşın iç denetim faaliyetleri ve/ya da iç denetçiler bu standartları 

karşılayamayabilirler. Bu tür bir uygunsuzluk ortaya çıkarsa durum Yönetim Kurulu'na 

raporlanmalıdır. 

Standart 1340, iç denetim standartlarının belirli denetim projelerine uygun olmadığı 

bir durumda denetim projelerinin sonuçlarını içeren final raporunda aşağıdaki unsurların yer 

alması gerektiğini belirtmektedir;58 

 Hangi iç denetim standardının yerine getirilemediği, 

 Bu standardın yerine getirilememesinin nedeni, 

 Uygun olmayan standardın denetim projesi üzerindeki etkisi. 

3.1.2 IIA'in 2007-2009 Döneminde Geçeli Olan Kalite Güvence Geliştirme 

Programı Standartları 

İç Denetim Standartları, yukarıda da bahsedildiği gibi 2007 yılının Temmuz ayından 

itibaren tekrar güncellemeye tabi olmuştur. Standardın kapsamında yer alan düzenlemeler 

aşağıdaki gibidir;59 

 Standart 1300 – Kalite Güvence Geliştirme Programı 

o Uygulama Önerisi 1300 – 1: Kalite Güvence Geliştirme Programı 

 Standart 1310 – Kalite Programı Değerlendirmeleri 

o Uygulama Önerisi 1310 – 1: Kalite Programı Değerlendirmeleri 

 Standart 1311 – İç Değerlendirmeler 

o Uygulama Önerisi 1311 – 1: İç Değerlendirmeler 

o Uygulama Önerisi 1311 – 2: İç Denetim Çalışmasının Gözden Geçirilmesinin 

Desteklenmesi İçin (Nicel Metrikler ve Nicel Değerlendirmeler) Ölçülerin 

Tesis Edilmesi 

 Standart 1312 – Dış Değerlendirmeler 
                                                             
58 IIA 2004: 22 
59 The Institute of Internal Auditors, (IIA), “Quality Assessment Manual”, 6th Edition, Altamonte Springs, 
(2009), p. 41-58 
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o Uygulama Önerisi 1312 – 1: Dış Değerlendirmeler 

o Uygulama Önerisi 1312 – 2: Dış Değerlendirmeler: Bağımsız Onaylı 

Özdeğerlendirme 

 Standart 1320 – Kalite Programı Hakkında Raporlama 

o Uygulama Önerisi 1320 – 1: Kalite Programı Hakkında Raporlama 

 Standart 1330 – “Standartlara Uygun Yapılmıştır” İbaresinin Kullanılması  

o Uygulama Önerisi 1330 – 1: “Standartlara Uygun Yapılmıştır” İbaresinin 

Kullanılması 

Standart 1300 – Kalite Güvence Geliştirme Programı (KGGP) 

Standart 1300: İç Denetim Yöneticisi, iç denetim çalışmasının tüm yönlerini 

kapsayan ve etkililiğini sürekli gözleyen bir KGGP hazırlamalı ve bunu sürdürmelidir. Bu 

program, dönemsel iç ve dış kalite değerlendirmelerini ve devamlı iç gözlem faaliyetini 

içermelidir. Programın her parçası, iç denetim çalışmasının katma değer yaratmasına, 

kurumun çalışmalarının geliştirilmesine yardımcı olmalı ve iç denetim çalışmasının Etik 

Kurallara ve Standartlara uyması konusunda güvence sağlamalıdır. 

Standart 1310 – Kalite Programı Değerlendirmeleri 

Standart 1310: İç denetim çalışması, kalite programının genel etkililiğini gözlemek 

ve değerlendirmek amacına yönelik bir süreç uygulamalıdır. Bu süreç, hem iç hem de dış 

değerlendirmeleri içermelidir. 

Standart 1311 – İç Değerlendirmeler 

Standart 1311: İç değerlendirmeler şunları kapsamalıdır: 

 İç denetim çalışmasının performansının devamlı gözden geçirilmesi, 

 Öz değerlendirme yoluyla veya kurum içinde, iç denetim uygulamaları ve 

Standartları bilen kişilerce yapılan dönemsel gözden geçirmeler. 
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Standart 1312 – Dış Değerlendirmeler 

Standart 1312: Dış değerlendirmeler, kurum dışından vasıflı ve bağımsız bir gözden 

geçirme uzmanı veya ekibi tarafından en azından beş yılda bir yapılmalıdır. Dış 

değerlendirme sıklığının arttırılmasına yönelik potansiyel ihtiyaç, dış gözden geçirme uzmanı 

veya ekibinin sahip olması gereken vasıflar ve bunların bağımsızlığı meseleleri, menfaat 

çatışması ihtimali de dikkate alınarak, İç Denetim Yöneticisi ile Yönetim Kurulu ve Denetim 

Komitesi arasında tartışılmalıdır. Bu tartışmalarda, gözden geçirme görevlisi veya ekibinin 

tecrübesi değerlendirilirken, kurumun büyüklüğü, karmaşıklığı ve sektörü dikkate alınmalıdır. 

Standart 1320 – Kalite Programı Hakkında Raporlama 

Standart 1320 - İç Denetim Yöneticisi, dış değerlendirme sonuçlarını denetim 

komitesi ve Yönetim Kurulu'na raporlamalıdır. 

Standart 1330 – "Standartlara Uygun Yapılmıştır" İbaresinin Kullanılması 

Standart 1330: İç denetçilerin, çalışmalarının "Uluslararası iç Denetim Mesleki 

Uygulama Standartlarına uygun yapıldığını" belirtmeleri teşvik edilir. Ancak iç denetçilerin 

bu ibareyi kullanabilmesi için, kurumun kalite geliştirme programı hakkındaki 

değerlendirmelerin, iç denetim çalışmasının Standartlara uyduğunu göstermesi gerekir. 

Standart 1340 – Aykırılıkların Açıklanması 

Standart 1340: İç denetim çalışmasının Standartlara, İç Denetçilerin Etik Kurallarına 

uyumu gerçekleştirmesi gerekmekle birlikte tam uyumun sağlanamadığı durumlarda olabilir. 

Aykırılıklar iç denetim çalışmalarının genel kapsamını veya çalışmalarını etkiler hale 

geldiğinde, Denetim Komitesi'ne ve Yönetim Kurulu'na özel durum açıklaması yapılmalıdır. 

3.2 Yürürlükte Olan Kalite Güvence Geliştirme Programı'nın Özellikleri ve 

İşleyişi 

Daha önce de belirttiğimiz gibi iç denetim mesleğinin kalitesinin sürekli gelişmesini 

sağlamak amacıyla IIA, standartlarını sürekli gözden geçirmekte ve değişiklikler ve yenilikler 

getirmektedir. 2007'den sonra en kapsamlı değişiklikler 2009 yılında yapılmıştır. Son 
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değişiklikleri içeren standardın kapsamında yer alan düzenlemeler, aşağıda başlıklar halinde 

anlatılmıştır.  

3.2.1 1300 – Kalite Güvence Geliştirme Programı Standardı 

İç Denetim Yöneticisi, iç denetim çalışmalarının tüm yönlerini kapsayan bir Kalite 

Güvence Geliştirme Programı hazırlamak ve bunu sürdürmek zorundadır. 

Yorum: Bir kalite ve geliştirme programı, iç denetim çalışmalarının İç Denetimin 

Tanımına ve Standartlara uygun olarak değerlendirilmesini ve iç denetçilerin Etik Kurallarını 

uygulayıp uygulamadığının değerlendirilmesini mümkün kılmak amacıyla tasarlanır. 

Program ayrıca iç denetim çalışmalarının verimliliğini ve etkililiğini değerlendirir ve 

geliştirme için fırsatları belirler. 

İç Denetim Yöneticisi, çalışma kapsamı standartlardaki ve iç denetimin tanımındaki 

tüm çalışmaları içine alan bir iç denetim çalışması (birimi) kurmaktan sorumludur. Bunun 

sağlanması için, “Standart 1300” İç Denetim Yöneticisi’nin bir Kalite Güvence Geliştirme 

Programı hazırlamasını gerekli kılar. 

İç Denetim Yöneticisi, iç denetim çalışmasından yaralanan çeşitli hak sahiplerine. İç 

denetim çalışmasının; 

 İç Denetimin Tanımı, Standartlar ve Etik Kurallarıyla uyumlu olması gereken iç 

denetim yönetmeliğine uygun çalıştığı, 

 Etkili ve verimli bir şekilde çalışma gösterdiği, 

 Paydaşlar ve diğer hak sahiplerinin gözünde katma değer yaratıcı ve kurumun 

çalışmalarını iyileştirici olarak görüldüğü konusunda makul bir güvence sağlamak 

için tasarlanan süreçlerin uygulanmasından sorumludur. 

Bu süreçler, gerekli gözetim, dönemsel iç değerlendirmeler, kalite güvencesinin 

sürekli gözlenmesi ve dönemsel dış değerlendirmeleri içine alır. 

KGGP, İç Denetimin Tanımı, Standartlar, Etik Kurallar ve mesleğin en iyi 

uygulamalarındaki gibi, iç denetim çalışmasının (biriminin) yönetim ve iç denetim 

çalışmalarının tüm cephelerini kapsamalıdır. KGGP, İç Denetim Yöneticisi tarafından veya 



57 
 

doğrudan onun gözetimi altında hayata geçirilir. Küçük iç denetim çalışmaları (birimleri) 

hariç tutulursa, İç Denetim Yöneticisi, genellikle KGGP sorumluluklarının çoğunu astlarına 

dağıtır. Büyük ve karmaşık ortamlarda (çok sayıda iş biriminin veya mekânın olması gibi), İç 

Denetim Yöneticisi denetimden bağımsız iç denetim çalışmasının çeşitli katmanlarıyla 

danışma halinde olan resmi bir KGGP hazırlar. Bu bağımsız fonksiyon bir İç Denetim 

Yöneticisi tarafından yönetilmelidir. Bu yönetici (ve sınırlı sayıda personel) başarılı bir 

KGGP’nin gerektirdiği çalışmaları idare eder ve izler. 

3.2.2 Standart 1310 – Kalite Güvence Geliştirme Programı’nın Gereklilikleri 

KGGP, hem iç hem de dış değerlendirmeleri içermelidir. 

KGGP, iç denetim çalışması tarafından gerçekleştirilen denetim ve müşavirlik işinin 

tüm yelpazesinin sürekli ve dönemsel olarak değerlendirilmesi sürecidir. Bu sürekli ve 

dönemsel değerlendirme titiz ve kapsamlı süreçlerden, iç denetim ve müşavirlik işinin sürekli 

denetimi ve test edilmesinden ve İç Denetim Tanımı’na, Etik Kurallara ve Standartlara 

uygunluğun dönemsel olarak onaylanmasından oluşur. Bu iş, sürekli değerlendirmeleri ve 

performans ölçümlerinin analizlerini de (örneğin, iç denetim planının başarısını, dönüş 

zamanını, kabul edilen önerileri ve müşteri memnuniyetini) içerir. Eğer değerlendirmelerin 

sonuçları, iç denetim çalışması tarafından geliştirilmesi gereken alanları gösteriyorsa, İç 

Denetim Yöneticisi, KGGP aracılığıyla iyileştirmeler uygular.  

 Değerlendirmeler, iç denetim çalışmasının kalitesi üzerinde değerlendirme ve 

sonuçlandırma yapar ve uygun geliştirmeler için önerilerde bulunur. KGGP’ler 

aşağıdaki unsurların değerlendirmesini içerir. 

o Uygunsuzluğun giderilmesi için zamanında yapılacak düzeltici davranışlar 

dâhil olmak üzere İç Denetimin Tanımına, Etik Kurallara ve Standartlara 

uygunluğun,  

o İç denetim çalışma yönetmeliğinin, amaçlarının, hedeflerinin, politikalarının ve 

prosedürlerinin yeterliliğinin, 

o Organizasyonun yönetişimine, risk yönetimine ve kontrol süreçlerine 

katkısının,  
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o Yürürlükteki yasalara, düzenlemelere ve kamu veya endüstri standartlarına 

uygunluğunun, 

o Sürekli geliştirme çalışmalarının etkililiği ve en iyi uygulamaların kabulünün, 

o Organizasyonun işlemlerine değer katan ve geliştiren iç denetim çalışmasının 

kapsamının, 

 KGGP kaynakların, teknolojinin, süreçlerin ve prosedürlerin uygun ve zamanında 

gelişimini içeren tavsiyelerin izlenmesini de amaçlar.  

 İç Denetim Yöneticisi, hesap verebilirliğin ve şeffaflığın sağlanması için dış ve –eğer 

mümkünse– iç kalite program değerlendirmelerinin sonuçlarını, çeşitli faaliyet 

paydaşlarına (örneğin, Üst Yönetim'e, Yönetim Kurulu'na ve dış denetçilere) iletir. İç 

Denetim Yöneticisi, en az yılda bir kez, kalite programının amaçlarını ve sonuçlarını 

Üst Yönetim'e ve Yönetim Kurulu'na rapor eder.  

3.2.3 Standart 1311 – İç Değerlendirme 

İç değerlendirme şunları içermelidir: 

 İç denetim çalışmasının performansının sürekli izlenmesi ve 

 Öz değerlendirme aracılığıyla ya da iç denetim uygulamaları hakkında yeterli bilgiye 

sahip, organizasyon içindeki diğer kişilerce gerçekleştirilen dönemsel gözden 

geçirmeler. 

Yorum: Sürekli izleme, iç denetim çalışmasının günlük denetiminin, gözden 

geçirmesinin ve ölçümünün ayrılmaz bir parçasıdır. Sürekli izleme, iç denetim faaliyetini 

yönetmede geçmişte kullanılmış olan rutin politikalar ve uygulamalar ile İç Denetimin 

Tanımına, Etik Kurallara ve Standartlara uygunluğun değerlendirilmesinde halen kullanılan 

süreçler, araçlar ve bilgilerin bir araya getirilmesidir.  

Dönemsel gözden geçirmeler İç Denetimin Tanımına, Etik Kurallara ve Standartlara 

uygunluğun değerlendirilmesi için uygulanan değerlendirmelerdir.  

İç denetim uygulamaları hakkında yeterli bilgi, en azından Uluslararası Mesleki 

Uygulama Çerçevesi’nin tüm öğelerinin anlaşılmasını içerir. 



59 
 

 Sürekli iç değerlendirmede kullanılacak süreçler ve araçlar şunları içerir: 

o Çalışmanın denetimi, 

o Kontrol listesi ve prosedürlerin (örneğin, denetim ve prosedürler el kitabının) 

takibi, 

o Denetim müşterilerinin ve diğer paydaşlarının yaptığı geri bildirim, 

o Sorumlu denetçiler dışındaki personelin çalışma notlarının bir kısmının gözden 

geçirilmesi, 

o Proje bütçeleri, zaman tasarruf sistemleri, denetim planının tamamlanması ve 

maliyet iyileştirmeleri ve/ya da 

o Diğer performans ölçümlerinin analizi (dönüş zamanı ve kabul edilen 

tavsiyeler gibi) 

 

 Sonuçlar, sürekli performansın kalitesini sağlamak için geliştirilir ve uygun 

gelişmeleri sağlamak için alınan kararlar uygulanır. 

 IIA’in Kalite Değerlendirme Elkitabı ya da karşılaştırılabilir kılavuz ve araçlar seti, 

sürekli iç değerlendirmeye temel teşkil etmelidir.  

 Dönemsel iç değerlendirme: 

o Paydaş gruplarla yapılan ayrıntılı mülakatları ve anketleri içerebilir. 

o İç denetim çalışmasının üyeleri tarafından gerçekleştirilebilir (öz-

değerlendirme). 

o İç denetçi sertifikasına sahip olan kişiler ya da organizasyonda herhangi bir 

bölümde görev alan diğer ehil denetim mesleğinin yetkin kişileri tarafından 

gerçekleştirilebilir.  

o Öz-değerlendirme, iç denetçi sertifikasına sahip olan kişiler ya da diğer ehil 

denetim mesleğinin yetkin kişileri tarafından gözden geçirilen materyalleri 

kapsayabilir.  

o İç denetim çalışması uygulamalarının karşılaştırmalı değerlendirilmesini ve iç 

denetim mesleğinin en iyi uygulamaları karşısındaki performans ölçümlerini 

içerebilir. 
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 Dış değerlendirmeden çok kısa bir süre önce gerçekleştirilen dönemsel iç 

değerlendirme, dış değerlendirmenin maliyetini azaltmaya yardımcı olabilir. Eğer 

dönemsel iç değerlendirme, nitelikli ve bağımsız bir dış gözden geçirici veya gözden 

geçirme ekibi tarafından gerçekleştirilirse, değerlendirme sonuçları, daha sonraki dış 

kalite değerlendirmesinin sonuçlarına dair herhangi bir güvence vermemelidir. 

Rapor, iç denetim çalışmasının uygulamalarını geliştirecek önerileri ve tavsiyeleri 

içermelidir. Eğer dış değerlendirme bağımsız bir onay ile öz-değerlendirme biçimini 

alırsa, dönemsel iç değerlendirme, bu sürecin öz-değerlendirme kısmı olarak işlev 

görebilir. 

 Sonuçlar, performans kalitesine ve Standartlara uygunluğa yönelik geliştirilir. 

 İç Denetim Yöneticisi, güvenilirlik ve tarafsızlık sağlayacak bir iç değerlendirme 

sonuçları raporlama yapısı oluşturur. Sürekli ve dönemsel gözden geçirmeden 

sorumlu kişiler, genellikle gözden geçirmelerin değerlendirilme sürecinde İç 

Denetim Yöneticisi’ne rapor ederler ve sonuçları doğrudan İç Denetim Yöneticisi’ne 

aktarırlar. 

 İç Denetim Yöneticisi, yılda en az bir kere iç değerlendirme sonuçlarını, davranış 

planlarını ve başarılı uygulamaları Üst Yönetim'e ve Yönetim Kurulu'na sunar.  

3.2.4 Standart 1312 – Dış Değerlendirme 

Dış değerlendirme, organizasyon dışındaki nitelikli bağımsız bir gözden geçirici ya 

da gözden geçirme ekibi tarafından en az beş yılda bir kez yapılmalıdır. İç Denetim Yöneticisi 

aşağıdaki unsurları Yönetim Kurulu ile tartışıp değerlendirmelidir: 

 Daha sık dış değerlendirme ihtiyacı 

 Potansiyel çıkar çatışmalarını içerecek bir şekilde, dış gözden geçiricinin ya da 

gözden geçirme ekibinin ehliyeti ve bağımsızlığı.  

Yorum: Ehil bir gözden geçirici ya da gözden geçirme ekibi, iç denetim mesleğinin 

uygulamasına ve dış değerlendirme sürecine tam olarak hâkim olan bireylerden oluşur. 

Gözden geçiricinin ya da gözden geçirme ekibinin ehliyetinin değerlendirmesi, gözden 

geçirmeyi gerçekleştirmek için seçilen bireylerin, mesleki açıdan yetkin iç denetim tecrübesi 

ve mesleki kimlikleri ile sağlanır. Ehliyetin değerlendirilmesinde, organizasyonun boyutu ve 
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karmaşıklığı ile iç denetim çalışmasını değerlendiren gözden geçiricilerin sektör, endüstri ve 

teknik bilgisi yanında organizasyonla olan ilişkisi de dikkate alınır. 

Bağımsız bir gözden geçirici ya da gözden geçirme ekibi, gerçekte ya da görünürde 

bir çıkar çatışması içinde ve iç denetimin gerçekleştirildiği organizasyonun bir parçası ya da 

organizasyonun kontrolü altında olmayacaktır. 

 Dış değerlendirme, iç denetim çalışması tarafından gerçekleştirilen denetim ve 

müşavirlik işinin tüm yelpazesini kapsar ve bu değerlendirme, KGGP’nin 

değerlendirilmesiyle sınırlandırılmaz. Dış değerlendirmeden optimal fayda elde 

edebilmek için çalışma alanı, uygulamaların karşılaştırmalı değerlendirmesini, 

teşhisini ve raporlanmasını içermelidir. Bu unsurlar, iç denetim çalışmasının daha 

etkili ve etkili olmasına yardımcı olur. Bu iş, nitelikli ve bağımsız bir dış gözden 

geçirici veya gözden geçirme ekibi tarafından tam bir dış değerlendirme aracılığıyla 

ya da nitelikli ve bağımsız bir gözden geçirici ya da gözden geçirme ekibi tarafından 

bağımsızlığı onaylanan kapsamlı bir iç öz-değerlendirme aracılığıyla 

gerçekleştirilebilir. Bununla birlikte İç Denetim Yöneticisi, her durumda dış 

değerlendirmenin beklenen sonuçlarını açıkça belirtecek kapsamı sağlar. 

 İç denetim çalışmasının dış değerlendirmeleri, iç denetim çalışması tarafından 

gerçekleştirilen (iç denetim yönetmeliğine uygun bir şekilde gerçekleştirilen) ve İç 

Denetimin Tanımına, Etik Kurallara ve Standartlara uygunluk ile gelişme için 

tavsiyeleri de içeren güvence ve müşavirlik işinin geniş yelpazesine dair fikirleri 

kapsar. İç Denetimin Tanımına, Etik Kurallara ve Standartlara uygunluğun dışında 

kalan değerlendirme konusunun kapsamı İç Denetim Yöneticisi, Üst Yönetim ya da 

Yönetim Kurulu'nun uygun görmesiyle değiştirilebilir. Bu değerlendirmeler İç 

Denetim Yöneticisi ve iç denetim çalışmasının diğer üyeleri için, özellikle karşılıklı 

denetimin ve en iyi uygulamaların paylaşıldığı durumlarda, önemli ölçüde değer 

taşıyabilir. 

 Gözden geçirmenin tamamlanması sonrasında, Üst Yönetim'e ve Yönetim Kurulu'na 

resmi bir bilgi verilir.  

 Dış değerlendirmede iki yaklaşım vardır. İlk yaklaşım, nitelikli ve bağımsız bir dış 

gözden geçirici ya da gözden geçirme ekibi tarafından yürütülen tam dış 
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değerlendirmedir. Bu yaklaşım uzman ve mesleki açıdan yetkin proje yöneticisinin 

liderliği altında mesleki açıdan yetkin kişilerden oluşan bir dışarıdan takımı içerir. 

İkinci yaklaşım, iç öz-değerlendirmenin ve iç denetim çalışması tarafından 

tamamlanan bir raporun bağımsız bir şekilde onaylanmasını yönetmek için, nitelikli 

ve bağımsız bir dış gözden geçiricinin ya da gözden geçirme ekibinin kullanımını 

içerir. Bağımsız dış gözden geçiriciler, iç denetim uygulamalarına yön verecek 

ölçüde deneyimli olmalıdır. 

 Dış değerlendirmeyi gerçekleştirecek bireyler, organizasyondan ya da 

organizasyonun çıkarından bağımsız olmalıdır. Nitelikli ve bağımsız bir dış gözden 

geçirici ya da gözden geçirme ekibi seçilirken İç Denetim Yöneticisi tarafından 

Yönetim Kurulu ile yapılan tartışma sonucunda göz önünde bulundurulması gereken 

konular, aşağıdaki unsurları içerir: 

o Firmaların görünür ya da görünmez çıkar çatışmaları şunları sağlamalıdır. 

 Finansal tabloların dış değerlendirmesi, 

 Yönetişim, risk yönetimi, finansal raporlama, iç kontrol ve diğer ilişkili 

alanlarda sağlanan müşavirlik hizmetleri, 

 İç denetim faaliyetine yardım. Mesleki açıdan yetkin hizmet 

sağlayıcılar tarafından yürütülen işin önemi ve miktarı üzerine yapılan 

değerlendirmeler. 

o Organizasyonda daha önceden değerlendirme gerçekleştirmiş olan kişilerin 

görünür ya da görünmez çıkar çatışmasının olması. Organizasyondan bağımsız 

olan bireye değerlendirme için belli bir zaman verilmelidir.  

o İç denetim çalışması değerlendirmeye tabi olmasına ve görünür ya da 

görünmez bir çıkar çatışmasına sahip olmamasına karşın, değerlendirme 

yapacak bireyler organizasyondan bağımsızdır. “Organizasyondan bağımsız 

olmanın" anlamı, iç denetim faaliyetine tabi olan organizasyonun herhangi bir 

parçası ya da organizasyonun kontrolü altında olmadığıdır. Nitelikli ve 

bağımsız dış gözden geçiricinin ya da gözden geçirme ekibinin seçiminde, 

gözden geçiricinin organizasyon ya da iç denetim çalışması ile bugün ya da 

geçmişte ilişki içinde olabilmesi sebebiyle görünür ya da görünmez çıkar 

çatışmasının olabileceği veri kabul edilir.  
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o İç denetim çalışması, faaliyetle ilgili olarak ayrıştırılmış olsa da organizasyona 

tabi ya da organizasyonla ilişkili diğer departmanlardaki bireyler, dış 

değerlendirmenin yönetim amaçları açısından bağımsız olarak 

değerlendirilmezler. “İlişkili organizasyon” bir ana organizasyon, kuruluşların 

aynı grubuna bağlı organizasyon ya da bu organizasyonla ilişkili gözetim, 

denetim ve kalite güvence sorumlulukları olan bir organizasyon olabilir.  

o Görünür ya da görünmez çıkarlar, karşılaştırmalı gözden geçirme 

değerlendirmelerini içermektedir. İki ya da daha fazla organizasyon (bir sanayi 

grubunda ya da diğer benzeşen gruplarda, bölgesel derneklerde ya da diğer 

organizasyon gruplarında; bir önceki maddede belirtilen “ilişkili organizasyon” 

tanımında yer alanlar hariç olmak üzere) arasındaki karşılaştırmalı gözden 

geçirme değerlendirmeleri, bağımsızlığa ilişkin kaygıları hafifletecek şekilde 

yapılandırılabilir. İki organizasyon arasındaki karşılıklı gözden geçirmeler 

bağımsızlık testini geçemeyecektir.  

o Görünürle ilgilenmenin ya da bağımsızlığın aşınması gerçekliğinin üstesinden 

gelmek için bir ya da daha fazla bağımsız birey, dış değerlendirme takımının 

işini bağımsız bir şekilde onaylamak için dış değerlendirme takımının bir 

parçası olabilir. 

 

 Bütünlük, gözden geçiricilerin sır saklama sınırları içerisinde dürüst ve samimi 

olmasını gerektirir. Hizmet ve kamu güveni, kişisel kazanç ve avantajdan sonra 

gelmemelidir. Tarafsızlık, gözden geçirme hizmetlerine değer katan bir kalite ve 

düşünce halidir. Tarafsızlık ilkesi yansız, entelektüel açıdan dürüst ve çıkar 

çatışmalarından uzak olmayı gerektirir.  

 Dış değerlendirme sonuçlarının elde edilmesi ve aktarılması, bazı mesleki yetkinlik 

işlerin yerine getirilmesini gerektirir. Buna göre, dış gözden geçirici olarak işlem 

yürüten bir birey aşağıdaki unsurları gerçekleştirmelidir: 

o İç denetim mesleği için ehil ve yetkili olmalı ve Standartlar hakkında ayrıntılı 

bilgi sahibi olmalı. 

o Mesleğin en iyi uygulamalarına yön verecek şekilde deneyimli olmalı. 

o İç denetim uygulamasında ya da bununla ilişkili olan bir müşavirlik işinde 

yönetici düzeyinde, en az üç yıllık bir deneyime sahip olmalı. 
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Bağımsız gözden geçirici takımının liderleri ve öz-değerlendirmenin sonuçlarını 

bağımsız bir şekilde onaylayan dış gözden geçiriciler, ilave bir ehliyete ve daha önceden dış 

kalite değerlendirme sürecinde bir takım üyesi olarak çalışma sonucunda elde edilen bir 

deneyime sahip olmalı, IIA’in kalite değerlendirme eğitim kursunu ya da benzer eğitimleri 

başarıyla tamamlamış olmalı ve İç Denetim Yöneticisi ya da karşılaştırılabilir üst iç denetim 

yönetim deneyimi olmalıdır. 

 Gözden geçiriciler, ilgili teknik uzmanlığa ve endüstri deneyimine de sahip 

olmalıdır. Diğer ihtisas alanlarında uzmanlığı olan kişiler takıma yardım edebilir. 

Örneğin, risk yönetimi girişimciliği, IT denetimi, istatistiksel örnekleme, operasyon 

sistemleri ya da kontrol öz-değerlendirme konularında uzman olan kişiler 

değerlendirme aşamasına belli noktalarda katılabilirler.  

 İç Denetim Yöneticisi, dış kalite değerlendirmesinin seçimi ve yaklaşımının 

belirlenmesine Üst Yönetim ve Yönetim Kurulu'nu da dâhil eder.  

 Dış değerlendirme, iç denetim çalışmasının aşağıdaki unsurlarını da içeren geniş bir 

kapsama sahiptir. 

o İç Denetimin Tanımına, Etik Kurallara, Standartlara ve iç denetim 

yönetmeliğine, planlarına, politikalarına, prosedürlerine, uygulamalarına ve 

yürürlükteki yasalarına ve düzenleme gerekliliklerine uygunluk. 

o Kurul, Üst Yönetim ve operasyon müdürleri tarafından ifade edilen iç denetim 

çalışması beklentileri. 

o Süreçte yer alan anahtar grupların içindeki ve bunlar arasındaki ilişkiyi de 

içerecek bir şekilde, iç denetim çalışmasının organizasyonun yönetişim 

sürecine entegrasyonu. 

o İç denetim çalışması tarafından kullanılan araçlar ve teknikler. 

o Sürecin geliştirilmesine odaklanan personeller arasındaki bilgi, deneyim ve 

disiplinlerin birleştirilmesi. 

o İç denetim çalışmasının organizasyonun işlemlerine artı değer katıp 

katmadığının ve bu işlemleri geliştirip geliştirmediğinin belirlenmesi. 

 

 Gözden geçirmenin ilk sonuçları, değerlendirme süreci esnasında ve sonunda İç 

Denetim Yöneticisi ile tartışılır. Final sonuçları İç Denetim Yöneticisi’ne ya da 
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organizasyonun gözden geçirmesinden sorumlu diğer yetkili kişilere aktarılır. 

Tercihen, bir kopyası da doğrudan Üst Yönetim'e ve Yönetim Kurulu'na gönderilir.  

 Aktarılan belgede şu unsurlar yer alır: 

o İç denetim çalışmasının İç Denetim Tanımına, Etik Kurallara ve Standartlara 

uygunluğu düşüncesi, yapılandırılmış bir oranlama sürecine dayanmaktadır. İç 

denetim çalışması uygulamasında yer alan “uygunluk” kelimesinin anlamı, bir 

bütün olarak değerlendirildiğinde, İç Denetim Tanımının, Etik Kuralların ve 

Standartların gerekliliklerinin karşılanmasıdır. Benzer bir şekilde, iç denetim 

çalışması uygulamasındaki eksiklikleri ifade eden “uygunsuzluk” ifadesinin 

anlamı, iç denetim çalışmasının iç denetimin gerektirdiği sorumlulukları yerine 

getirmede başarısız olduğudur. İç Denetimin Tanımına, Etik Kurallara ve 

Standartlara “kısmi uygunluk” derecesi, bağımsız değerlendirme raporunda 

belirtilmelidir. Dış değerlendirme sonuçları hakkındaki fikirlerin ifade edilmesi 

sağlıklı, bütünsel ve profesyonel bir iş kararı uygulanmasını gerektirmektedir. 

o Hem değerlendirme sürecinde gözlemlenen hem de potansiyel olarak faaliyette 

uygulanabilir olan en iyi uygulamaların kullanımının değerlendirilmesi. 

o Uygun olan gelişmelerin tavsiye edilmesi. 

o Davranış planının ve uygulama tarihlerinin İç Denetim Yöneticisi tarafından 

cevaplanması. 

 

 Hesap verebilirlik ve şeffaflığı sağlamak için İç Denetim Yöneticisi, belirli konulan 

için planlanmış düzeltici davranışları ve bu planlanmış davranışların başarısına dair 

alt bilgileri kapsayan dış kalite değerlendirmesinin sonuçlarını Üst Yönetim, 

Yönetim Kurulu ve dış denetçiler gibi çalışmasının çeşitli paydaşlarına iletir. 

3.2.5 Standart 1312 – Dış Değerlendirmeler 

Dış değerlendirmeler en az beş yılda bir kez organizasyon dışındaki nitelikli ve 

bağımsız bir gözden geçirici ya da gözden geçirme ekibi tarafından yürütülür. İç Denetim 

Yöneticisi, kurulla şunları tartışmalıdır: 

 Daha sık dış değerlendirme ihtiyacı 
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 Potansiyel çıkar çatışmalarını içerecek bir şekilde, dış gözden geçiricinin ya da 

gözden geçirme ekibinin ehliyeti ve bağımsızlığı.  

Yorum: Ehil bir gözden geçirici ya da gözden geçirme ekibi, iç denetim mesleğinin 

uygulamasına ve dış değerlendirme sürecine tam olarak hâkim olan bireylerden oluşur. 

Gözden geçiricinin ya da gözden geçirme ekibinin ehliyetinin değerlendirmesi, gözden 

geçirmeyi gerçekleştirmek için seçilen bireylerin mesleki açıdan yetkin iç denetim tecrübesi ve 

mesleki kimlikleri ile sağlanır. Ehliyetin değerlendirilmesinde organizasyonun boyutu ve 

karmaşıklığı ile iç denetim faaliyetini değerlendiren gözden geçiricilerin sektör, endüstri ve 

teknik bilgisi yanında organizasyonla olan ilişkisi de dikkate alınır. 

Bağımsız bir gözden geçirici ya da gözden geçirme ekibi, gerçekte ya da görünürde 

bir çıkar çatışması içinde ve iç denetimin gerçekleştirildiği organizasyonun bir parçası ya da 

organizasyonun kontrolü altında olmayacaktır. 

 Nitelikli ve bağımsız bir gözden geçirici veya gözden geçirme ekibi tarafından 

yapılacak bir dış değerlendirme, daha küçük iç denetim faaliyetleri için zahmetli 

olabilir ya da diğer organizasyonlardaki bağımsız bir ekip tarafından gerçekleştirilen 

tam dış değerlendirme, uygun veya yeterli görülmeyebilir. Örneğin, iç denetim 

çalışması (a) geniş bir düzenleme ve/ya da denetime tabi olan bir endüstride 

yapılabilir, (b) aksi takdirde iç kontrol ve yönetişimle ilişkili olarak geniş dış gözetim 

ve yönergeye tabi olabilir, (c) yakın zamanda, en iyi uygulamalarla karşılıklı 

değerlendirmelerin gözden geçirilmesine ve/ya da müşavirlik hizmetlerine tabi 

olabilir, ya da (d) personel gelişimi için öz-değerlendirmenin yararları ve iç 

KGGP’nin gücünün, dış bir ekip tarafından gerçekleştirilecek kalite 

değerlendirmesinin faydalarından daha önemli olduğuna dair İç Denetim 

Yöneticisi’nin bir düşüncesi olabilir. 

 Bağımsız onaylı bir öz-değerlendirme şunları içerir: 

o Dış değerlendirme sürecine benzeyen kapsamlı ve tam belgelendirilmiş bir öz-

değerlendirme sürecinin, en azından İç Denetimin Tanımına, Etik Kurallara ve 

Standartlara uygunluk değerlendirmelerini karşılaması. 

o Nitelikli ve bağımsız bir gözden geçiricinin onayı doğrultusunda bağımsızlık. 
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o Ekonomik zaman ve kaynak gereklilikleri. Örneğin, öncelikli odak, 

Standartlara uygunluk üzerine olmalıdır. 

o Diğer alanlarla olan ilişkilerin –örneğin, karşılaştırmalı değerlendirme, önde 

gelen uygulamaların gözden geçirilmesi ve müşavirliği, Üst Yönetim ve 

operasyon yönetimiyle yapılan görüşmelerin– sınırlandırılması. Bununla 

birlikte, değerlendirmenin tarafları tarafından üretilen bilgiler, dış 

değerlendirmenin faydalarından biridir.  

 

 Uygulama Tavsiyesi 1312-1’de ifade edilen yönerge ve ölçütler, bağımsız onaylı öz-

değerlendirmeye de uygulanabilir.  

 İç Denetim Yöneticisi’nin yönetimindeki ekip, bir öz-değerlendirme süreci 

gerçekleştirebilir ve bunu tam olarak belgelendirebilir. Dış değerlendirmeye 

benzeyen taslak rapor, Standartlara uygunluk çerçevesinde İç Denetim Yöneticisi’nin 

görüşleri doğrultusunda hazırlanır.  

 Nitelikli ve bağımsız bir gözden geçirici veya gözden geçirme ekibi, çalışmasının İç 

Denetimin Tanımına, Etik Kurallara ve Standartlara uygunluk düzeyini belirten 

sonuç ve ifadeleri onaylamak için yeterli sayıda öz-değerlendirme testleri uygular. 

İzlenecek bağımsız onaylama süreci, IIA’in Kalite Değerlendirme Elkitabı’nda ya da 

benzer kapsamlı süreçlerde belirtilen süreçleri takip eder. 

 İç Denetimin Tanımına, Etik Kurallara ve Standartlara uygunluğun öz-değerlendirme 

takımı tarafından değerlendirilmesinde bağımsız onayın bir parçası olarak bağımsız 

dış gözden geçirici;  

o Çözülmemiş sorunları (varsa) çözmek için taslak raporu ve çalışmaları gözden 

geçirir, 

o Eğer İç Denetimin Tanımına, Etik Kurallara ve Standartlara uygunluk 

konusunda bir uzlaşı varsa rapora ilave cümleleri (gerekliyse) ekler. Ayrıca öz-

değerlendirme sürecine ilişkin düşüncelerini de raporun bulgularına, 

sonuçlarına ve tavsiyelerine dâhil eder.  

o Eğer değerlendirmede uzlaşı yoksa uzlaşının olmadığını rapora yazar ve 

uzlaşılamayan noktaları belirtir –uygunsa detaylandırır– ve anlamlı bulgular, 

sonuçlar, tavsiyeler ve düşüncelerini raporda belirtir.  
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o Alternatif bir şekilde, öz-değerlendirme raporuna eşlik edecek ayrı bir 

bağımsız onaylama raporu hazırlayabilir –yukarıda belirtilen uzlaşmazlıkları 

ifade eder. 

 

 Bağımsız onay içeren son rapor öz-değerlendirme takımı, nitelikli ve bağımsız dış 

gözden geçirici ve Üst Yönetim ve Yönetim Kurulu'na sunuş yapan İç Denetim 

Yöneticisi tarafından imzalanır.  

 Hesap verebilirlik ve şeffaflığı sağlamak için İç Denetim Yöneticisi, belirli konulan 

için planlanmış düzeltici davranışları ve bu planlanmış davranışların başarısına dair 

alt bilgileri kapsayan dış kalite değerlendirmesinin sonuçlarını Üst Yönetim, 

Yönetim Kurulu ve dış denetçiler gibi çalışmasının çeşitli paydaşlarına iletir. 

3.2.6 Standart 1320- Kalite Güvence Geliştirme Programı Hakkında Raporlama 

İç Denetim Yöneticisi, uygulanan Kalite Güvence Geliştirme Programı'nın 

sonuçlarını Üst Yönetim'e ve Yönetim Kurulu'na iletmek zorundadır. 

Yorum: KGGP’nin sonuçlarını ulaştırma şekli, içeriği ve sıklığı, Üst Yönetim ve 

Yönetim Kurulu ile yapılacak görüşmeler vasıtasıyla oluşturulur ve iç denetim yönetmeliğinde 

yer aldığı gibi iç denetim çalışmasının ve İç Denetim Yöneticisi’nin sorumluluklarını göz 

önünde bulundurur. İç Denetim Tanımına, etik Kurallarına ve standartlara uyumu göstermek 

için dış ve dönemsel iç değerlendirmelerin sonuçları, değerlendirmeler tamamlandıktan sonra 

raporlanır; ayrıca devamlı izleme çalışmalarının sonuçları da, en azından yıllık olarak 

iletilir. Sonuçlar, uyum derecesi ile ilgili olarak gözden geçirme uzmanının ve ekibinin 

değerlendirilmesini içerir. 

3.2.7 Standart 1321- “Uluslararası İç Denetim Mesleki Uygulama Standartlarına 

Uygundur” İbaresinin Kullanılması 

İç Denetim Yöneticisi, yalnızca KGGP’nin sonuçları desteklerse, iç denetim 

çalışmalarının (biriminin) Uluslararası İç Denetim Mesleki Uygulama Standartları’na uygun 

olduğunu belirtebilir. 
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İç denetim çalışmasının sürekli gözlemi ve dış ve iç değerlendirmeleri iç denetim 

çalışmasının İç Denetimin Tanımına, Etik Kurallara ve Standartlara uygun olduğuna ilişkin 

değerlendirme yapmak ve bir görüş belirtmek için yürütülür ve uygun görülür ise geliştirme 

amaçlı tavsiyeler içermelidir. 

Kullanılacak ibare, “standartlara uygun” ya da “standartlarla uyumlu” olabilir. Bu 

ibarelerden birini kullanmak için, sürekli gözlem ve dönemsel iç değerlendirmeler ile birlikte, 

her beş yıl süresince en az bir kez yapılan bir değerlendirme gerekir. Ayrıca bu 

değerlendirmelerde, iç denetim çalışmasının İç Denetimin Tanımına, Etik Kurallara ve 

Standartlara uygun olduğu sonucuna varılmış olması gereklidir. Bir dış değerlendirme iç 

denetim çalışmasının İç Denetimin Tanımına, Etik Kurallara ve Standartlara uygun olduğunu 

açıkça ortaya koyana kadar, uygunluk ibaresinin kullanılması uygun değildir. 

İç Denetim Yöneticisi, beş yıllık bir dönem içerisinde bir dış değerlendirme alamama 

hususu da dâhil olmak üzere, iç denetim çalışmasının genel kapsamı ve işleyişini etkileyen 

uygunsuzluk örneklerini Üst Yönetim'e ve Yönetim Kurulu'na açıklamaktan sorumludur. 

İç denetim çalışmasının uygunluk ibaresini kullanmasından önce, iç denetim 

çalışmasının kendi sorumluluklarından kurtulmasına yönelik kapasitesini zayıflatan bir kalite 

değerlendirmesi (iç ya da dış) tarafından belirtilmiş herhangi bir uygunsuzluk örneğinin 

gerektiği şekilde iyileştirilmesi gerekir. 

 Uygunsuzluğun gerektiği şekilde çözüldüğü yönünde fikir birliği sağlamak için 

iyileştirici çalışmaların, ilgili değerlendirmeyi yapan kişiye (kişilere) belgelenmesi ve 

raporlanması. 

 İyileştirici çalışmaların ve ilgili değerlendirmeyi yapan kişinin (kişilerin) bununla 

ilgili fikir birliğinin Üst Yönetim'e ve Yönetim Kurulu'na raporlanması. 

3.2.8 Standart 1322- Aykırılıkların Açıklanması 

İç Denetimin Tanımına, Etik Kurallara ya da Standartlara aykırılık, iç denetim 

çalışmalarının genel kapsamını ve çalışmasını etkilediği zaman, İç Denetim Yöneticisi, 

aykırılığı ve etkilerini Üst Yönetim'e ve Yönetim Kurulu'na açıklamak zorundadır.   
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3.3 2007 ile 2009 Yılındaki Standartların Karşılaştırması 

2009 yılında uluslararası mesleki uygulama çerçevesi yeniden gözden geçirilmiş ve 

standartlarda bazı değişiklikler meydana gelmiştir. Bunlar; 

 Altı yeni standart eklenmiştir. (Bunlardan biri KGGP ile ilgilidir ). 

 Tüm standartlardaki ifadeler yeniden gözden geçirilmiş “should” ifadesi “must” 

ifadesi ile yer değiştirmiştir. 

 Mevcut standartlara ek gereklilikler eklenmiştir. 

 Yorumlar eklenmiştir. 

Standartların birçoğunda “should” ifadesinin “must” ifadesi ile yer değiştirmesi ve 

altı yeni standart eklenmesiyle iç denetim çalışmalarında uygunluğun sağlanması ve 

sürdürülmesi amaçlanmıştır. 2009 yılında standartların genel kapsamında yapılan 

değişiklikleri aşağıdaki gibi özetleyebiliriz: 

 Bilgi teknolojileri yönetişimi 

 Teknoloji bazlı yönetim ve diğer veri analizi teknikleri 

 Hile riski yönetimi 

 Etik programlar 

 Sınırlamalar ve kaynakların yeterliliği 

 Kayıtların saklanması 

 Kalite güvencesinin gözden geçirilmesi 

 İç denetim yönetmeliğinin iyileştirilmesi 

 Yönetim riskinin önlenmesi 

 IIA standartları ile uyum 

Yukarıda yer alan değişikliklerin KGGP’yi ilgilendiren kısımları aşağıda belirtilmiş 

olup 2007 ile 2009 yılı değişikliklerinin kapsamı Tablo 5'de karşılaştırmalı bir şekilde 

özetlenmiştir.  

 1300: 2007 yılındaki standartta tavsiye niteliğinde (should) kullanılan ifadeler, 2009 

yılındaki güncellenmiş standartta (must) şeklini almıştır. 2007 yılında standart bir 

bütün olarak ifade edilirken, 2009 yılında tanım ve yorum şeklinde ayrıştırılmıştır. 
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Mevcut standartta programın etik kurallar ve standartlara uygunluğunun gerekliliği 

ifade edilirken yapılan güncelleme ile bu iki unsurun yanında iç denetimin tanımına 

da uygunluğun gerekli olduğu vurgulanmaktadır. Yine mevcut standartta KGGP ile 

ilgili gereklilikler standardın içinde yer alırken 2009 yılında bu gereklilikler ayrı bir 

standart olarak (Standart 1310) yer almıştır. 

 1310: 2007 yılında mevcut olan standartta iç denetim çalışmasının KGGP’nin genel 

etkililiğinin gözlenmesi ve değerlendirilmesi amacına yönelik olması gerektiğinden 

bahsedilirken 2009 yılında yapılan güncelleme de bu ifade kaldırılmıştır. Standartta 

ortak olarak sadece hem iç hem de dış değerlendirmenin, KGGP tarafından 

içerilmesi gerektiği yer almaktadır.  

 1311: İlgili standartta should-must ifade değişikliğinin dışında bir güncellenme söz 

konusu olmamıştır. 

 1312: 2007 yılındaki standartta, daha sık değerlendirme ihtiyacı ve dış gözlemci veya 

gözlem ekibinin potansiyel herhangi bir çıkar çatışması dâhil olmak üzere nitelikleri 

ve bağımsızlığı konularında İç Denetim Yöneticisi’nin Yönetim Kurulu’yla ve 

Denetim Komitesi’yle istişarede bulunması gerektiği belirtilirken 2009 yılındaki 

standartta İç Denetim Yöneticisi’nin yukarıdaki konularda sadece Yönetim 

Kurulu’yla istişarede bulunması gerektiği yer almaktadır. 2007 yılında standartta 

gözlemci ve gözlem ekibinin tecrübe değerlendirilmesinde sadece kurumun 

niteliklerine bakılarak bir analiz yapılırken güncel standartta bu unsurların yanında 

gözlemci ve gözlem ekibinin yetenekleri, mesleki iç denetim deneyimi, ehliyeti ve 

bağımsızlığı gibi unsurlara da vurgu yapılmaktadır. 

 1320: 2007 yılında standartta İç Denetim Yöneticisi’nin dış değerlendirme 

sonuçlarını Yönetim Kurulu'nun yanında Denetim Kurulu'na raporlaması gerektiği 

ifade edilirken 2009 yılında Denetim Kurulu ibaresi çıkarılmış onun yerine Üst 

Yönetim ibaresi eklenmiştir. Ayrıca güncellenmiş standartta ek yorum getirilmiştir. 

Yorumda sonuçları iletmenin biçimi, içeriği, sıklığı ve İç Denetim Yöneticisi’nin 

sorumlulukları yer almaktadır. 

 1321: 2007 yılındaki standartta 1330 kodu kullanılırken 2009 yılında yapılan 

güncelleme ile 1321’e dönüştürülmüştür, daha önceden “standartlara uygundur” 
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biçiminde kullanılan ifade 2009 yılında “Uluslararası İç Denetim Mesleki 

Standartlarına uygundur” biçiminde değiştirilmiştir. 

 1322: 2009 yılında yukarıda yer alan standartlara ek olarak 1322 koduyla yeni bir 

standart daha eklenmiştir. Bu standart iç denetimin tanımı, etik kuralları veya 

standartlarla bir uyumsuzluk söz konusu olması durumunda veya bu uyumsuzluğun 

iç denetim çalışmalarının tüm kapsamını ve işlemlerini etkilemesi durumunda, İç 

Denetim Yöneticisi’nin söz konusu uyumsuzluğu Üst Yönetim'e ve Yönetim 

Kurulu'na bildirmesi gerektiğini ifade etmektedir. 2007 yılındaki standartta ise 

uyumsuzluğa neden olan aykırılıklar ve bunların Üst Yönetim'e ve Yönetim 

Kurulu'na raporlanması konusu, 1330 (yeni koduyla 1321) nolu standardın içinde yer 

almaktaydı.  
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Tablo 5: 2009 Yılında KGGP Standardında Yapılan Değişikliklerin 2007 Yılı İle Karşılaştırılması 

 
 

Standardın Adı 
 
 

 
2007 Yılı Standardı 

 

 
2009 Yılında Yapılan Değişiklikler 

 

Standart 1300 – Kalite Güvence Geliştirme 
Programı (KGGP) 

 
 
İç Denetim Yöneticisi, iç denetim çalışmasının tüm 
yönlerini kapsayan ve etkililiğini sürekli gözleyen 
bir KGGP hazırlamalı ve bunu sürdürmelidir. Bu 
program, dönemsel iç ve dış kalite 
değerlendirmelerini ve devamlı iç gözlem faaliyetini 
içermelidir. Programın her parçası, iç denetim 
çalışmasının katma değer yaratmasına, kurumun 
çalışmalarının geliştirilmesine yardımcı olmalı ve iç 
denetim çalışmasının Etik Kurallara ve Standartlara 
uyması konusunda güvence sağlamalıdır 
 
 

KGGP, etik kurallara, standartlara ve iç denetim 
tanıma uygun olması benimsenmiştir 

Standart 1310 – Kalite Güvence ve Geliştirme 
Programı’nın Gereklilikleri 

 
 
İç denetim çalışması, kalite programının genel 
etkililiğini gözlemek ve değerlendirmek amacına 
yönelik bir süreç uygulamalıdır. Bu süreç, hem iç 
hem de dış değerlendirmeleri içermelidir. 
 
 

Standardın başlığı “Kalite Güvence Geliştirme 
Programı'nın Gereklilikleri” biçiminde 
değiştirilmiştir. 

Standart 1311 – İç Değerlendirmeler 

 
İç denetim çalışmasının performansının devamlı 
gözden geçirilmesi, 
Öz değerlendirme yoluyla veya kurum içinde, iç 
denetim uygulamaları ve Standartları bilen kişilerce 
yapılan dönemsel gözden geçirmeler. 
 

Bu standartta herhangi bir değişiklik yapılmamıştır. 
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Standart 1312 – Dış Değerlendirmeler 

Dış değerlendirmeler, kurum dışından vasıflı ve 
bağımsız bir gözden geçirme uzmanı veya ekibi 
tarafından en azından beş yılda bir yapılmalıdır. Dış 
değerlendirme sıklığının arttırılmasına yönelik 
potansiyel ihtiyaç, dış gözden geçirme uzmanı veya 
ekibinin sahip olması gereken vasıflar ve bunların 
bağımsızlığı meseleleri, menfaat çatışması ihtimali 
de dikkate alınarak, İç Denetim Yöneticisi ile 
Yönetim Kurulu ve Denetim Komitesi arasında 
tartışılmalıdır.  

Dış değerlendirme ile ilgili çeşitli meselelerde İç 
Denetim Yöneticisi, sadece yönetim kurulu ile 
istişarede bulunmalıdır. 

Standart 1320 – Kalite Güvence ve Geliştirme 
Programı Hakkında Raporlama 

İç Denetim Yöneticisi, dış değerlendirme 
sonuçlarını denetim komitesi ve Yönetim Kurulu'na 
raporlamalıdır. 

İç Denetim Yöneticisi dış değerlendirme 
sonuçlarını, yönetim kuruluna ve üst yönetime 
raporlamalıdır. 

Standart 1321 – "Uluslararası iç denetim mesleki 
uygulama standartlarına uygundur" ibaresinin 
kullanılması 

Standardın kodu 1330 idi. “Standartlara uygun 
yapılmıştır” ifadesinin kullanılması adı ile yer 
almaktadır. İç denetçilerin, çalışmalarının 
"Uluslararası iç Denetim Mesleki Uygulama 
Standartlarına uygun yapıldığını" belirtmeleri teşvik 
edilir. Ancak iç denetçilerin bu ibareyi 
kullanabilmesi için, kurumun kalite geliştirme 
programı hakkındaki değerlendirmelerin, iç denetim 
çalışmasının Standartlara uyduğunu göstermesi 
gerekir. 

 
Standardın kodu 1321 olarak değiştirilmiştir. 
“Uluslararası İç Denetim Mesleki Uygulama 
Standartları’na uygundur” ifadesi yer almaktadır. 
 
Standartlarda uyumsuzluk (aykırılık) olması 
durumunda ne yapılacağı 1322 kodlu standartta ele 
alınmıştır. 

Standart 1322 – Aykırılıkların Açıklanması 

 
2007 yılında Standart 1340 – Aykırılıkların 
Açıklanması adı ile yer almaktaydı. 
İç denetim çalışmasının Standartlara, İç Denetçilerin 
Etik Kurallarına uyumu gerçekleştirmesi 
gerekmekle birlikte tam uyumun sağlanamadığı 
durumlarda olabilir. Aykırılıklar iç denetim 
çalışmalarının genel kapsamını veya çalışmalarını 
etkiler hale geldiğinde, Denetim Komitesi'ne ve 
Yönetim Kurulu'na özel durum açıklaması 
yapılmalıdır. 
 

Bu standart “Aykırılıkların Açıklanması” adı ile 
güncellenmiştir. İç denetimin tanımına, Etik 
Kurallarına, yada Standartlara aykırılık olması 
durumunda, İç Denetim Yöneticisi’nin, 
uyumsuzluğu üst yönetime ve yönetim kuruluna 
bildirmesi gerektiğini ifade etmektedir. 

Kaynak: IIA 
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Yukarıdaki değişikliklerin bize göre en önemli noktası iç denetçinin Denetim 

Komitesi yerine doğrudan Yönetim Kurulu ile iletişimi ve etkileşimini öngören standart 

değişikliğine paralel KGGP raporlamalarında da doğrudan Yönetim Kurulu'nun muhatap 

gösterilmesidir. 
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

4. UYGULAMA – KALİTE GÜVENCE VE GELİŞTİRME PROGRAMI 

Çalışmamızın bu bölümünde önceki bölümde açıklanan KGGP Standardı ve 

uygulama önerileri esas alınarak işletmelerin böyle bir programı nasıl gerçekleştirip 

uygulayabilecekleri açıklanmıştır. Bu kapsamda öncelikle IIA'in örnek modeli ele alınmış, bu 

modelden hareketle ülkemizde gerçekleştirilen bir KGGP değerlendirme süreci incelenerek 

somut bir örnek oluşturulmaya çalışılmıştır.  

4.1 IIA'in Örnek Kalite Güvence Geliştirme Programı 

IIA web sayfasında bir kurumun örnek alabileceği şekilde bir KGGP yayınlamıştır.60 

Örnek programın kapsamında şu hususlar yer almaktadır. 

(I) İç Değerlendirmeler 

A. Sürekli Gözden Geçirmeler 

B. Dönemsel Gözden Geçirmeler 

(II) Dış değerlendirmeler 

A. Genel Düşünceler 

B. Zamanlama 

C. Dış Değerlendirmenin Kapsamı 

D. Görüşler 

(III) Kalite Programı'nın Raporlanması 

A. İç Değerlendirmeler 

B. Dış Değerlendirmeler 

C. Takip 

(IV) İdari Konular 

(V) Kalite Güvence Geliştirme Programı Potansiyel İç Denetim Unsurları 

Yukarıda belirtilen program unsurları aşağıda açıklanmıştır. 

                                                             
60 www.theiia.org/download.cfm?file=66960 [Erişim Tarihi: 23 Mayıs 2011] 
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4.1.1 Genel Olarak KGGP 

İç Denetim’in KGGP’yi, iç denetim çalışmasının çeşitli paydaşlarına makul güvence 

sağlamak üzere tasarlanmıştır. Bir iç denetim birimi;  

(1) IIA’in Uluslararası Mesleki İç Denetim Standartları (Standartlar), İç Denetim’in 

Tanımı ve Etik Kuralları ile tutarlı olan Yönetmeliği'ne uygun bir şekilde görevini 

yerine getirir.  

(2) Etkili ve verimli bir şekilde çalışma gösterir ve  

(3) Paydaşlar tarafından katma değer sağlayıcı ve iç denetim çalışmalarını geliştirici 

olarak algılanır. Bu amaçla, İç Denetim’in KGGP’yi, İç Denetim çalışmasının tüm 

yönlerini kapsar (1300). Bu bağlamda, KGGP’nin dikkate alınması gereken 

özelliklerinin listesi şu şekildedir. KGGP; 

o İç Denetim çalışmasının etkili ve verimli bir biçimde işlemesini sağlamak için 

İç Denetim çalışmasını gözlemler (1300). 

o Standartlara, İç Denetim Tanımına ve Etik Kurallara uygunluğu temin eder 

(1300). 

o Katma değer sağlanması ve örgütsel işlemlerin geliştirilmesi için iç denetim 

faaliyetine yardım eder (1300). 

o Hem dönemsel hem de sürekli iç değerlendirmeleri içerir (1311). 

o En az beş yılda bir yapılan ve sonuçları Yönetim Kurulu'na veya Denetim 

Komitesi aracılığıyla Yönetim Kurulu'na bildirilen bir dış değerlendirmeyi 

içerir. (1312, 1320). 

İç Denetim Yöneticisi, danışmanlık dâhil olmak üzere İç Denetim çalışmalarının 

tümünü kapsayan KGGP’den nihai olarak sorumludur.   

I. İç Değerlendirmeler 

 

A. Sürekli Gözden Geçirmeler: Sürekli değerlendirmeler aşağıdaki unsurlar 

aracılığıyla gerçekleştirilir. 
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o Denetim görevlerinin gözetimi, 

o Gözden geçirmeyle ilgili çalışma kâğıtlarının çalışma süresi boyunca uygun İç 

Denetim personeli tarafından düzenlenmesi ve tasnif edilmesi, 

o Planlama, çalışma alanı ve raporlama standartlarına uygunluğu sağlamak için 

her bir çalışmada Denetim Politikaları ve Prosedürlerinin kullanılması, 

o Her bir denetim görevi ile ilgili müşteri anketlerinden elde edilen geri bildirim,  

o İç Denetim çalışmasının etkililiğini ve verimliliğini geliştirmek için 

oluşturulan performans ölçütlerinin analizi, 

o Bütün sonuç raporları ve tavsiyelerin İç Denetim Yöneticisi tarafından gözden 

geçirilmesi ve onaylanması, 

  

B. Dönemsel Gözden Geçirmeler: Dönemsel değerlendirmeler çeşitli paydaşların 

ihtiyaçlarını karşılamak için, İç Denetim Yönetmeliği'ne, Standartlara, İç Denetimin 

Tanımı’na, Etik Kurallar’a ve iç denetimin etkililiği ve verimliliğine uygunluğu 

değerlendirmek için tasarlanır. Dönemsel değerlendirmeler aşağıdaki unsurlar 

aracılığıyla gerçekleştirilir: 

o Yılda iki defa yapılan müşteri anketleri, 

o Yıllık denetim planlarının amacı doğrultusunda yıllık risk değerlendirmeleri,  

o İç denetim politikalarına ve Standartlara uygun olarak, performansı 

geliştirmek için yılda iki kez çalışma kâğıtlarının gözden geçirilmesi, 

o Denetim Politikaları ve Prosedürlerine uygun olarak hazırlanan ve analiz 

edilen iç denetim performansının ölçümlerinin ve en iyi uygulama 

karşılaştırmalarının gözden geçirilmesi,   

o Başkan ve Denetim Komitesi’ne dönemsel faaliyet ve performansın 

raporlanması. 

 

II. Dış Değerlendirmeler 

 

A. Genel Görüşler: Dış değerlendirmeler, iç denetimin Standartlara, İç Denetim 

Tanımı’na, Etik Kurallar’a uygunluğunu ve geliştirme için tavsiyeleri içeren bir 

görüş saptar ve uygunsa ifade eder.  
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B. Zamanlama: Dış değerlendirme her beş yılda bir gerçekleştirilir.  

C. Dış Değerlendirmenin Kapsamı: Dış değerlendirme İç Denetim çalışmasının 

aşağıdaki öğelerini içeren geniş bir kapsama alanından oluşur: 

o Standartlara, İç Denetim Tanımı’na, Etik Kurallar’a, İç Denetim 

Yönetmeliği'ne, planlara, politikalara, prosedürlere, mevzuata ve düzenleme 

gerekliliklerine uygunluk, 

o Yönetim Kurulu, Üst Yönetim ve faaliyetlerle ilgili yöneticiler tarafından dile 

getirilen iç denetim çalışması beklentileri, 

o İç denetim çalışmasının kurumun (x şti.) yönetişim sürecine katı entegrasyonu 

ve bu gruplar arasındaki denetim ilişkisi,  

o İç denetim tarafından kullanılan araçlar ve teknikler, 

o Personel odaklı süreç geliştirme dâhil, personel içindeki bilgi, deneyim ve 

disiplinlerin karışımı, 

o İç denetimin kurumun operasyonlarına katma değer sağlayıp sağlamadığı ve 

operasyonlarını geliştirip geliştirmediğinin belirlenmesi. 

D. Görüşler: IIA’in 1312-1 Uygulama Tavsiyesi’nde belirtildiği üzere dış gözden 

geçiricilerin nitelikleri ve görüşleri, gözden geçirmeyi gerçekleştirmek üzere 

dışarıdan bir taraf ile sözleşme yapılması durumunda göz önünde bulundurulacaktır.  

III. Kalite Programının Raporlanması 

 

A. İç Değerlendirmeler: İç değerlendirmelerin sonuçları yılda en az bir kez olmak 

üzere Denetim Komitesi'ne ve Üst Yönetim'e rapor edilecektir.  

B. Dış Değerlendirmeler: Dış değerlendirmelerin sonuçları Üst Yönetim'e ve 

Denetim Komitesi'ne sunulacaktır. Dış değerlendirme raporuna, raporda bulunan 

anlamlı yorum ve tavsiyelere cevaben, yazılı bir eylem planı eşlik edecektir.  

C. Takip: İç Denetim Yöneticisi, raporda ve çalışma planında ifade edilen ve 

makul bir süre içinde uygulanabilecek olan tavsiyelerin gerçekleşmesi için uygun bir 

takip çalışması gerçekleştirecektir.  
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IV. İdari Konular 

Bu politika, Standartlarda ya da iç denetimin işleyiş çerçevesinde değişiklikler 

olması durumunda uygun bir şekilde güncellenecektir.  

V. KGGP Potansiyel İç Denetim Unsurları 

 

 İç Denetim politikalarının/prosedürlerinin geliştirilmesini ve uygulanmasını denetler; 

Politika/Prosedürler El Kitabını yürütür/sürdürür.  

 İç denetime yönelik bütçeleme ve finansal yönetim konularında İç Denetim 

Yöneticisi ve denetim yöneticilerine yardım eder.  

 Günümüz dünyasında yer edinmiş yeni bilgilerin toplanması ve birleştirilmesi dâhil 

olmak üzere kapsamlı denetim risk evrenini günceller ve sürdürür; iç denetim, dış 

denetim, değerlendirme ve inceleme işlevleri arasındaki iş bölümünü denetler.  

 Denetim riski ve uzun dönemli planlamanın değerlendirilmesi için sistemin genel 

işletimini yönetir (bu alanda İç Denetim Yöneticisi ve denetim yöneticilerine 

destekte bulunur).  

 İç denetim yönetimine denetim araçlarının temini ve idaresiyle birlikte teknolojinin 

kullanımında destek sağlar.  

 Dış personel alımı ve iç denetimin kurumun iç personel rotasyonu ve yönetim 

geliştirme programlarına katılımlarını yönetir.  

 Eğitim programlarının seçimi ve idaresi, iç denetimdeki kariyer planlama ve 

performans değerlendirme süreçlerinin idaresi dâhil olmak üzere personelin 

eğitim/gelişimini denetler.   

 İç denetim istatistik/ölçümleri için sistem ve sistemleri denetler; sistemi denetim 

sonrası ve iç denetim müşterilerinin diğer incelemeleri için yönetir.  

 Resmi kalite değerlendirme süreçleri dâhil olmak üzere kalite güvence ve süreç 

geliştirme çalışmalarını yönetir/gözlemler. 

 Bilgi toplanması ve iç denetim tarafından Üst Yönetim ve Denetim Komitesi'ne 

sunulan dönemsel özet raporların (iç ve dış kalite değerlendirmelerinin sonuçlarını 

içeren raporlar dâhil olmak üzere) hazırlanmasını denetler/yönetir.  
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 İç denetim etkililikleri ve dış denetçi ve diğer iç değerlendirme ve inceleme 

işlevlerinin çalışmalarından doğan kapsamlı tavsiye ve eylem planları veri bankasını 

yönetir/idare eder.   

 İç Denetim Yöneticisi, denetim yöneticileri ve iç denetim çalışanlarını iç denetim 

alanındaki mevcut değişiklikler ve yeni en iyi uygulamalar hakkında bilgilendirmede 

destek verir; iç denetim yönetiminin direktifi uyarınca diğer yeni husus ve fırsatlara 

dair araştırmayı üstlenir.  

KGGP, işlevi diğerlerine nazaran daha az sayıda çalışan tarafından yürütülür (iç 

denetim çalışmasının büyüklüğü ve İç Denetim Yöneticisi’nin yönetimsel konuları üstlenme 

ölçüsüne bağlı olarak bir ya da geçici olarak iki-üç kişi). “destek sağlamak, yönetmek, 

denetlemek, gözlemlemek ve idare etmek” fiilleri KGGP’den sorumlu iç denetim kişi ya da 

kişilerinin fiziksel olarak söz konusu çalışmanın büyük bir kısmını tek başına yapamayacağını 

ifade eder.  Söz konusu görevler – belirli bir görev için geçici ya da uzun vadeli olarak – diğer 

iç denetim yöneticileri ve çalışanlarına atfedilirken KGGP işlevi denetleme, yönetme vb. 

görevlerine devam eder.  

4.2 Türkiye'de Yapılmış Bir KGGP Değerleme Örneği – ABC Şirketi 

IIA KGGP ve bu programın gözden geçirilmesi konusunu ilk kez 2002 yılında 

yayınladığı standart ile yürürlüğe koymuş olup bu standart kapsamında işletmeler ilk kez 

2007 yılında dış değerlendirmeden geçmişlerdir. IIA'in standartlarına uygun iç denetim 

yapıldığının tek göstergesi olan bu değerlendirmenin gerçekleştirildiği şirket sayısı oldukça 

sınırlıdır. 24 Mayıs 2011 tarihinde TİDE tarafından "İç Denetimde KGGP" başlığı ile bu 

değerlendirmeden geçen şirketlere farkındalık ödülü verilmiştir.61  Bu ödülü alan, bir diğer 

deyişle kalite güvence denetiminden geçen şirketler arasında aşağıdaki şirketler yer 

almaktadır: 

 Hacı Ömer Sabancı Holding,  

 Anadolu Endüstri Holding,  

 Coca-Cola İçecek,  

 TAV Havalimanları Holding,  
                                                             
61 http://www.tide.org.tr/page.aspx?nm=haber_detay&NEWSID=153 [Erişim Tarihi 30.05.2011] 
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 Yapı ve Kredi Bankası,  

 Türkiye İş Bankası,  

 Alternatifbank ve  

 Türk Telekomünikasyon 

Tezimizin bu bölümünde değerlendirici denetim şirketi tarafından (bundan sonra X 

şirketi olarak anılacaktır) yukarıdaki şirketlerden birine (çalışmada ABC şirketi olarak 

anılacaktır) yönelik Ekim 2009 tarihinde gerçekleştirilen uygulama incelenmiş, standart 

kapsamında öngörülen hususlar bu örnek üzerinde somutlaştırılmıştır. Bu amaçla öncelikle 

değerlendirmeden geçen şirket ve değerlendirmeci şirket hakkında kısa bir bilgi verilmiş, 

daha sonra ise raporun mülakatla elde edilen kısmı özlü bir şekilde açıklanmıştır.  

4.2.1 Kalite Değerlendirmesine Tabi Tutulan ABC Holding A.Ş. Hakkında Genel 

Bilgi 

ABC Holding Anonim Şirketi, bağlı olduğu holdingin grup şirketlerinin ihtiyacı olan 

yurtdışı ürünlerle ilgili pazar araştırmalarını yapan, gerekli ilişkileri kuran, en uygun 

finansman kaynaklarını sağlayan bir şirkettir. Şirketin faaliyet alanı içecek, otomotiv, finans 

gıda, enerji ve sağlık faaliyetlerini gerçekleştiren holdingdir. İç denetim birimi faaliyet 

sonuçlarını doğrudan doğruya Yönetim Kurulu'na raporlamaktadır. Şirketin denetim 

biriminde çalışan iç denetçi sayısı 21'dir.  

4.2.2 Kalite Değerlendirmecisi X Şirketi Hakkında Genel Bilgi 

X şirketi iç denetim, bağımsız denetim dışında vergi denetimi ve danışmanlık gibi 

hizmetleri de veren bir şirket olup uluslararası büyük bir denetim şirketinin temsilcisi olarak 

Türkiye'de faaliyet göstermektedir. Bu şirket iç denetimin değerlendirme sürecinde K'SPRint 

adını verdikleri bir yöntem kullanmaktadır.62  

K’SPRint yöntemi şirket tarafından, organizasyonun iç denetim faaliyetinden daha 

iyi bir katma değer sağlamasına yardımcı olan bir tanı yöntemi olarak tanımlanmaktadır.63 

Yöntem, iç denetimin iş performansına katkı sağlama açısından nasıl konumlandırıldığı 

                                                             
62 K’SPRint (Strategic Performance Review of Internal Audit): : İç Denetim Stratejik Performans İncelemesi 
63 http://www.kpmg.ru/russian/supl/publications/risk/6.21_e.pdf [Erişim tarihi: 30 Mayıs 2011] 
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konusunda yönetime yardımcı olma iddiası taşımakta, aynı zamanda faaliyetin geliştirilmesi 

ve yeniden tasarlanması konuları için de bir temel oluşturulduğunu belirtmektedir.  

Yöntemin merkezinde 15 iç denetim ilkesi yer almaktadır. İç denetim faaliyetiyle 

ilgili olan bu ilkeler üç temel alana odaklanmaktadır. Planlama, personel ve süreçler. 

 Planlama: İç denetim stratejik olarak iş performansına katkı sağlamaya imkân verecek 

şekilde konumlandırılmış mıdır?  

 Personel: İç denetim, üzerinde uzlaşılan amaçlara ulaşabilme açısından doğru kişiler 

tarafından yürütülmekte midir? 

 Süreçler: İç denetim süreçleri amaçlara ulaşmaya imkân vermekte midir? Ayrıca iç 

denetim değişen iş ihtiyaçlarını karşılamaya izin vermekte midir? 

Değerlendirmeci şirket açısından K’SPRint yöntemi, kurumdaki iç denetim 

personeliyle olan görüşmeleri ve çalışmaları kapsayan geniş bir danışmanlık sürecini 

içermektedir. Amaç, organizasyonun iç denetim bölümünün beklentilerini ve algılarını 

belirlemek, buradan hareketle çeşitli sonuçlar ve önerileri sunmaktır. Bu yöntem, iç denetim 

faaliyetinin çeşitli özelliklerinden hareketle, mevcut durum ile arzulanan durum arasındaki 

açığı belirleyen bir yöntem olarak ifade edilmektedir. 

K’SPRint yöntemi sonucunda elde edilen çıktılar aşağıdaki unsurları içerecek şekilde 

raporlanır; 

 İç denetimin mevcut durumu, 

 İç denetim paydaşlarının beklentileri çerçevesinde iç denetimin arzulanan durumu ve 

 İç denetimin dönüştürülmesi ve geliştirilmesi için tavsiye ve uygulama konularında 

yol haritası. 

K’SPRint yönteminin üç temel alanı ve bunlarla ilişkili olarak belirlenen onbeş temel 

iç denetim ilkesi aşağıdaki şekilde gösterilmiştir. 
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Şekil 3: K'SPRint Yöntemi'nin Alanları ve İç Denetim İlkeleri 

Kaynak: http://www.kpmg.ru/russian/supl/publications/risk/6.21_e.pdf [Erişim Tarihi: 30.05.2011] 

Değerlendirmeci şirket değerlendirme talep eden şirkete K'SPRint yöntemini tanıtan 

bir uygulama örneği sunmaktadır. Bu uygulama örneği, değerlendirme süreci sonucunda 

ortaya çıkacak olan rapora ilişkin örnek bilgiler içermektedir. Değerlendirmeci şirketin 

sunmakta olduğu örnek uygulamanın raporunda yer alan hususlar aşağıda açıklanmıştır.  

4.2.3 Değerlendirmeci Şirketin Örnek Raporunda Yer Alan Hususlar 

(a) IIA Standartlarına Uygunluk 

Değerlendirme işlemi sonucunda üç farklı sonuç elde edilebilir. Eğer iç denetim 

biriminin faaliyetleri iç denetimin tanımına, etik kurallara ve standartlara tam uygun olarak 

gerçekleştirilmişse "şirketin iç denetim biriminin faaliyetleri, IIA’in İç Denetim Mesleki 

Standartları'na uygundur" ibaresi raporda yer alır. Bununla birlikte, faaliyetler iç denetimin 

tanımına, etik kurallara ve standartlara kısmi uygunluk içeriyorsa, "şirketin iç denetim 

biriminin faaliyetleri, IIA’in İç Denetim Mesleki Standartları'na kısmi uygundur" ibaresi 
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kullanılır. Eğer iç denetim biriminin faaliyetleri iç denetimin tanımına, etik kurallara ve 

standartlara uygun değilse, "şirketin iç denetim biriminin faaliyetleri, IIA’in İç Denetim 

Mesleki Standartları'na uygun değildir" ibaresi raporda yer alır.  

(b) İç Denetimin Güçlü Yanları 

Değerlendirme yapılan şirketin iç denetim faaliyetinin etkililiği, üç kategoride 

değerlendirilir.  

 Planlama: İç denetim stratejik planlamasının işyeri içerisindeki iş performansına 

katkı sağlama konusunda uygunluğu, 

 Personel: İç denetim personelinin, strateji tarafından belirlenen amaçlara uygunluğu, 

 Süreçler: İç denetim süreçlerinin, organizasyonun amaçlarına ulaşmada ve 

organizasyonun değişen ihtiyaçlarına cevap vermede yeterliliği, 

Yapılan görüşmelerden elde edilen geri bildirimler ve belgelerin gözden geçirilmesi 

aracılığıyla iç denetim çalışmasının başarılı uygulama alanları belirlenir. İç denetim 

performansı 10 üzerinden bir derecelendirmeye tabi tutulur ve görüşmeler sonucunda bir skor 

verilir: örneğin 7. Güçlü olunan alanlar aşağıdaki gibi hayali bir şekilde örneklendirilebilir. 

Planlama 

Bağımsızlık: İç denetim, organizasyondan önemli ölçüde bağımsız kalmayı 

başarmıştır. İç Denetim Birimi’nin başındaki kişi Yönetim Kurulu ya da Üst Yönetim’e 

ulaşma konusunda bir kısıtla karşılaşmamakta ve bu durum, birimin yeterince bağımsız 

olduğunu göstermektedir.  

Kişiler 

İç Denetim Liderlik Takımı: Liderlik takımı, finansal ve idari birimlerin denetimi 

konusunda yetenek, kapasite ve anlama açısından hem bireysel hem de kolektif olarak önemli 

bir yeterlilik düzeyine sahiptir.  

İşin Geri Bildirimi: İç denetim takımının, özellikle de iç denetim yöneticilerinin 

üyeleriyle oluşturulan etkileşim sonucunda işten pozitif geri bildirim elde edilmektedir.  
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Süreçler 

Öz Değerlendirmenin Kontrolü: İç denetim, organizasyondaki öz değerlendirmenin 

başlangıcına ve geliştirilmesine önemli katkılar sağlamıştır. Yönetim, iç denetim tarafından 

yapılan öz değerlendirme kontrolünün sonuçlarının bağımsız onayını değerli kılmıştır.  

(c) Gelişim İçin Sahip Olunan Fırsatlar 

İç denetimin gelişim fırsatı aşağıdaki gibi örneklendirilebilir; 

Personel ve İşe Alma Planı: İç denetim, İç Denetim Yöneticisi veya diğer yönetim 

kademesindeki pozisyonlar için resmi bir işe alma planına sahip değildir. Bu kısıt, iç denetim 

faaliyetinde yüksek niteliğe sahip personelin istihdam edilme olasılığını zayıflatmaktadır. 

Yönetici kadro ve İç Denetim Yöneticisi, temel pozisyonlarda işe alma konusunda 4-5 yıllık 

bir stratejik yönetim planı belirlemelidir.   

İç Denetimin Görevi: İç denetimin görevinin tam olarak ne olduğu konusunda bir 

netlik yoktur. İç Denetim Yönetmeliği, şirketin temel riskleri konusunda güvence sağlamak 

için tedbir alır. Bununla birlikte, mevcut yönetmelik iç denetimin temel riskler için bir 

güvence sağlayıp sağlamadığını ifade etme konusunda net değildir. Bu açıdan bu durum 

güvence sağlamayı sınırlandırabilir.  

Yönetmelik, iç denetim tarafından yönetilecek faaliyetleri yansıtacak bir şekilde 

gözden geçirilmelidir. Bu durum, en azından iç denetimin riskler üzerindeki bağımsız 

güvence sağlama rolünü netleştirir. Gözden geçirilen yönetmelik, Denetim Komitesi 

tarafından onaylanmalı ve bu durum organizasyon ile müzakere etmelidir.  

Genel Güvence: Şu an için güvence sağlayıcılar tarafından oluşturulan ve kurumun risklerini 
gösteren bir genel güvence planı mevcut değildir. Bu durum güvencede bir boşluğa neden 
olabilir. Temel risklerin gözden geçirilmesinin ertesinde güvence kaynakları riskler arasındaki 
bağlantıları belirlemelidir. Kurumun risk iştahı göz önünde bulundurularak alınacak kararda 
iç denetimin bağımsızlığı da desteklenmelidir.    
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(d) İç Denetimin Mevcut Kaynaklarının Uygunluğu  

İç denetim bütçesinin kaynak düzeyi ile harcamaları, benzer ölçeğe sahip diğer 

sektörlerde faaliyet gösteren uluslararası kurumlar ile karşılaştırılmıştır. Buna bağlı olarak, İç 

Denetimin personel yeterliğinin ve harcamalarının diğer kurumlar ile eşdeğer olduğu 

görülmüştür. Kaynak düzeyinin de şirketin görevi gereğince uygun olduğu düşünülmektedir.  

Sonuç olarak iç denetimin şirkete sağlam ve bağımsız bir güvence hizmeti sağladığı 

ve uygulamaların mesleki açıdan yetkin biçimde gerçekleştirildiği düşünülmektedir. Personel 

ve işe alma konusuna öncelik verilmesi gerektiğinin de belirtilmesi gerekmektedir. İç 

denetimin rolü ile ilgili kurumun beklentilerinin, kurumun stratejik iş ortaklarının arzuladığı 

düzeyde olduğu da belirtilmelidir.  

(e) Bulgular ve Öneriler 

Yapılan gözden geçirme sonucunda elde edilen bulgular ve bu bulgulardan hareket 

edilerek yapılan öneri örnekleri aşağıdaki gibi üç başlık halinde sunulmuş ve tablolar 

biçiminde verilmiştir.  

(1) Faaliyetlerde karşılaşılan temel gelişme konularının geliştirilmesi için ihtiyaç duyulan 

(örneğin 3 ay içinde gerçekleştirilmesi beklenen) birincil eylemler. 

(2) Faaliyetlerde karşılaşılan önemli gelişme konularının geliştirilmesi için ihtiyaç 

duyulan (örneğin 6 ay içinde gerçekleştirilmesi beklenen) ikincil eylemler. 

(3) Faaliyetlerde karşılaşılan diğer gelişme konularının geliştirilmesi için ihtiyaç duyulan 

(örneğin 12 ay içinde gerçekleştirilmesi beklenen) üçüncül eylemler. 
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Tablo 6: K'SPRint Uygulama Örneği Bulguları - Planlama - Birincil Eylemler 
Pl

an
la

m
a 

 Örnek Şirketteki Mevcut 
Uygulama Potansiyel Konular Öneriler 

Bi
ri

nc
il 

Ey
le

m
le

r 

İç Denetimin Görevi 
 

İç Denetim aşağıdaki faaliyetleri 
gerçekleştirmektedir; 

 Gözden geçirme sürecindeki 
temel risklerin sahipliği (risk 
belirlemesi) 

 Operasyonel denetimdeki iş 
birimleri 

 Kontrol Öz Değerlendirme 
sürecindeki kusurlar 

 Kontrol Öz Değerlendirme 
Onayının denetimi ve 

 Risk temelli kurum denetimi 
 

İç denetimin mevcut yönetmeliğin 
gözden geçirilmesinde listelenen 
sorumluluk alanlarından biri “… 
şirketteki temel risklerini 
değerlendirmek ve raporlamaktır” 
şeklinde ifade etmiştik.  
 
2008 yılında temel risklerin gözden 
geçirilmesinde, bu risklerin tümünün iç 
denetim tarafından raporlanmadığı 
görülmüştür. Bu risklerin neden rapor 
edilmediği hususu da Denetim 
Komitesi’ne rapor edilmiştir.   

 İşten elde edilen geri 
bildirimler iç denetimin tam 
görevinin ne olduğu 
konusunda açık bir bilgi 
sunmamaktadır. Yönetim 
ekibinin çoğunluğu iç 
denetimin rolünü güvence 
sağlayıcı olarak görmektedir.  
 

 İç denetimin yetkisinin tamlığı 
konusundaki belirsizlik, 
kurum içindeki görev ve 
sorumlulukların 
belirlenmesindeki sınırlılıktan 
kaynaklanmaktadır.  

 İç denetim yönetmeliği gözden geçirilmeli ve İç 
Denetim birimi tarafından yürütülen faaliyetlerin tam 
olarak anlaşılmasını sağlayacak şekilde 
iyileştirilmelidir. Denetim Komitesi de şirketteki 
güvence takımının bir parçası olarak İç Denetim’in 
durumunu tam yansıtacak bir role sahip olmalıdır.  

 İç Denetim’in mevcut yönetmelik teki rolleri ve 
sorumlulukları aşağıdaki unsurları içerecek şekilde 
yeniden ele alınmalıdır. 

o Yönetmelik, iç denetimin kurumun temel 
riskleri karşısında bağımsız güvence 
sağlayacağını kesin olarak belirtmelidir. İç 
denetim birimi tarafından gerçekleştirilen 
gözden geçirmeler sonucunda elde edilen 
görüşler Denetim Komitesi’ne özel olarak 
rapor edilmelidir. 

o İç denetimin güvence sağlayıcı rolü, 
kurumdaki diğer güvence sağlayıcılar 
tarafından da (örneğin finansal yönetim ekibi 
ve sağlık ekibi gibi) gerçekleştirilmelidir. 

 Bu yönetmelik, iç denetimin sorumluluklarını ve 
çalışma alanını aydınlatmaya yardımcı olması amacıyla 
kurumun yönetim birimiyle geniş bir şekilde müzakere 
edilmelidir.  

 İyi bir uygulama gerçekleştirebilmek için, yönetmelik 
hem yıllık olarak hem de gerekli görüldüğü her zaman 
gözden geçirilmelidir.  

Kaynak: Değerlendirmeci şirketin uygulama örneği. 



89 
 

Tablo 7: K'SPRint Uygulama Örneği Bulguları - Planlama - Üçüncül Eylemler 
Pl

an
la

m
a 

 Örnek Şirketteki Mevcut Uygulama Potansiyel Konular Öneriler 
Ü

çü
nc

ül
 E

yl
em

le
r 

İç Denetimin Raporlanması 
 

 İç Denetim Yöneticisi değerlendirmeleri 
ve geliştirme ile ilgili önerilerini Başkan 
Yardımcısı’na, Kurumsal Hizmetler 
Başmüdürlüğü’ne, Genel Konsey’e ve 
Kurum Sekreterliği’ne raporlamaktadır.  

 Üst Yönetim açısından İç Denetim’in 
raporlama ağı, finansal ve operasyonel 
yönetimden önemli ölçüde bağımsız 
olacak şekilde uygun görünmektedir. İç 
Denetim Yöneticisi 'nin güçlü niteliği ve 
bağımsızlığı, mevcut raporlama ağını 
etkili ve bağımsız kılmaktadır.  

 İç Denetim Yöneticisi 'nin Başkan 
Yardımcısı’na ve Kurumsal Hizmetler 
Başmüdürlüğü’ne rapor sunması olağan 
değildir. İç denetim raporlarının 
sunulduğu kişiler genellikle CEO ve 
CFO’dur. Bu kişiler işletme içerisinde İç 
Denetim Birimi’nin stratejik ortağı olarak 
görülebilir.  
 

 2007 yılında X firması tarafından 435 
kişiyle gerçekleştirilen bir alan 
çalışmasında İç Denetim Yöneticisi 'nin 
raporların %34,6’sını CFO’ya, %25,9’unu 
ise CEO’ya raporladığını göstermiştir.  

 Normal uygulama İç Denetim 
Yöneticisi 'nin raporları doğrudan 
CEO’ya ve beraberinde İç 
Denetim Komitesi Başkanı’na 
sunması gerektiğidir. Bu 
uygulama, bağımsızlığın 
sağlanması için doğru bir 
uygulamadır. 

 
 Mevcut raporlama ağı gelecekteki 

bir tarihte yeniden ele alınmalıdır. 

Kaynak: Değerlendirmeci şirketin uygulama örneği 
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Tablo 8: K'SPRint Uygulama Örneği Bulguları - Süreçler - Birincil Eylemler 
Sü

re
çl

er
 

 Örnek Şirketteki Mevcut Uygulama Potansiyel Konular Öneriler 
Bi

ri
nc

il 
Ey

le
m

le
r 

Ortak Güvence 
 

 Şirketin karşı karşıya kaldığı riskler incelendiğinde 
ortak güvence çerçevesinin mevcut olmadığı 
görülmektedir. Bu tür bir tipik çerçeve kurumda 
mevcut olan tüm riskleri listeleyecek ve bunların 
tümünün iç ve dış güvence sağlayıcıların 
kaynaklarıyla ilişkilendirecektir.  
 

 Kurumdaki işlemlerin gerçekleştirilmesinde farklı 
sayıda güvence sağlayıcı mevcuttur. Ancak bunların 
hangi özel risk alanına dair güvence sağladığı net 
değildir ve bağımsız güvence için bu gerekli bir 
şarttır. Şirketin mevcut güvence sağlayıcıları; 
 

o İç Denetim 
o Dış Denetim 
o Finansal Yönetişim 
o Risk Yönetimi 
o Bölgelerdeki kalite güvence takımları 

 İşte verimliliği 
azaltan, kaynaklar 
üzerinde gerilime 
neden olan ve işte 
gereksiz aksaklıklara 
neden olan iç içe 
geçmiş alanlar, İç 
Denetim ve diğer 
güvence sağlayıcılar 
tarafından izlenir 
. 

 Diğer taraftan, 
güvence sağlamada 
bazı boşluklar da 
ortaya çıkabilir. 
Ancak bu durumun 
uzun sürmesi uygun 
görülmez. 

 Temel risklerin performansının izlenip 
izlenmediği gözden geçirilmeli, bunun 
yanında riskler üzerindeki güvence 
kaynaklarının doğru belirlenip 
belirlenmediği ve bunların risklerle ne 
derece bağlantılı olup olmadığı iyi bir 
şekilde tespit edilmelidir.  
 

 Belirlenen risklerin daha geniş 
görünümünün sağlanması için bir matris 
oluşturulmalı ve güvence sağlayıcılar, 
güvence sağlama sorumluluklarıyla ilişkili 
olan risk yönetiminde yeterliliğe sahip 
olmalıdırlar. Risk kapsamında bir boşluk 
veya aşırılık olmamalıdır. Kararlar, İç 
Denetimin bağımsız güvencesine uygun bir 
şekilde tespit edilmesi gereken risk iştahına 
göre belirlenmelidir.   
 

 İç Denetim’in ve diğer güvence 
sağlayıcıların rolleri, sorumlulukları ve 
hesap verebilirlikleri tanımlanmalıdır. 
 

 İç Denetim, bağımsız güvence sağlamaktan 
ve diğer güvence sağlayıcıların işlemlerini 
etkili bir şekilde gerçekleştirmelerinden 
sorumlu olmalıdır.  

Kaynak: Değerlendirmeci şirketin uygulama örneği 
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Tablo 9: K'SPRint Uygulama Örneği Bulguları - Süreçler - İkincil Eylemler 
Sü

re
çl

er
 

 Örnek Şirketteki Mevcut 
Uygulama Potansiyel Konular Öneriler 

İk
in

ci
l E

yl
em

le
r 

İç Denetim Geri Bildirim Süreci 
 

 İç Denetim, gözden 
geçirmelerin 
tamamlanmasını takiben 
paydaşlarından geri bildirim 
beklemektedir. Yapılan 
gözden geçirme sonucunda 
ortaya çıkan tüm yorumlar, 
anket metni biçiminde 
hazırlanan dosyaya 
raporlanır.  
 

 Bununla birlikte, anketlerle 
yapılan geri bildirimlerin, 
işletmenin birimleri 
tarafından 
gerçekleştirildiğini 
bilmekteyiz. Geri 
bildirimlerde İç Denetim 
paydaşları tarafından 
belirtilen konular yer 
almayabilmektedir.  
 

 Bununla birlikte, İç Denetim 
birimi tarafından elde edilen 
geri bildirimlerin dikkate 
alınıp alınmadığı konusunda 
paydaşlarla bir iletişim de 
söz konusu değildir.  

 İç Denetim tarafından sağlanan 
hizmetleri geliştirme, iyileştirme 
ve daha da ilerletme fırsatları, 
kurumdan elde edilen yeterli ve 
düzenli bir geri bildirimin 
mevcut olmaması durumunda 
gerçekleştirilemeyebilir.  

 Aşağıdaki faaliyetler geri bildirimle ilgili ilişkilerde yer 
almalıdır: 
 

o Sorumlulukları, zaman çizelgelerini ve olası 
ilave maliyetleri içeren bir eylem planı 
belirlenmelidir. 

o Plan, geribildirimler ile sorular arasında açık ve 
net bir ilişki kurmalıdır.  

o İç Denetim her yıl Denetim Komitesi’ne geri 
bildirim anketlerinin kabul edilebilir bir 
düzeyde cevaplandığını belirtmelidir (örneğin 
%85). İç Denetim Yöneticisi tüm geri bildirim 
anketlerinin geri toplanmasından, uygun bir 
şekilde derlenmesinden ve sonuçlarının 
değerlendirilmesinden sorumludur. 

o Yönetimin bağımsız bir üyesi memnuniyet ve 
geri bildirim anketlerinden elde edilen cevapları 
karşılaştırmalı, bu yolla İç Denetimin 
etkililiğini yıllık bazda değerlendirmelidir. Bu 
geri bildirimin özeti Yönetim tarafından 
Denetim Komitesi’ne rapor edilmelidir.   

Kaynak: Değerlendirmeci şirketin uygulama örneği 
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Tablo 10: K'SPRint Uygulama Örneği Bulguları - Süreçler - Üçüncül Eylemler 
Sü

re
çl

er
 

 Örnek Şirketteki Mevcut Uygulama Potansiyel Konular Öneriler 
Ü

çü
nc

ül
 E

yl
em

le
r Bilgisayar Destekli Denetim Araçlarının 

Kullanımı 
 

 Bilgisayar Destekli Denetim 
Araçları’nın (CAATS) kullanımı 
oldukça sınırlıdır. CAATS, denetim 
işleminde teknolojik araçların 
kullanımını içermektedir. 

 CAATS, genellikle yüksek 
miktarlı ancak düşük değerli 
işlemlerin ve/ya da çok ufak 
ölçekli işlemlerin mevcut olduğu 
bir çevrede oldukça etkilidir. 
 

 Bu tür bir çevrede CAATS’ın 
kullanımının başarısız olması, İç 
Denetim’in kapsam düzeyinin 
düşük olmasına neden olacaktır.   

 İç Denetim, denetim işinde CAATS 
uygulamasını rutin bir şekilde kullanmalıdır 
(örneğin ayrıntılı işlemlerin test edilmesinde 
ya da veri analizinde). 
 

 İç Denetim işlemine yardımcı olması için 
ACL ya da IDEA gibi çeşitli bilgisayar 
yazılım programları da kullanılmalıdır. 
 

 Denetim yazılım programlarının kullanımı 
işlemlerde yüzde 100 işlem güvenliği sağlar, 
yanlış veya hatalı işlemlerin gözden 
kaçırılmasını engeller. Bu uygulamaların 
ihtiyaç duyulan ve gerekli olan kısmı elle de 
yapılabilir.  

Kaynak: Değerlendirmeci şirketin uygulama örneği 
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Tablo 11: K'SPRint Uygulama Örneği Bulguları - Personel –Birincil Eylemler 
K

iş
ile

r 

 Örnek Şirketteki Mevcut Uygulama Potansiyel Konular Öneriler 
Bi

ri
nc

il 
Ey

le
m

le
r 

Yükselme Planı 
 

 İç Denetim Yöneticisi hariç, İç 
Denetim liderlik takımı için yeni 
işe alınan tüm kişilerin İç Denetim 
konusunda önemli ölçüde geçmiş 
yıl tecrübesi olması 
gerekmektedir. 
 

 Bu düşünceyle birlikte, İç 
Denetim Yöneticisi ve Sorumlusu 
ile ilgili bir düzey belirtilmemiştir. 
Yönetici’nin altındaki 
pozisyonlardakilerin bir üst 
kademeye nasıl ve ne zaman 
geçecekleri ile ilgili bir 
bilgilendirme mevcut değildir.  

 İç Denetim liderlik takımı üyelerinin istek 
ve ihtiyaçlarının gelişimi, İç Denetim 
çalışmalarının gelişimini ve kalitesini de 
yakından etkilemektedir.  
 

 İç Denetim Yöneticisi ve Sorumlusu’nun 
altındaki personelin bir üst düzeye 
geçmesi için izlemesi gereken 
basamakların belirlenmesi, bu kişilerin 
denetim işi ile ilgili yaklaşımlarının 
gelişimine katkı sağlayacaktır.  
 

 İşe alınan İç Denetim personelinin 
konumu ile ilgili bir kademelendirme 
sisteminin mevcut olması, çalışanların 
işlerindeki performansları aracılığıyla bu 
kademe sistemine eklemlenmesine neden 
olacaktır. Örneğin 6. kademenin üzerine 
çıkan bir personel, kurumda deneyimli 
personel olarak nitelendirilebilir ve ileride 
oluşabilecek bir açık pozisyonda daha üst 
basamaklarda istihdam edilebilir.  

 Yönetim ve İç Denetim Birimi, 4-5 yılı 
içerisinde ortak bir şekilde temel 
pozisyonlar için bir stratejik 
basamaklandırma sistemi 
oluşturmalıdır.   
 

 İç Denetim, işe alma ve yükseltme 
konularında resmi bir planlama 
geliştirmelidir. Kurumda faaliyette 
bulunan ve işin nitelikleri konusunda 
potansiyeli olan bireyler, bu 
pozisyonlarda istihdam edilmelidir. 
 

 Mevcut durumda kurumda yer almayan 
bireylerin dışarıdan işe alımı için acil 
bir plan oluşturulmalıdır. 
 

 Bu plan gerçekleştirildikten sonra 
Yönetim ve İç Denetim Birimi 
tarafından İç Denetim Yöneticiliği için 
bir yükselme planı oluşturulmalıdır.  
 

 Yönetim ve İnsan Kaynakları Yönetimi, 
İç Denetim’in gereklerine uygun olarak 
bir basamaklandırma sistemi 
oluşturmalı ve yükselme stratejisi bu 
sistem dâhilinde gerçekleştirilmelidir. 

Kaynak: Değerlendirmeci şirketin uygulama örneği 



94 
 

Tablo 12: K'SPRint Uygulama Örneği - IIA Standartlarına Kısmi Uygunluk / Uygun 

Olmama 

 
Standart 

 
Detay Kısmi Uygunluk / Uygun 

Olmama 

1210 - Yeterlilik 

İç denetçiler sorumluluklarını gerçekleştirmek 
için ihtiyaç duydukları bilgi, yetenek ve diğer 
özelliklere tek başlarına veya ortaklaşa sahip 
olmalıdırlar.  

Kısmi Uygunluk 
 
Sorumlulukların gerçekleştirilmesi için 
ihtiyaç duyulan mevcut personelin 
yetenek düzeyi İç Denetimin ihtiyacının 
altındadır. Konularla ilişkili olarak 
faaliyet gösteren uzmanlar ya sınırlı 
sayıdadır ya da karmaşık alanların 
gelişiminden sorumlu olan denetçiler 
“misafir” denetçilerdir.  

1230 – Sürekli 
Mesleki Gelişim 

İç denetçiler sürekli mesleki gelişim aracılığıyla 
bilgi, yetenek ve diğer özelliklerini 
geliştirmelidir. Minimum eğitim saati 
zorunluluğu oluşturulmalıdır. Farklı ve esnek 
bir program ile yönetilecek bir çekirdek 
müfredat oluşturulmalıdır. Bu müfredat 
kurumun, bölümlerin ve bireylerin kişisel ve 
mesleki gelişimleri doğrultusunda amaç, istek 
ve ihtiyaçlarına cevap vermelidir.  

Kısmi Uygunluk 
 
Eğitim ihtiyaçları, çalışanların kişisel 
gelişim planlarının bir parçası olarak 
belirlenmelidir. Minimum eğitim saati 
gerekliliği ve çekirdek müfredat 
uygulaması oluşturulmamış ve sürekli 
mesleki gelişim gereklilikleri 
gözlenmemiştir.  

2040 – Politika 
ve Prosedürler 

Belgeli politika ve prosedürler iç denetim 
faaliyetine yol göstermede kullanılabilecektir. 

Kısmi Uygunluk 
 
Küresel ve bölgesel politikalar ve 
prosedürler, kurumsal denetimin icrası 
için geliştirilmiştir. Küresel prosedürler, 
denetim biriminin gelişme düzeyinin 
altındadır. 

2050 – Eşgüdüm 
(Koordinasyon) 

İç Denetim Yöneticisi, bilgileri paylaşmalı ve 
diğer iç-dış güvence ve müşavirlik hizmeti 
sağlayıcılarla olan çalışmalarını koordine 
etmelidir. 

Kısmi Uygunluk 
 
İç denetim ve Finansal Yönetişim gibi 
diğer güvence sağlayıcılar arasındaki 
koordinasyon mevcut şekildeyken, 
resmi bir güvence planı ve güvence 
kaynaklarının riskini gösteren net bir 
harita ortaya konulamamaktadır. 

2340 – Görevin 
Gözetim ve 
Kontrolü 

Görevin gözetim ve kontrolü, amaçların 
gerçekleştirildiğini, kalitenin sağlandığını ve 
personelin geliştirildiğini temin etmelidir. 
Denetimin yapıldığı en azından gözden geçirme 
sürecindeki çalışma kâğıtlarıyla 
belgelenmelidir. 

Kısmi Uygunluk 
 
Denetimin yeterli düzeyde olup 
olmadığı planlama, icra ve raporlama 
aşamalarında belirlenir. Bununla 
birlikte, gözden geçirme sürecindeki 
çalışma kâğıtlarında denetimle ile ilgili 
sınırlı sayıda dosyaya ulaşılmıştır. 

2500 – 
İlerlemenin 
Gözlenmesi 

İç Denetim Yöneticisi, zamanında ve etkili bir 
yönetim davranışı sergilendiğini temin etmek 
için bir sürekli gözetim/takip sistemi 
oluşturmalı ve bunu yürütmelidir.  

Kısmi Uygunluk 
 
Gözetim ve takip sistemi mevcuttur 
ancak tüm bölümler arasında bir 
bütünlük söz konusu değildir. 

Kaynak: Değerlendirmeci şirketin uygulama örneği 



95 
 

Değerlendirmeci X şirketi ABC şirketini, yukarıda ayrıntıları örneklerle verilmiş 

olan K'SPRint yöntemi ile tam dış değerlemeye tabi tutmuş, bu kapsamda hazırladığı 

değerlendirme raporunu mülakatla elde ettiğimiz bilgiye göre 2010 yılında Yönetim 

Kurulu'na sunmuştur.  

Değerlendirici şirketin değerlendirme ekibi, 7 kişiden oluşmaktadır. Ekipte yer alan 

değerlendiricilerin 6'sı değerlendirici şirketin Türkiye'deki temsilciliğinde faaliyet gösterirken 

bir kişi bu şirketin yurtdışı merkezinden katılmıştır. Yurtdışında benzer KGGP değerlendirme 

süreçlerinde görev alan ve CIA sertifikasına sahip olan bu müdür, değerlendirme ekibinin 

yönlendirilmesinde önemli bir role sahip olmuştur. X şirketinin değerlendirme ekibinin 

niteliksel özellikleri Tablo 13'de sunulmuştur.  

Tablo 13: X Şirketinin Değerlendirmecilerinin Niteliksel Özellikleri 

Değerlendirmeci Sayısı Yetkinlik Belgesi Deneyim Süresi 
Sorumlu ortak 1 CIA 13-15 yıl 

Direktör 1 SMMM 12-13 yıl 
Müdür 1 CIA 7-10 yıl 

Kıdemli Müdür 1 SMMM 10-12 yıl 
Kıdemli Danışman 2 SMMM 5-6 yıl 

Müdür (Yurtdışı Merkezden) 1 CIA 5-6 yıl 
 

4.2.4 ABC Şirketine Yönelik Yapılan Kalite Değerlendirmesinin Kapsamı 

Ekim 2009 tarihinde ABC şirketinin iç denetim birimi Denetim Komitesi ve Yönetim 

Kurulu kararına istinaden, kurum bünyesindeki iç denetim faaliyetinin KGGP çerçevesinde 

tam dış değerlendirmeye tabi tutulmasını talep etmiştir. Böyle bir değerlendirme ile iç 

denetim faaliyeti ile ilgili olarak aşağıdaki unsurlar hakkında bir sonuca ulaşılması 

amaçlanmıştır: 

 İç denetimin bağımsızlığının, iç denetçilerin tarafsızlığının ve faaliyetlerinin 

etkililiğinin ve verimliliğinin IIA tarafından belirlenen standartlara uygunluğu, 

 İç denetimin güçlü yanları, 

 Gelişim için sahip olunan fırsatlar ve 

 İç denetimin mevcut kaynaklarının uygunluğu 
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4.2.5 ABC Şirketine Yönelik Değerlendirme Süreci 

Değerlendirme sürecinde değerlendirmeci şirket tam değerlendirme kapsamında 

değerlendirmeye tabi tuttuğu ABC şirketine K'SPRint yöntemi ile 5 aşamalı bir program 

uygulamıştır.64 K'SPRint yöntemi sonrasında değerlendirmeci şirket aşağıda sunulan 5 

aşamayı gerçekleştirmiştir: 

 Açılış toplantısı 

 Holding yönetimi ve iç denetim ekibinin organizasyon yapısı ve çalışmaları hakkında 

bilgi edinme, organizasyonun iç denetim personeli ve yönetiminin yanında yönetici, 

yönetici konumu dışındaki kişiler ve Üst Yönetim ile yapılan görüşmeler, 

 Mevcut iç denetim programlarının tanınması, incelenmesi çalışma kâğıtları ve 

belgelerin yüksek düzeyde gözden geçirilmesi, kurum içi raporlama süreçleri 

hakkında bilgi edinilmesi 

 Rapor süreci 

 Kapanış toplantısı 

4.2.6 ABC Şirketine Yönelik Değerlendirme Raporunda Yer Alan Hususlar 

X denetim şirketi ile ABC şirketi arasında gerçekleştirilen gizlilik anlaşması gereği 

değerlendirme raporunu X denetim şirketinden temin etmek mümkün olmamıştır. ABC 

şirketiyle yapılan görüşmeler sonucunda da raporun, şirketin gizlilik ilkeleri doğrultusunda 

paylaşılmasının mümkün olmadığı belirtilmiştir. Bu nedenle raporun detaylarından bahsetmek 

mümkün değildir. 

Ancak değerlendirmeci şirket ile yapılan sözlü mülakat sonucunda X denetim 

şirketinin, ABC şirketinin iç denetim biriminin faaliyetlerinin, IIA’in İç Denetim Mesleki 

Standartları'na "kısmi uygun" olduğuna dair görüş bildirdiği bilgisine ulaşılmıştır. Raporda bu 

ifadenin kullanılma gerekçesi olarak da "risk esaslı denetim planının yapılmaması" hususu 

belirtilmiştir.  

Raporda ayrıca iç denetimin güçlü yanları, gelişim için sahip olunan fırsatlar, iç 

denetimin mevcut kaynaklarının uygunluğu, bulgular ve öneriler gibi başlıklara da yer 
                                                             
64 K’SPRint (Strategic Performance Review of Internal Audit): : İç Denetim Stratejik Performans İncelemesi 
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verildiği belirtilmiş, ancak bu başlıkların da içeriği hakkında ne X denetim şirketinden ne de 

ABC şirketinden bilgi alabilmek mümkün olabilmiştir.  
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SONUÇ 

İç denetim, güvence esasına dayalı bağımsız ve tarafsız bir konumdan işletme 

yöneticilerine hizmet eden bir fonksiyondur. Bu faaliyetin başarılı olmasının ve nitelikli bir 

güvence hizmeti olarak kabul görmesinin ölçütü, uluslararası düzeyde kabul gören ilke ve 

standartlara uygun bir şekilde yapılmasıdır. Uygunluğun sigortası olarak sürece dâhil edilen 

Kalite Güvence Geliştirme Programı, hem İç Denetim Yöneticisi'nin sorumluluğundaki bir 

iştir hem de Üst Yönetim'in samimi desteğini gerektirmektedir.  

Günümüzde iç denetimi bir maliyet unsurundan çok işletmenin faaliyetlerini geliştiren 

ve işletmeye değer katan bir faaliyet birimi olarak gören işletmeler, iyi yönetilen kurumsal 

işletmeler olarak kabul edilmektedirler. İç denetimin kalitesi konusunda ayrı bir dış 

değerlendirmeden geçen işletmelerin iç denetçileri, iç denetim raporlarında "denetimlerimiz 

Uluslar arası Mesleki İç Denetim Standartları'na uygun yapılmıştır" ibaresi kullanarak Genel 

Kurul'a hesap verme sorumluluğu olan ve bu bağlamda işletmelerde etkili kontroller, risk 

yönetimi ve yönetişim uygulamak zorunda olan üst yöneticilere güvence vermektedirler.  

Çalışmamızda "standartlara uygundur" ibaresinin kullanımının gerekleri IIA 

Standartları çerçevesinde ayrıntılı bir şekilde açıklanmış, gerek KGGP hazırlayarak dış 

değerlendirmeden geçmek isteyen ve gerekse de bu değerlendirmeyi yapacak olan şirketlere 

iç denetim faaliyetlerinin değerlendirilmesi süreçlerinin sistemli ve disiplinli bir şekilde 

gerçekleştirilmesi konusunda rehberlik hizmeti sağlaması hedeflenmiştir. Bu amaçla konu ile 

ilgili açıklamalarımız bir uygulama örneği ile somutlaştırılmıştır.  

Uygulama örneğinde gerek değerlendirmeci şirketin yetkinliği gerekse de KGGP ile 

ilgili değerlendirmeden geçen şirketin iç denetim biriminin özellikleri açıklanmıştır. Bu 

bağlamda her iki kurumdan temin edilen bilgiler belirtilmiş, asıl olarak Kalite Güvence 

Geliştirme Programı'nın uygulanış sürecine dair ayrıntılı bilgilere yer verilmiştir. 

Değerlendirmeci şirketin izlediği yöntemin detayları verildikten sonra mülakat yolu ile elde 

edilen raporun sonucu sunulmuştur. Raporda değerlendirmeci şirket, değerlendirilen şirketin 

iç denetim faaliyetinin IIA’in İç Denetim Standartları'na "kısmi uygun" olduğuna dair görüş 

bildirmiş, bu ifadenin kullanılma gerekçesi olarak da "risk esaslı denetim planının 
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yapılmaması" gösterilmiştir. Değerlendirmeci şirketi ile değerlendirilen şirket arasında 

yapılan gizlilik anlaşması sebebiyle raporun detaylarına ulaşmak mümkün olmamıştır.  
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