
IIA Uluslararası İç Denetim Standartları (1 Ocak 2011’den İtibaren Geçerli) 

UMUÇ (IPPF) / Standartlar 1/25
Ocak 2011

Giriş 

İç denetim faaliyetleri, çok çeşitli hukukî ve kültürel ortamlarda; amacı, boyutu, karmaşıklığı ve 
yapısı çok farklı kurumlarda, kurum içinden ve dışından kişiler tarafından gerçekleştirilmektedir. 
Söz konusu farklılıkların, her ortamdaki iç denetim uygulamasını muhtemelen etkilemesine 
rağmen, Uluslararası İç Denetim Meslekî Uygulama Standartları’na (kısaca “Standartlar‟ veya 
“Uluslararası İç Denetim Standartları”) uyum, iç denetçilerin ve iç denetim faaliyetinin
(biriminin) sorumluluklarının yerine getirilmesinde hayatî önem arz eder.  

İç denetçilerin ve iç denetim faaliyetinin Standartlara uyumunun hukuken kısmen engellenmesi 
durumunda, Standartların diğer kısımlarına uyum devam etmeli ve uyulamayan kısımlarla ilgili 
özel durum açıklamaları yapılmalıdır.  

IIA Standartları, diğer standart tesis eden kurumların standartlarıyla kullanılırsa, iç denetim 
raporlamalarında diğer standartlara da gerektiğinde atıf yapılabilir. Bu durumda, IIA Standartları 
ile diğer kurumların standartları arasında bir çelişki ve uyumsuzluk olması hâlinde, iç denetçiler 
ve iç denetim faaliyeti IIA Standartlarına uymak zorundadır. Bunun yanında, diğer standartlar 
daha güçlü bir şekilde kısıtlayıcı ise diğer standartlara uyabilirler.  

Standartların amaçları şunlardır: 

1.İç denetim uygulamasını olması gerektiği gibi temsil eden temel ilkeleri tanımlamak.  

2. Katma değerli iç denetim faaliyetlerini teşvik etmeye ve hayata geçirmeye yönelik bir çerçeve 

sağlamak.  

3.İç denetim performansının değerlendirilmesine uygun bir zemin oluşturmak.  

4.Gelişmiş kurumsal süreç ve faaliyetleri canlandırmak. 

Standartlar, ilke odaklıdır ve aşağıdaki hususları içeren uyulması zorunlu gerekliliklerdir:  

-İç denetim mesleğinin uygulanması ve uygulamanın etkinliğinin değerlendirilmesi amacıyla 
kurum ve fert seviyesinde uluslararası uygulanabilirliği olan temel beyanlar, 

-Bu temel beyanlarda geçen terim ve kavramları açıklığa kavuşturan “Yorumlar.”  

Standartlarda, özel anlamları Terimler Sözlüğünde verilen terimler kullanılmıştır. Özellikle, 
Standartlarda, kayıtsız şartsız uyulması gereken gereklilikleri belirtmek için “zorundadır” (must)
kelimesi, meslekî muhakeme sonucunda şartların gerektirdiği sapmalar olduğuna kanaat 
getirilmediği müddetçe uyulması beklenen gereklilikleri belirtmek için “gereklidir” (should)
kelimesi kullanılmıştır. 
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Standartları doğru bir şekilde anlamak ve uygulamak için Standartların ifadelerini, bunlara 
getirilen Yorumları ve Terimler Sözlüğünde belirtilen özel anlamları beraberce dikkate almak 
gerekir.

Standartlar yapısı, Nitelik Standartları ve Performans Standartları şeklinde ikiye ayrılmıştır. 
Nitelik Standartları, iç denetim faaliyetlerini yürüten kurumların ve kişilerin özelliklerine 
yöneliktir. Performans Standartları iç denetimin tabiatını açıklar ve bu hizmetlerin performansını 
değerlendirmekte kullanılan kalite kıstaslarını sağlar. Nitelik ve Performans Standartları tüm iç 
denetim hizmetlerine tatbik edilmek üzere hazırlanmıştır. 

Uygulama Standartları da, güvence (A) veya danışmanlık (C) faaliyetlerine uygulanabilecek 
gereklilikleri belirterek, Nitelik ve Performans Standartlarını geliştirmek için hazırlanmıştır. 

Güvence hizmetleri, iç denetçinin, bir kurum, faaliyet, fonksiyon, süreç, sistem veya bir başka 
unsur hakkında bağımsız görüş veya kanaat sunabilmek için, eldeki delilleri objektif bir şekilde 
değerlendirmesini içerir. Güvence görevlerinin nitelik ve kapsamı iç denetçi tarafından belirlenir. 
Güvence hizmetlerinin, genellikle, üç tarafı vardır: (1) bir kurum, faaliyet, fonksiyon, süreç, 
sistem veya bir başka unsurun doğrudan içinde olan kişi veya grup (süreç sahibi), (2) 
Değerlendirmeyi yapan kişi veya grup (iç denetçi), (3) Değerlendirmeyi kullanan kişi veya grup 
(kullanıcı).  

Danışmanlık hizmetleri, tabiatı gereği tavsiye niteliğinde olup genellikle görevlendirmeyi talep 
eden müşterinin özel talebi üzerine gerçekleştirilir. Danışmanlık hizmetlerinin nitelik ve kapsamı, 
değerlendirmeyi talep eden müşteriyle iç denetçi arasındaki sözleşmeye tabidir. Danışmanlık 
hizmetlerinin genellikle iki tarafı vardır: (1) Tavsiye veren kişi veya grup (iç denetçi), (2) Tavsiye 
talep eden ve alan kişi veya grup (görevin müşterisi). İç denetçi danışmanlık hizmeti verirken, 
objektifliğini muhafaza etmeli ve idarî sorumluluk almamalıdır. 

Standartların gözden geçirilmesi ve geliştirilmesi devamlı bir süreçtir. IIA İç Denetim 
Standartları Kurulu, Standartları yayınlamadan önce çok geniş katılımlı bir istişare ve tartışma 
faaliyetine girişmektedir. Bu çalışma, metin taslağı sürecinde, dünya çapında bir yorum talep etme 
faaliyetini de içermektedir. Bütün metin taslakları, hem IIA’nin tüm üye kuruluşlarına 
gönderilmekte hem de IIA’nin internet sitesinde yayınlanmaktadır. 

Standartlara ilişkin tavsiye ve yorumlar, aşağıdaki adreslere gönderilebilir: 

The Institute of Internal Auditors

Standards and Guidance

247 Maitland Avenue

Altamonte Springs, FL 32701-4201, USA

E-posta: guidance@theiia.org

İnternet sitesi: www.theiia.org
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ULUSLARARASI İÇ DENETİM STANDARTLARI 

Nitelik Standartları 

1000 – Amaç, Yetki ve Sorumluluklar

İç denetim faaliyetinin amaç, yetki ve sorumlulukları, İç Denetimin Tanımı, Etik Kuralları ve 
Standartlar’la uyumlu olan ve denetim komitesi ve yönetim kurulunca da onaylanan bir iç
denetim yönetmeliğinde açıkça tanımlanmak zorundadır. İç Denetim Yöneticisi iç denetim 
yönetmeliğini dönemsel olarak gözden geçirmek ve üst yönetime ve Yönetim Kuruluna onay için 
sunmak zorundadır.  

Yorum:

İç denetim yönetmeliği, iç denetim faaliyetinin amacını, yetkisini ve sorumluluğunu tanımlayan 
resmî bir belgedir. İç denetim yönetmeliği, bir kurum içerisinde iç denetim faaliyetinin konumunu, 
iç denetim yöneticisinin yönetim kuruluna işlevsel bağlılığını da içerecek şekilde belirler, 
görevlerin gerçekleştirilmesi ile ilgili olan kayıtlara, personele ve fiziki varlıklara erişimi 
yetkilendirir ve iç denetim faaliyetlerinin kapsamını tanımlar. İç denetim yönetmeliğinin nihaî 
onay mercii Yönetim Kuruludur.

1000.A1 – Kuruma sağlanan güvence hizmetlerinin niteliği iç denetim yönetmeliğinde 
tanımlanmak zorundadır. Eğer kurum dışından taraflara güvence hizmeti temin edilecekse, 
bunların niteliği de yönetmelikte tanımlanmak zorundadır.  

1000.C1 – Danışmanlık hizmetlerinin niteliği, iç denetim yönetmeliğinde tanımlanmak 
zorundadır. 

1010 – İç Denetim Tanımının, Etik Kurallarının ve Standartların İç Denetim Yönetmeliğinde 
Tanınması  

İç Denetim Tanımına, Etik Kurallarına ve Standartlar’a uyma zorunluluğu, iç denetim 
yönetmeliğinde tanınmak zorundadır. İç Denetim Yöneticisinin, İç Denetim Tanımını, Etik 
Kurallarını ve Standartlar’ı üst seviye yönetim ve yönetim kurulu ile tartışıp değerlendirmesi 
gerekir.

1100 – Bağımsızlık ve Objektiflik 

İç denetim faaliyeti bağımsız olmak zorundadır ve iç denetçiler görevlerini yaparken objektif 
davranmak zorundadır.  

Yorum:

Bağımsızlık, iç denetim faaliyetinin sorumluluklarını tarafsız olarak yerine getirme kabiliyetini 
tehdit eden şartlardan uzak olmak demektir. İç denetim faaliyetinin sorumluluğunu etkili bir 
şekilde yerine getirmek için gerekli olan bağımsızlık mertebesine erişmek amacıyla iç denetim 
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yöneticisi üst seviye yönetime ve yönetim kuruluna doğrudan ve sınırsız bir şekilde ulaşma 
imkânına sahiptir. Bu durum, çifte raporlama ilişkisi vasıtasıyla elde edilebilir. Bağımsızlığa 
yönelik tehditler, denetçi, görev, fonksiyon ve kurum seviyelerinde ele alınmak zorundadır. 
Objektiflik (nesnellik), iç denetçilerin görevlerini, iş sonucunda çıkan ürüne gerçekten ve dürüst 
bir şekilde inanacakları ve bu ürünün kalitesinden önemli bir taviz vermeyecekleri şekilde 
yapmalarını sağlayan tarafsız bir zihinsel tutumdur. Objektiflik, iç denetçilerin, denetim 
konularına ilişkin karar ve yargılarını başkalarınınkilere bağlamamalarını gerektirir. Objektifliğe 
yönelik tehditler, denetçi, görev, fonksiyon ve kurum seviyelerinde ele alınmak zorundadır. 

1110 – Kurum İçi Bağımsızlık  

İç Denetim Yöneticisi, kurum içinde, iç denetim faaliyetinin sorumluluklarını yerine getirmesine 
imkân sağlayan bir yönetim kademesine bağlı olmak zorundadır. İç Denetim Yöneticisi, en az 
yılda bir, yönetim kuruluna iç denetim faaliyetinin kurum içi bağımsızlığını teyit etmek 
zorundadır.  

Yorum:

Kurum içi bağımsızlık iç denetim yöneticisinin işlevsel olarak yönetim kuruluna raporlama 
yapmasıyla etkili şekilde sağlanır. İşlevsel raporlama örnekleri, yönetim kurulunun; 

 İç denetim yönetmeliğini onaylaması, 
 Risk amaçlı iç denetim planını onaylaması, 
 İç denetim yöneticisinden iç denetim faaliyetinin plana ve diğer konulara göre başarımı 

(performansı) hakkında bilgi alması, 
 İç denetim yöneticisini atama ve azletme kararlarını onaylaması, 
 Yönetimle ve iç denetim yöneticisiyle, kapsam uygunsuzlukları ya da kaynak kısıtları olup 

olmadığı hakkında görüşmeler yapmasıdır. 

1110.A1 – İç denetim faaliyeti (birimi), iç denetimin kapsamının belirlenmesi, iç denetim 
işlerinin yapılması ve sonuçların raporlanması konularında her türlü müdahaleden uzak ve 
serbest olmak zorundadır. 

1111 – Yönetim Kurulu ile Doğrudan Etkileşim 

İç Denetim Yöneticisi Yönetim Kurulu ile doğrudan iletişim ve etkileşimde olmak zorundadır. 

1120 – Bireysel Objektiflik

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

Yorum:

Menfaat çatışması, itimat gerektiren bir pozisyonda bulunan bir iç denetçinin rekabet halinde 
meslekî veya kişisel çıkarlarının olması durumdur. Bu tarz birbirine rakip çıkarlar, iç denetçinin 
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görevlerini tarafsız olarak yerine getirmesini zorlaştırabilir. Menfaat çatışması, etiğe aykırı ya da 
uygunsuz hiçbir davranış vuku bulmasa bile söz konusu olabilir. Menfaat çatışması, iç denetçiye, 
iç denetim faaliyetine ve iç denetim mesleğine olan güven duygusuna zarar verebilecek bir 
uygunsuzluk görüntüsüne yol açabilir. Menfaat çatışması, kişinin görev ve sorumluluklarını 
tarafsız bir şekilde yerine getirmesine zarar verebilir. 

1130 – Bağımsızlık veya Objektifliğin Bozulması  

Denetçilerin bağımsızlığı veya objektifliği fiilen bozulduğu veya bozulduğu izlenimi doğduğu 
takdirde, bozulmanın ayrıntıları ilgili taraflara açıklanmak zorundadır. Bu açıklamanın kapsamı, 
bozucu etkenin niteliğine bağlıdır.  

Yorum:

Kurum içi bağımsızlığın ve bireysel tarafsızlığın bozulması, -aşağıdakiler dâhil olarak ancak 
bunlarla sınırlı olmamak üzere- kişisel çıkar çatışması, kapsam sınırlamaları, kayıtlara, personele 
ve varlıklara erişim kısıtlamaları ve fonlama gibi kaynak sınırlamalarını içerebilir. 
Bağımsızlık ya da tarafsızlığın ne derece bozulduğunun ayrıntılarının açıklanmak zorunda olduğu 
tarafların belirlenmesi, iç denetim faaliyetinin beklentilerine ve iç denetim yönetmeliğinde 
açıklandığı gibi iç denetim yöneticisinin üst seviye yönetim ve yönetim kuruluna karşı 
sorumluluklarına ve aynı zamanda da bozulmanın içeriğine bağlıdır. 

1130.A1 – İç denetçiler, daha önceden kendilerinin sorumlu olduğu faaliyetlere ilişkin 
değerlendirme yapmaktan kaçınmak zorundadır. Bir iç denetçinin son bir yıl içinde kendisinin 
sorumlu olduğu bir faaliyet hakkında güvence hizmeti vermesinin, objektifliğini bozacağı 
varsayılır.  

1130.A2 – İç Denetim Yöneticisinin sorumluluğundaki işlevlere yönelik güvence görevleri, iç 
denetim faaliyeti dışından biri tarafından gözetlenmek ve kontrol edilmek zorundadır.  

1130.C1 – İç denetçiler, daha önce sorumlusu oldukları faaliyetlere ilişkin danışmanlık 
hizmeti verebilir.

1130.C2 – İç denetçiler, önerilen danışmanlık hizmetleriyle ilgili bağımsızlıklarına ve 
objektifliklerine zarar verecek hususlar söz konusu ise, görevi kabul etmeden önce
denetlenene özel durum açıklaması yapmak zorundadır. 

1200 – Yeterlilik ve Azamî Meslekî Özen ve Dikkat

Görevler, yeterlilik ve azamî meslekî özen ve dikkat ile yerine getirilmek zorundadır. 

1210 – Yeterlilik

İç denetçiler, kişisel olarak, sorumluluklarını yerine getirmek için gereken bilgi, beceri ve diğer 
vasıflara sahip olmak zorundadır. İç denetim faaliyeti de, toplu olarak, kendi sorumluluklarını 
yerine getirmek için gereken bilgi, beceri ve diğer vasıflara sahip olmak veya bunları edinmek 
zorundadır.  
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Yorum:

Bilgi, beceri ve diğer vasıflar, iç denetçilerin mesleki sorumluluklarını etkili bir şekilde yerine 
getirmeleri için gerekli olan meslekî yeterliliği ifade eden kolektif bir terimdir. İç denetçiler, 
Uluslararası İç Denetçiler Enstitüsü (IIA) ve diğer ilgili meslekî kuruluşlar tarafından verilen 
Uluslararası İç Denetçi (CIA) unvanı ve diğer unvanlar gibi uygun meslekî unvan sertifikası ve 
vasıfları edinerek yeterliliklerini ispatlamak için teşvik edilirler. 

1210.A1 – İç denetim personeli, görevin tamamını veya bir kısmını yapmak için gereken bilgi 
ve becerilerin veya diğer vasıfların hepsine sahip değilse, İç Denetim Yöneticisi -birim veya 
kurum dışındaki- uzmanlardan nitelikli, tavsiye ve yardım temin etmek zorundadır.  

1210.A2 – İç denetçiler, suiistimal risklerini ve bu risklerin kurum içinde yönetim şeklini 
değerlendirebilecek yeterli bilgiye sahip olmak zorundadır; fakat iç denetçilerden esas görevi 
ve sorumluluğu suiistimalleri tespit etmek ve soruşturmak olan bir kişinin uzmanlığına sahip 
olması beklenmez. 

1210.A3 – İç denetçiler, verilen görevi yerine getirebilmek için kilit bilgi teknolojisi riskleri 
ve kontrolleriyle ilgili yeterli bilgiye ve mevcut teknoloji tabanlı denetim tekniklerine sahip 
olmak zorundadır. Ancak, bütün iç denetçilerin, asıl sorumluluğu bilgi teknolojileri denetimi 
olan denetçiler kadar uzmanlığa sahip olmaları beklenmez.  

1210.C1 – İç Denetim Yöneticisi, iç denetçilerin görevin kısmen veya tamamen 
gerçekleştirilmesi için gereken bilgiye, beceriye ve diğer vasıflara sahip olmadığı durumlarda, 
danışmalık görevini reddetmek veya yeterli tavsiye ve yardımı temin etmek zorundadır. 

1220 – Azamî Meslekî Özen ve Dikkat

İç denetçiler, makul sınırlar içinde tedbirli ve ehil bir iç denetçiden beklenen beceriye sahip olmak 
ve azamî özen ve dikkati göstermek zorundadır. Azamî meslekî özen ve dikkat, hiç hata 
yapılmayacağı anlamına gelmez.  

1220.A1 – İç denetçiler, şunları göz önüne alarak azamî meslekî özen ve dikkat göstermek 
zorundadır:  

 Görevin amaçlarına ulaşmak için gereken çalışmanın kapsamı,  
 Güvence prosedürlerinin tatbik edildiği konuların nisbî karmaşıklığı, lüzumu veya önemi  
 Yönetişim, risk yönetim ve kontrol süreçlerinin etkinliği ve yeterliliği,  
 Önemli hata, suiistimal veya aykırılıkların olma ihtimali ve  
 Güvence görevinin potansiyel faydalarına karşı maliyeti.  

1220.A2 – Azamî meslekî özen ve dikkati gösterirken, iç denetçiler, teknoloji destekli denetim
ve diğer veri analiz tekniklerini kullanmayı düşünmek zorundadır.  
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1220.A3 – İç denetçiler, amaçları, faaliyetleri veya kaynakları etkileyebilecek önemli risklere 
karşı uyanık olmak zorundadır. Ancak, güvence prosedürleri, azamî meslekî özen ve dikkatle 
uygulansa bile, bütün önemli risklerin teşhis edilebilmesini garantilemez.  

1220.C1 – İç denetçiler bir danışmanlık görevi sırasında, aşağıdakileri göz önüne alarak azamî 
meslekî özen ve dikkati göstermek zorundadır:  

 Görev sonuçlarının niteliği, zamanlaması ve raporlanması da dâhil denetlenenlerin/ 
müşterilerin ihtiyaç ve beklentileri,  

  Görev amaçlarına ulaşabilmek için gerekli çalışmanın boyutu ve nisbî karmaşıklığı ve  
 Danışmanlık görevinin potansiyel faydalarına karşı maliyeti. 

1230 – Sürekli Meslekî Gelişim  

İç denetçiler, mevcut bilgi, beceri ve diğer vasıflarını sürekli meslekî gelişimle artırmak ve 
güçlendirmek zorundadır. 

1300 – Kalite Güvence ve Geliştirme Programı  

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

Yorum:

Bir kalite güvence ve geliştirme programı, iç denetim faaliyetinin İç Denetimin Tanımına ve
Standart'lara uygun olarak değerlendirilmesini ve iç denetçilerin Etik Kurallarını uygulayıp 
uygulamadığının değerlendirilmesini mümkün kılmak amacıyla tasarlanır. Program ayrıca, iç 
denetim faaliyetinin verimliliğini ve etkinliğini değerlendirir ve geliştirme için fırsatları belirler. 

1310 – Kalite Güvence ve Geliştirme Programının Gereklilikleri  

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

1311 – İç Değerlendirmeler  

İç değerlendirmeler:  
 iç denetim faaliyetinin performansının devamlı izlenmesini,  
 özdeğerlendirme (kendi kendini değerlendirme) yoluyla veya kurum içinde, iç denetim 

uygulamaları hakkında yeterli bilgiye sahip kişilerce yapılan dönemsel gözden geçirmeleri  

kapsamak zorundadır.  
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Yorum:

Devamlı izleme, iç denetim faaliyetinin günlük gözetimi, gözden geçirilmesi ve ölçülmesinin 
ayrılmaz bir parçasıdır. Devamlı izleme, iç denetim faaliyetini yönetmekte kullanılan rutin 
politika ve uygulamaların bir parçasıdır ve İç Denetimin Tanımı, Etik Kuralları ve Standartlar’a 
uyumunu değerlendirmek için gerekli görülen süreçleri, araçları ve bilgileri kullanmaktadır.  

Dönemsel gözden geçirmeler, İç Denetim Tanımına, Etik Kurallarına ve Standartlar’a uyumu 
takdir etme amaçlı yürütülen değerlendirmelerdir.  

İç denetim uygulamaları hakkında yeterli seviyede bilgilenmek, Uluslararası Meslekî Uygulama 
Çerçevesinin tüm unsurlarının en azından anlaşılmasını gerektirir.  

1312 – Dış Değerlendirmeler  

Dış değerlendirmeler, kurum dışından vasıflı ve bağımsız bir gözden geçirme uzmanı veya ekibi 
tarafından en azından beş yılda bir yapılmak zorundadır. Dış değerlendirme sıklığının 
arttırılmasına yönelik 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 Kurulu arasında tartışılıp değerlendirmek 
zorundadır.  

Yorum:

Vasıflı bir gözden geçirme uzmanı veya ekibi iki alanda etkin olmalıdır: mesleki iç denetim 
uygulamaları ve dış değerlendirme süreçleri. Yetkinlik, deneyim ve teorik öğrenmenin karışımı ile 
gösterilebilir. Benzer büyüklük, karmaşıklık, sektör veya sanayi kolundaki kurumlarda edinilen 
deneyim ve teknik bilgi, buna uygun olmayanlara nazaran daha değerlidir. Gözden geçirmenin 
ekip olarak yapıldığı durumlarda, gereken nitelikleri; ekip üyelerinin her biri değil, bir bütün 
olarak ekip taşır. İç denetim yöneticisi, gözden geçirme uzmanı veya ekibinin nitelikli sayılması 
için yeterli yetkinliklere sahip olup olmadığını mesleki olarak değerlendirir. İç denetim 
uygulamaları ve dış değerlendirme süreçleri konularında yetkin fertlerden oluşmalıdır. Gözden 
geçirme uzmanının ve ekibinin yetkinliğinin değerlendirilmesi, incelemeyi yapmak için seçilen 
bireylerin mesleki iç denetim tecrübesini ve mesleki ehliyetlerini dikkate alan bir kanaate dayanır. 
Yeterliliklerin değerlendirilmesi, ayrıca, iç denetim faaliyeti değerlendirilen kuruluş ile ilişkili 
olan gözden geçirmeyi yapan kurumların büyüklük ve karmaşıklığını ve aynı zamanda belirli bir 
sektör, sanayi ya da teknik bilgiye dair ihtiyacı göz önünde bulundurur.  

Bağımsız bir gözden geçirme uzmanı ve ekibi demek, gerçek ya da belirgin bir çıkar çatışması 
olmayan ya da iç denetim faaliyetinin bağlı olduğu kuruluşun bir parçası olmayan ya da bu 
kuruluşun kontrolü altında olmayan mânâsına gelir.  

1320 – Kalite Güvence ve Geliştirme Programı Hakkında Raporlama  

İç Denetim Yöneticisi, uygulanan kalite güvence ve geliştirme programının sonuçlarını üst 
yönetime ve yönetim kuruluna iletmek zorundadır.  
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Yorum:

Kalite güvence ve geliştirme programının 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 faaliyetinin ve İç Denetim Yöneticisinin 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 değerlendirmesini 
içerir.

1321 – “Uluslararası İç Denetim Meslekî Uygulama Standartlarına Uygundur” İbaresinin 
Kullanılması  

İç Denetim Yöneticisi, yalnızca Kalite Güvence ve Geliştirme Programının sonuçları desteklerse, 
iç denetim faaliyetinin (biriminin) Uluslararası İç Denetim Meslekî Uygulama Standartlarına 
uygun olduğunu belirtebilir. 

Yorum:

İç Denetimin Tanımı, Etik Kuralları ve Standartlar’da tanımlanan sonuçların alınması halinde, iç 
denetim faaliyeti standartlara uygundur.
Kalite güvence ve geliştirme programının sonuçları, iç ve dış değerlendirmelerin her ikisinin 
sonuçlarını kapsar. Bütün iç denetim faaliyetlerinin iç değerlendirme sonuçları olacaktır. En az 
beş yıl iç denetim faaliyetinin ardından dış değerlendirme sonuçları da olacaktır. 

1322 – Aykırılıkların Açıklanması  

İç Denetimin Tanımına, Etik Kurallarına ya da Standartlara aykırılık, iç denetim faaliyetinin 
genel kapsamını ve faaliyetini etkilediği zaman, İç Denetim Yöneticisi, aykırılığı ve etkilerini üst 
yönetime ve yönetim kuruluna açıklamak zorundadır. 
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Performans Standartları 

2000 – İç Denetim Faaliyetinin Yönetimi  

İç Denetim Yöneticisi, iç denetim faaliyetini, faaliyetin kuruma değer katmasını sağlayacak etkili 
bir tarzda yönetmek zorundadır 

Yorum:

Aşağıdaki durumlarda iç denetim faaliyetinin etkili bir tarzda yönetildiği söylenebilir:  

 İç denetim faaliyeti çalışmasının sonuçları, iç denetim yönetmeliğinde yer verilen amaç ve 
sorumluluklara ulaştığında,  

 İç denetim faaliyeti, İç Denetimin Tanımına ve Standartlar’a uygun olduğunda,  
 İç denetim faaliyetinin parçası olan kişiler, Etik Kuralları ve Standartlar ile uyum içinde

olduklarını gösterdiklerinde. 

İç denetim faaliyeti tarafsız ve uygun güvence sağladığında kuruma (ve paydaşlara) değer katar ve 
yönetişim, risk yönetimi ve kontrol süreçlerinin etkililiği ve verimliliğine katkıda bulunur.  

2010 – Planlama

İç Denetim Yöneticisi, kurumun hedeflerine uygun olarak, iç denetim faaliyetinin önceliklerini 
belirleyen risk esaslı planlar yapmak zorundadır.  

Yorum:

İç Denetim Yöneticisi risk esaslı plan yapmakla sorumludur. İç Denetim Yöneticisi, kurumun 
farklı faaliyetleri veya bölümleri için yönetim tarafından belirlenen risk iştahı seviyelerinin 
kullanılması da dahil kurumun risk yönetim çerçevesini dikkate alır. Eğer bir çerçeve mevcut 
değilse, İç Denetim Yöneticisi, üst yönetim ve denetim komitesi ve yönetim kuruluna danıştıktan 
sonra kendi risk değerlendirmesini kullanır.  

2010.A1 – İç denetim faaliyetinin görev planı, en az yılda bir kez yapılan yazılı bir risk 
değerlendirmesine dayanmak zorundadır. Üst yönetim, denetim komitesi ve yönetim kurulu, 
bu sürece dahil edilerek göz önüne alınmak zorundadır. 

2010.A2 – İç denetim görüşleri ve diğer sonuçlar için iç denetim yöneticisi, üst yönetim, 
yönetim kurulu ve diğer paydaşların beklentilerini saptamalı ve dikkate almalıdır.  

2010.C1 – İç denetim yöneticisi, görevin risk yönetimini geliştirme, katma değer yaratma ve 
faaliyetleri geliştirme potansiyelini değerlendirerek, öne sürülen danışmanlık görevlerini kabul 
etmeyi düşünmelidir. Kabul edilen bu görevler, plana dahil edilmek zorundadır.  
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2020 - Bildirim ve Onay

İç Denetim Yöneticisi, önemli ara değişiklikler de dahil, iç denetim faaliyetinin planlarını ve 
kaynak ihtiyaçlarını, gözden geçirme ve onay için üst yönetime, denetim komitesine ve yönetim 
kuruluna bildirmek zorundadır. İç Denetim Yöneticisi, kaynak sınırlamalarının etkilerini de 
bildirmek zorundadır. 

2030 – Kaynak Yönetimi

İç Denetim Yöneticisi, onaylı planın uygulanabilmesi için, iç denetim kaynaklarının uygun ve 
yeterli olmasını ve etkin bir şekilde kullanılmasını sağlamak zorundadır.  

Yorum:

Uygun, planı gerçekleştirmek için gerekli olan bilgi, yetenek ve diğer vasıfların karışımını ifade 
etmektedir. Yeterli, planı gerçekleştirmek için gerekli kaynakların miktarına işaret etmektedir. 
Kaynaklar, onaylı planın başarılmasını en iyi şekilde sağlamak üzere kullanıldığı zaman etkin bir 
şekilde kullanılmış sayılır.  

2040 – Politika ve Prosedürler

İç Denetim Yöneticisi, iç denetim faaliyetini yönlendirmek amacına yönelik politika ve 
prosedürleri belirlemek zorundadır.  

Yorum:

Politika ve prosedürlerin şekli ve içeriği, iç denetim faaliyetinin büyüklüğüne ve yapısına ve işin 
karmaşıklığına bağlıdır.  

2050 – Eşgüdüm (Koordinasyon)  

İç Denetim Yöneticisi; aynı çalışmaların gereksiz yere tekrarlanmasını asgarîye indirmek ve işin 
kapsamını en uygun şekilde belirlemek amacıyla, güvence ve danışmanlık hizmetlerini yerine 
getiren diğer iç ve dış sağlayıcılarla, mevcut bilgileri paylaşmalı ve faaliyetleri bunlarla eşgüdüm 
içinde sürdürmelidir.

2060 – Üst Yönetim ve Yönetim Kuruluna Raporlamalar

İç Denetim Yöneticisi, iç denetim faaliyetinin amacı, yetkileri, görev ve sorumlulukları ve plana 
kıyasla performansı konularında, üst yönetime ve yönetim kuruluna dönemsel raporlar sunmak 
zorundadır. Bu raporlar, suiistimal risklerini, yönetişim sorunlarını ve üst yönetimin ve denetim 
komitesinin, yönetim kurulunun ihtiyaç duyabileceği veya talep edebileceği başka konuların da 
dahil olduğu önemli riskleri ve kontrol sorunlarını içermek zorundadır.  
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Yorum:

Raporlamanın sıklığı ve içeriği, üst yönetim, denetim komitesi ve yönetim kurulu ile tartışılarak 
belirlenir ve iletilecek bilginin önemine ve üst yönetim, denetim komitesi ve yönetim kurulu
tarafından alınacak tedbirlerin aciliyetine bağlıdır.  

2070 – Dış Hizmet Sağlayıcı ve Kurumsal Sorumluluk  

İç denetim faaliyeti bir dış hizmet sağlayıcısı tarafından sunulduğunda söz konusu hizmet 
sağlayıcısı o kurumun etkili bir iç denetim faaliyeti sürdürülmesi sorumluluğunun farkında 
olmasını sağlamak zorundadır. 

Yorum:

Bu sorumluluk İç Denetimin Tanımı, Etik Kuralları ve Standartlar’a uyumun değerlendirildiği bir 
kalite güvence ve geliştirme programı ile gösterilir. 

2100 – İşin Niteliği  

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

2110 – Yönetişim/Kurumsal Yönetim  

İç denetim faaliyeti, aşağıdaki amaçların gerçekleştirilmesi amacıyla yönetişim sürecini 
değerlendirmek ve iyileştirilmesi için gerekli tavsiyelerde bulunmak zorundadır:  

• Kurum içinde gerekli etik ve diğer değerlerin geliştirilmesi,  
• Etkili bir kurumsal performans yönetiminin ve hesap verebilirliğin temini,  
• Risk ve kontrol bilgilerinin kurumun gerekli alanlarına iletilmesi,  
• Yönetim kurulunun, denetim kurulunun, iç ve dış denetçilerin ve üst yönetimin faaliyetleri 
arasında eşgüdüm sağlamak ve bunlar arasında gerekli bilgilerin iletimini sağlamak.  

2110.A1 – İç denetim faaliyeti, kurumun etikle ilgili amaç, program ve faaliyetlerinin 
tasarımını, uygulanmasını ve etkinliğini değerlendirmek zorundadır.  

2110.A2 – İç denetim faaliyeti, kurumun bilgi teknolojileri yönetişiminin kurumun strateji ve 
amaçlarını destekleyip desteklemediğini değerlendirmek zorundadır.  

2120 – Risk Yönetimi

İç denetim faaliyeti; risk yönetimi süreçlerinin etkinliğini değerlendirmek ve iyileştirilmesine 
katkıda bulunmak zorundadır.  
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Yorum:

Risk yönetimi süreçlerinin etkin olduğuna karar vermek, iç denetçinin aşağıdaki konulardaki 
değerlendirmelerinin doğurduğu bir yargıdır:  

 Kurumsal amaçlar, kurumun misyonunu destekliyor ve onunla aynı paraleldeyse,  
 Önemli riskler belirlenmiş ve değerlendirilmişse,  
 Riskleri kurumun risk iştahı ile aynı paralele getiren uygun risk cevapları seçildiyse,  
 Personelin, yönetimin, denetim komitesi ve yönetim kurulunun sorumluluklarını yerine 

getirmesine yardımcı olan ilgili risk bilgisi elde edilip zamanında kurum genelinde 
yayımlandıysa.  

İç denetim faaliyeti çeşitli görevleri süresince bu değerlendirmeyi desteklemek üzere bilgi 
toplayabilir. Bu görevlerin sonuçları, birlikte gözden geçirilmeleri durumunda kurumun risk 
yönetim süreçlerinin ve bunların etkililiğinin anlaşılmasını sağlar. 

Risk yönetimi süreçleri, devam eden yönetim faaliyetleri veya ayrı değerlendirmeler veya bunların 
her ikisi ile izlenir.

2120.A1 – İç denetim faaliyeti, aşağıdakileri dikkate alarak, kurumun yönetişim süreçlerinin, 
faaliyetlerinin ve bilgi sistemlerinin maruz kaldığı riskleri değerlendirmek zorundadır:  

•  Mali ve operasyonel bilgilerin güvenilirliği ve doğruluğu,  
•  Faaliyetlerin ve programların etkinlik ve verimliliği,  
•  Varlıkların korunması,  
•  Kanun, düzenleme, politika, prosedür ve sözleşmelere uyum.  

2120.A2 – İç denetim faaliyeti, suiistimalin gerçekleşme ihtimalini ve kurumun suiistimal 
riskini nasıl yönettiğini değerlendirmek zorundadır.  

2120.C1 – İç denetçiler, danışmanlık görevleri sırasında, görevin amaçlarıyla uyumlu şekilde 
riski ele almak ve diğer önemli risklere karşı uyanık olmak zorundadır.  

2120.C2 – İç denetçiler, danışmanlık görevlerinden elde ettikleri risk bilgilerini, kurumun risk 
yönetim süreçlerini değerlendirmede kullanmak zorundadır.  

2120.C3 – İç denetçiler, risk yönetim süreçlerini kurmada veya geliştirmede yönetime yardım 
ederken, “riskleri gerçekte yönetmek suretiyle yönetim sorumluluğu almaktan‟ kaçınmak 
zorundadırlar.  

2130 – Kontrol

İç denetim faaliyeti, kontrollerin etkinlik ve verimliliğini değerlendirmek ve sürekli gelişimi 
teşvik etmek suretiyle, kurumun etkin kontrollere sahip olmasına yardımcı olmak zorundadır.  
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2130.A1 – İç denetim faaliyeti, kurumun yönetişim, faaliyet ve bilgi sistemlerinin içinde 
bulunan risklere cevap olarak, kontrollerin yeterliliğini ve etkinliğini aşağıdaki konularla ilgili 
olarak değerlendirmek zorundadır:  

• mali ve operasyonel bilgilerin güvenilirliği ve doğruluğu,  
• faaliyetlerin ve programların etkinlik ve verimliliği,  
• varlıkların korunması,  
• kanun, düzenleme, politika, prosedür ve sözleşmelere uyum.  

2130.C1 – İç denetçiler, danışmanlık görevlerinden elde ettikleri kontrol bilgilerini, kurumun 
kontrol süreçlerini değerlendirmede kullanmak zorundadır.  

2200 – Görev Planlaması  

İç denetçiler, her görev için, amaçları, kapsamı, zamanlama ve kaynak dağılımı hususlarını da 
dikkate alan ayrı bir plan hazırlamak ve yazılı hâle getirmek zorundadır. 

2201 – Planlamada Dikkate Alınması Gerekenler  

Bir görevi planlarken, iç denetçiler şu noktaları dikkate almak zorundadır:  

• Denetlenecek olan faaliyetin hedefleri ve faaliyetin kendi performansını kontrol etmesinin 
araçları,  

• Faaliyet ve hedeflerine, kaynaklarına ve operasyonlarına yönelik önemli riskler ve bu 
potansiyel risklerin etki veya ihtimallerini kabul edilebilir bir seviyede tutmanın yol ve 
araçları,  

• İlgili bir kontrol çerçevesi veya modeline kıyasla, ilgili faaliyetin risk yönetimi ve kontrol 
süreçlerinin yeterlilik ve etkinliği,  

• Faaliyetin risk yönetimi ve kontrol süreçlerinde önemli gelişme sağlama imkânları.  

2201.A1 – Kurum dışındaki taraflar için bir görevlendirme planlarken, iç denetçiler, 
görevlendirmenin amaçları, kapsamı, her iki tarafın sorumlulukları ve -görev kayıtlarına 
erişime ve sonuçların dağıtımına getirilecek kısıtlamalar dahil- diğer karşılıklı beklentiler 
konusunda söz konusu taraflarla yazılı bir anlaşma yapmak zorundadır.  

2201.C1 – İç denetçiler, görevlendirmenin amaçları, kapsamı, yerine getirilecek sorumluluklar 
ve diğer müşteri beklentileri hakkında, danışmanlık hizmeti verecekleri müşterileriyle 
anlaşmak zorundadır. Çok önemli görevlendirmelerde bu anlaşma yazılı hâle getirilmek 
zorundadır.  

2210 – Görev Amaçları  

Amaçlar, her bir görev için belirlenmek zorundadır.  

2210.A1 – İç denetçiler, denetlenen faaliyetle ilgili risklerin ön değerlendirmesini yapmak 
zorundadır. Görevin amaçları, bu risk değerlendirmesinin sonuçlarını yansıtmak zorundadır.  
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2210.A2 – İç denetçiler, görevin amaçlarını belirlerken, önemli hataların, suiistimallerin, 
aykırılıkların ve diğer risklerin meydana gelme ihtimalini göz önüne almak zorundadır.  

2210.A3 – Kontrollerin değerlendirilmesi için uygun ve yeterli kıstaslara ihtiyaç vardır. İç 
denetçiler, yönetimin hedef ve amaçlara ulaşılıp ulaşılmadığını belirlemek için oluşturduğu 
kıstasların yeterlilik derecesini tespit etmek zorundadır. Bu kıstaslar yeterliyse, iç denetçiler de 
kendi değerlendirmelerinde bunları kullanmak zorundadır. Kıstaslar yeterli değilse, iç 
denetçiler uygun değerlendirme kıstasları geliştirmek için yönetimle birlikte çalışmak 
zorundadır.  

2210.C1 – Danışmanlık görevlerinin amaçlarında, müşteriyle mutabık kalındığı ölçüde, 
yönetişim, risk yönetimi ve kontrol süreçlerine de temas etmek zorunludur.  

2210.C2 – Danışmanlık görevinin amaçları, kurumun değerleri ve amaçlarıyla uyumlu olmak 
zorundadır. 

2220 – Görev Kapsamı 

Görevin kapsamı, görevin amaçlarına ulaşılmasına yetecek seviyede olmak zorundadır.  

2220.A1 – Görevin kapsamı, üçüncü tarafların sahip oldukları dahil, ilgili sistemlerin, 
kayıtların, personel ve maddî varlıkların dikkate alınmasını da içermek zorundadır.  

2220.A2 – Bir güvence görevi sırasında önemli danışmanlık fırsatları çıkarsa, görevin 
amaçları, kapsamı, karşılıklı sorumluluklar ve diğer beklentilerle ilgili yazılı bir anlaşma 
hazırlanmalı ve danışmanlık görevinin sonuçları, danışmanlık standartlarına uygun olarak 
raporlanmalıdır.  

2220.C1 – İç denetçiler, danışmanlık görevlerini yaparken, görevin kapsamının, üzerinde 
mutabık kalınan amaçlara yeterince temas ettiğinden emin olmak zorundadır. İç denetçiler, 
eğer görev sırasında kapsamla ilgili ihtirazî kayıtları olursa, göreve devam edilip 
edilmeyeceğini belirlemek üzere, bunları müşteri ile tartışmak zorundadır. 

2220.C2 – Danışmanlık görevleri sırasında, iç denetçiler, görevin amaçlarıyla uyumlu bir 
şekilde kontrolleri ele almak ve önemli kontrol sorunlarına karşı uyanık olmak zorundadır.  

2230 – Görev Kaynaklarının Tahsisi  

İç denetçiler, görevin niteliği, karmaşıklığı, zaman kısıtlamaları ve mevcut kaynakları dikkate 
alarak görevin amaçlarına ulaşmak için uygun ve yeterli kaynakları tespit etmek zorundadır.  

2240 – Görev İş Programı  

İç denetçiler, görev amaçlarına ulaşacak iş programları hazırlamak ve kayıtlı hâle getirmek 
zorundadırlar.  



IIA Uluslararası İç Denetim Standartları (1 Ocak 2011’den İtibaren Geçerli) 

UMUÇ (IPPF) / Standartlar 16/25
Ocak 2011

2240.A1 – İş programları, görev sırasında uygulanacak bilgi toplama, analiz, değerlendirme ve 
kayıtlı hale getirme prosedürlerini içermek zorundadır. İş programı, işe başlanmadan önce 
onaylanmak zorunda olup, programda yapılan değişiklikler için de derhal onay alınmak 
zorundadır.  

2240.C1 – Danışmanlık görevleri için hazırlanan iş programlarının şekli ve içeriği, görevin 
niteliğine bağlı olarak değişebilir.  

2300 – Görevin Yapılması 

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

2310 – Bilgilerin Tespiti ve Tanımlanması  

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

Yorum:

Yeterli bilgi, gerçeklere dayanan, uygun ve ikna edici olmak zorundadır ki sağduyulu, bilgili bir 
kişi iç denetçi ile aynı sonuçlara varabilsin. Güvenilir bilgi, uygun görev teknikleri kullanmak 
suretiyle en iyi şekilde elde edilen bilgidir. İlgili bilgi, tespitleri ve tavsiyeleri destekler ve görev 
amaçları ile tutarlıdır. Faydalı bilgi, kurumun hedeflerine ulaşmasına yardım eder.  

2320 – Analiz ve Değerlendirme  

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

2330 – Bilgilerin Kayıtlı Hâle Getirilmesi  

İç denetçiler, vardıkları kanaatlere ve görev sonuçlarına dayanak teşkil eden bütün bilgileri kayıtlı 
hale getirmek zorundadır.  

2330.A1 – İç Denetim Yöneticisi, görev kayıtlarına erişimi kontrol etmek zorundadır. İç 
Denetim Yöneticisi, gerektiğinde, bu kayıtları kurum dışı taraflara vermeden önce, üst 
yönetimin ve/veya hukuk danışmanının onayını almak zorundadır.  

2330.A2 – İç Denetim Yöneticisi, her bir kaydın saklandığı ortama bağlı olmaksızın, görev 
kayıtlarının saklanmasına ilişkin esasları belirlemek zorundadır. Bu esaslar, kurumun temel 
ilkelerine, ilgili mevzuata ve diğer gereklere uygun olmak zorundadır.  

2330.C1 – İç denetim yöneticisi, danışmanlık görevi kayıtlarının tutulması, saklanması ve 
kurum içi ve dışı taraflara sunulmasını düzenleyen politikalar belirlemek zorundadır. Bu 
politikalar, kurumun düzenlemelerine, ilgili mevzuata ve diğer gereklere uygun olmak 
zorundadır.  
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2340 – Görevin Gözetim ve Kontrolü

Görevler; görev amaçlarına ulaşılmasını, kalitenin güvence altına alınmasını ve personelin 
geliştirilmesini sağlayacak bir tarzda gözetlenmek ve kontrol edilmek zorundadır.  

Yorum:

İstenen gözetim ve kontrolün derecesi, iç denetçilerin yeterlik ve tecrübesine ve görevin 
karmaşıklığına bağlıdır. İç denetim yöneticisinin, -iç denetim faaliyeti tarafından veya iç denetim 
faaliyeti için yapılmış da olsa-, görevin gözetlenme ve kontrol edilmesi konusunda genel 
sorumluluğu bulunmaktadır, ancak gözden geçirmenin yerine getirilmesi için iç denetim 
faaliyetinin uygun bir şekilde tecrübeli elemanlarını görevlendirebilir. Gözetim ve kontrole dair 
uygun deliller, kayıtlı hale getirilir ve muhafaza edilir.

2400 – Sonuçların Raporlanması  

İç denetçiler, görev sonuçlarını raporlamak zorundadır.  

2410 –  Raporlama Kıstasları  

Raporlamalar, varılan sonuçlar, yapılan tavsiyeler ve önerilen eylem planlarının yanında görevin 
hedeflerini ve kapsamını da içermek zorundadır.  

2410.A1 Görev sonuçlarının nihai iletişimi, gerekli olduğu yerde, iç denetçinin görüşünü 
ve/veya sonuçları içermek zorundadır. Bir görüş veya kanaat açıklanırken, üst yönetim, 
yönetim kurulu ve diğer paydaşların beklentilerinin dikkate alınması ve yeterli, güvenilir, ilgili 
ve yararlı bilgi ile desteklenmesi zorunludur. 

2410.A2 – İç denetçiler, görev raporlamalarında başarılı performansı da göstermeye teşvik 
edilir.

2410.A3 – Görev sonuçları kurum dışındaki taraflara bildirilirken, söz konusu bildirim, 
sonuçların dağıtımı ve kullanımı konusundaki sınırlamaları da içermek zorundadır.  

2410.C1 – İlerlemenin ve danışmanlık görevlerinin sonuçlarının raporlanmasının, şekil ve 
içeriği görevlendirmenin niteliğine ve müşterinin ihtiyaçlarına bağlı olarak, değişir. 

Yorum:

Görüşler, üstlenilen (denetim) görevinin düzeyine göre, derecelendirmeleri, sonuçları veya 
sonuçların değerlendirmesini kapsayabilir. Böyle bir denetim görevi belirli bir süreç, risk veya 
işletme birimine ilişkin kontrollerle ilgili olabilir. Böyle görüşlerin oluşturulmasında, görev 
sonuçlarının ve bunların öneminin göz önüne alınması gerekir. 

2420 – Raporlamaların Kalitesi  

Raporlamalar, doğru, objektif, açık, özlü, yapıcı, tam olmak ve zamanında sunulmak zorundadır. 
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Yorum:

Doğru raporlamalar, hatalardan veya çarpıtmalardan uzaktır ve altında yatan gerçeklere 
sâdıktır. Objektif raporlamalar, âdil, tarafsız ve önyargısızdır ve bütün ilgili gerçeklerin ve 
şartların sağduyulu ve dengeli değerlendirmesinin sonucudur. Açık raporlamalar, kolayca 
anlaşılabilir ve mantıklıdır, gereksiz teknik kelimelerden kaçınır ve bütün önemli ve ilgili bilgiyi 
sağlar. Özlü raporlamalar, konuyu doğrudan anlatır ve gereksiz ayrıntılardan, tekrarlardan ve lâf 
kalabalığından kaçınır. Yapıcı raporlamalar, görev müşterisine ve kurumuna yardımcıdır ve 
gerekli olan yerlerin iyileştirilmesine yol gösterir. Tam raporlamalar, hedef kitleye zaruri olan hiç 
birşeyden mahrum değildir; bütün önemli ve ilgili bilgi, tavsiye ve sonuçları destekleyecek 
gözlemleri içerir. Zamanında raporlamalar, sorunların önemine bağlı olarak, yönetimin gerekli 
düzeltici tedbiri almasını sağlayacak bir şekilde tam zamanında yapılan ve yararlı 
raporlamalardır. 

2421 – Hata ve Eksiklikler

Eğer nihaî raporlama önemli bir hata veya eksiklik içeriyorsa, İç Denetim Yöneticisi, hatalı ve 
eksik raporu alan bütün taraflara düzeltilmiş bilgileri iletmek zorundadır. 

2430 – “Uluslararası İç Denetim Mesleki Uygulama Standartları’na Uygun Olarak 
Yapılmıştır” İbaresinin Kullanılması  

İç denetçiler, yalnızca kalite güvence ve geliştirme programının sonuçları desteklerse, 
görevlerinin “Uluslararası İç Denetim Meslekî Uygulama Standartları'na Uygun Olarak” 
yapıldığına raporlarında yer verebilirler. 

2431 – Görevlendirmelerde Aykırılıkların Açıklanması  

İç Denetimin Tanımına, Etik Kurallara veya Standartlara aykırılık belli bir görevi etkilediğinde, 
görev sonuçları raporlanırken şu hususlar özel durum olarak açıklanmak zorundadır:  

• Tam olarak uygunluğun sağlanamadığı Etik Kuralları İlkesi veya Davranış Kuralı ve 
Standart(lar)

•   Aykırılığın sebepleri  
•   Aykırılığın göreve ve görev sonuçlarının raporlanmasına etkisi  

2440 – Sonuçların Dağıtımı  

İç Denetim Yöneticisi, görev sonuçlarını uygun taraflara dağıtmak zorundadır.  

Yorum:

İç Denetim Yöneticisi veya görevlendirdiği denetçi, nihai görev raporunu yayımlanmadan önce 
gözden geçirerek onaylar ve kime ve nasıl dağıtılacağına karar verir.  

2440.A1 – Görev sonuçlarının öngördüğü tedbirlerin alınmasını sağlayabilecek taraflara, nihaî 
görev sonuçlarının raporlanmasından İç Denetim Yöneticisi sorumludur.  
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2440.A2 – İç Denetim Yöneticisi, aksi kanunî, hukukî düzenlemelerle emredilmediği takdirde, 
görev sonuçlarını kurum dışındaki taraflara iletmeden önce, kuruma doğabilecek muhtemel 
riskleri değerlendirmek, uygun olduğu şekilde üst yönetim ve/veya hukuk danışmanı ile 
istişare etmek ve sonuçların raporlanmasını, kullanımını kısıtlayarak, kontrol etmek 
zorundadır.  

2440.C1 – İç Denetim Yöneticisi, danışmanlık görevlerinin nihaî sonuçlarının müşterilere 
raporlanmasından sorumludur.  

2440.C2 – Danışmanlık görevleri sırasında, yönetişim, risk yönetimi ve kontrol sorunları 
tespit edilebilir. Bu sorunlar, kurum için önemli hâle gelir gelmez üst yönetime, denetim
komitesine ve yönetim kuruluna bildirilmek zorundadır.  

2450 – Genel Görüşler 

Bir genel görüş yayınlanırken, üst yönetim, yönetim kurulu ve diğer paydaşların beklentilerinin 
dikkate alınması ve yeterli, güvenilir, ilgili ve yararlı bilgi ile desteklenmesi zorunludur. 

Yorum:

İletişim şunları tespit eder: 

 Görüşün ait olduğu zaman dönemini içerecek şekilde görevin kapsamı, 
 Kapsam sınırlamaları, 
 Diğer güvence sağlayıcılar da dahil olmak üzere bütün ilgili projelerin dikkate alınması 
 Genel görüşün oluşturulmasında temel olarak kullanılan risk veya kontrol çerçevesi ya da 

başka ölçütler, 
 Varılan genel görüş, yargı veya sonuç. 

Olumsuz bir genel görüşün nedenlerinin açıklanması zorunludur. 

2500 – İlerlemenin Gözlenmesi 

İç Denetim Yöneticisi, yönetime rapor edilen sonuçların akıbetinin gözlenmesi için bir sistem 
kurmak ve uygulamak zorundadır.  

2500.A1 – İç Denetim Yöneticisi, yönetimin aldığı tedbirlerin etkili bir şekilde 
uyguladığından veya üst yönetimin, gerekli tedbiri almamasının riskini üstlenmeyi kabul 
ettiğinden emin olmak ve gelişmeleri gözlemek amacına yönelik bir takip süreci kurmak 
zorundadır.  

2500.C1 – İç denetim faaliyeti, müşterileriyle mutabık kalındığı ölçüde, danışmanlık 
görevlerinin sonuçlarının akıbetini gözlemek zorundadır.  
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2600 – Yönetimin Artık (Bakiye) Riskleri Üstlenmesi 

İç Denetim Yöneticisi, üst yönetimin kurum için kabul edilemeyebilecek bir artık risk düzeyini 
üstlenmeyi kabul ettiğine inandığı takdirde, konuyu üst yönetimle tartışmak zorundadır. Artık 
riskle ilgili bir karara varılamazsa, İç Denetim Yöneticisi, konuyu çözümlenmesi için denetim 
komitesi ve yönetim kuruluna rapor etmek zorundadır.  
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Terimler Sözlüğü 

Artık Risk (Residual Risk) 
Yönetimin, olumsuz bir olayın etki ve ihtimalini azaltmak amacıyla, riski karşılamaya yönelik 
kontrol faaliyetleri de dahil, aldığı tedbirlerden sonra kalan risktir.  

Bağımsızlık (Independence) 
İç denetim faaliyetinin, iç denetim sorumluluklarını yansız bir şekilde yerine getirme yeteneğini 
tehdit eden koşullardan özgür olmasıdır. 

Bilgi Teknolojileri Kontrolleri (Information Technology Controls)
Uygulamalar, bilgiler, altyapı ve insanlar gibi bilgi teknolojileri altyapısı üzerinde sağladığı genel 
ve teknik kontroller yanında işin idaresini ve yönetişimini destekleyen kontrollerdir.  

Bilgi Teknolojileri Yönetişimi (Information Technology Governance) 
Kurumun bilgi teknolojisinin organizasyonun stratejileri ve amaçlarının desteklemesini sağlayan 
liderlik, örgütsel yapılar ve süreçlerden oluşur. 

Danışmanlık Hizmetleri (Consulting Services) 
Her hangi bir idarî sorumluluk üstlenmeden, bir kurumun faaliyetlerini geliştirmek ve onlara 
değer katmak amacını güden, niteliği ve kapsamı denetlenen ile birlikte kararlaştırılan istişarî 
faaliyetler ve bununla bağlantılı diğer hizmetlerdir. Usul ve yol göstermek, tavsiyede bulunmak, 
işleri kolaylaştırmak ve eğitim vermek, bu kapsamdaki faaliyet örnekleridir.  

Değer Katmak (Add Value) 
İç denetim faaliyeti tarafsız ve uygun güvence sağladığında, örgüte (ve onun paydaşlarına) değer 
katar ve yönetişim, risk yönetimi ve kontrol süreçlerinin etkililiğine katkıda bulunur.  

Denetim Komitesi (Audit Committe)
Denetim Komitesi, Türk Ticaret Kanunu'ndaki Denetim Kurulu’ndan farklı olup yönetim 
kurulunun komitelerinden biridir. Aslî işlevi, muhasebe, denetim, iç kontrol sistemi ve mali 
raporlama uygulamaları ile ilgili olarak yönetim kuruluna gözetim görevinde yardımcı olmaktır. 
Yönetim kurulunun onayına bağlı olarak, denetim komitesi yönetim kurulunun mali ve/veya iç 
denetim konularında bilgili bağımsız üyelerinden oluşur. 

Dış Hizmet Sağlayıcısı (External Service Provider) 
Belli bir alanda uzmanlık seviyesinde bilgi, beceri ve tecrübe sahibi olan kurum dışından kişi veya 
şirketlerdir.  

Etik Kuralları (Code of Ethics) 
Uluslararası İç Denetçiler Enstitüsü (IIA)’nün Etik Kuralları, iç denetim mesleği ve 
uygulamasıyla ilgili İlkeler ve iç denetçilerden beklenen davranış tarzını tanımlayan Davranış 
Kurallarıdır. Etik Kuralları iç denetim hizmeti veren tüm kurum ve kişileri bağlar. Bu kuralların 
amacı, evrensel anlamda iç denetim mesleğinin etik kültürünü geliştirmektir.  
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Gereklidir (Should)
Standartlarda, meslekî muhakeme yürütülürken, somut olayın şartları bir standarttan sapmayı 
haklı göstermediği müddetçe, standarda uyum gerekliliğini vurgulamak için “gereklidir” kelimesi 
kullanılmıştır.  

Görev (Engagement)
İç denetim, kontrol öz değerlendirme incelemesi, suiistimal incelemesi veya danışmanlık gibi 
belirli iç denetim işi, vazifesi veya gözden geçirme faaliyetidir. Bir görev, çok sayıda işten veya 
belirli amaçlara ulaşmayı amaçlayan faaliyetlerden oluşabilir.  

Görev Amaçları (Engagement Objectives) 
İç denetçi tarafından geliştirilen, niyetlenilen görev amaçlarını tanımlayan geniş ifadelerdir.  

Görev İş Programı (Engagement Work Program) 
Görev planını gerçekleştirmeye yönelik hazırlanan ve bir görev sırasında takip edilmesi gereken 
prosedürleri sıralayan bir belgedir.  

Güvence Hizmetleri (Assurance Services)
Kurumun risk yönetimi, kontrol ve yönetişim süreçlerine dair bağımsız bir değerlendirme 
sağlamak amacıyla delillerin objektif bir şekilde incelenmesidir. Mali yapıya, performansa, 
mevzuat ve düzenlemelere uyuma, bilgi sistemleri güvenliğine ve ihtimam denetimine (due 
diligence; ayrıntılı durum tespit çalışması) yönelik görevler bu kapsamdaki örneklerdir.  

İç Denetim Faaliyeti (Internal Audit Activity) 
Kurumun faaliyetlerini geliştirmek ve bunlara değer katmak için tasarlanan bağımsız, objektif 
güvence ve danışmanlık hizmeti sağlayan birim, bölüm, danışman ekibi veya diğer 
uygulamacılardır. İç denetim faaliyeti, kurumun risk yönetim, kontrol ve yönetişim süreçlerinin 
etkinliğini değerlendirmek ve geliştirmek amacına yönelik sistemli ve disiplinli bir yaklaşım 
getirerek kurumun amaçlarına ulaşmasına yardımcı olur.  

İç Denetim Yöneticisi (Chief Audit Executive) 
İç denetim yöneticisi, iç denetim faaliyetinin iç denetim yönetmeliğine ve iç denetimin tanımına, 
etik kurallarına ve standartlarına uygun şekilde yönetilmesinden üst düzeyde sorumlu bir kişiyi 
tarif eder. İç denetim yöneticisi veya iç denetim yöneticisine raporlama sorumluluğu bulunanlar 
Sertifikalı İç Denetçi veya uygun mesleki sertifika veya unvanlara sahip olacaklardır. İç denetim 
yöneticisinin spesifik görev unvanı kurumdan kuruma farklılık gösterebilir. 

İhlâller/Sakatlamalar (Impairments) 
Kurum içi bağımsızlığı ve bireysel objektifliği bozabilecek ihlâller, şahsî menfaat çatışmalarını, 
kapsam sınırlamalarını, kayıtlara, personele ve eşyalara erişim kısıtlamalarını ve kaynak 
(fonlama) kısıtlamalarını içerir.  

Kontrol (Control)
Kontrol, yönetimin, denetim kurulunun, yönetim kurulunun ve diğer uygun birimlerin riski 
yönetmek ve belirlenen amaç ve hedeflere ulaşma ihtimalini artırmak amacıyla aldığı tedbirlerdir. 
Yönetim, hedef ve amaçların gerçekleştirilmesine yönelik makul bir güvence sağlamak için yeterli 
tedbirin alınmasını planlar, tertipler ve yönlendirir.  
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Kontrol Ortamı (Control Environment) 
Yönetim, yönetim kurulu ve denetim kurulunun, kurum içi kontrolün önemine ilişkin tutum ve 
davranışlarıdır. Kontrol ortamı, iç kontrol sisteminin ana amaçlarının gerçekleştirilmesi için 
gerekli olan yapı ve disiplini sağlar. Kontrol ortamı aşağıdaki unsurları içerir:  

• Dürüstlük ve etik değerler  
• Yönetimin felsefesi ve çalışma tarzı  
• Teşkilât yapısı  
• Yetki ve sorumluluk dağıtımı  
• İnsan kaynakları politikası ve uygulaması  
• Çalışanların yetkinliği  

Kontrol Süreçleri (Control Processes)
Riskin, risk yönetim süreçleriyle belirlenen risk toleransları içinde kalmasını temin gayesiyle 
tasarlanan kontrol çerçevesinin bir parçası olan faaliyet, politika ve prosedürlerdir.  

Kurul (Board)
Kurul; yönetim kurulu, denetim kurulu, hukuk bölümünün başı, kâr amaçlı olmayan kurumların 
mütevelli heyeti veya İç Denetim Yöneticisinin işlevsel olarak bağlı bulunduğu denetim komitesi 
de dahil kurumun atanan diğer birimleri gibi kurumun yönetim mercilerini ifade eder.  

Menfaat/Çıkar Çatışması (Conflict of Interest) 
Kurumun çıkarına olmayan veya menfaatine görünmeyen herhangi bir ilişkidir. Menfaat 
çatışması, kişinin sorumluluklarını ve görevlerini objektif bir şekilde yerine getirmesini olumsuz 
etkiler.

Objektiflik (Objectivity)
Objektiflik, iç denetçilerin görevlerini, iş sonucunda çıkan ürüne gerçekten ve dürüst bir şekilde 
inanacakları ve bu ürünün kalitesinden önemli bir taviz vermeyecekleri şekilde yapmalarını 
sağlayan tarafsız bir zihinsel tutumdur. Objektiflik, iç denetçilerin, denetim konularına ilişkin 
karar ve yargılarını, başkalarınınkilere bağlamamalarını gerektirir.  

Önem (Significance)
Büyüklük, yapı, netice, tesir ve ilişki gibi nicel ve nitel etmenleri de içeren, bir durumun dikkate 
alındığı konu içindeki göreceli değeridir. Mesleki muhakeme, ilgili amaçlar çerçevesinde, 
konuların önemini değerlendirmede iç denetçilere yardım eder. 

Risk (Risk)
Amaçlara ulaşılması üzerinde etkisi olacak bir olayın meydana gelme ihtimalidir. Risk, söz 
konusu etki ve olasılık cinsinden hesaplanır.  

Risk İştahı (Risk Appetite) 
Kurumun kabul etmeye istekli olduğu risk seviyesidir.  

Risk Yönetimi (Risk Management)
Kurumun amaçlarını gerçekleştirmek üzere makul bir güvence sağlamak amacıyla potansiyel olay 
ve durumları belirlemek, değerlendirmek, yönetmek ve kontrol etme sürecidir.  
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Standart (Standard)
Geniş bir iç denetim faaliyet sahasının gerçekleştirilmesiyle ve iç denetim performansının 
değerlendirilmesiyle ilgili gerekleri tanımlayan ve IIA İç Denetim Standartları Kurulu tarafından 
yayınlanan meslekî bir beyandır.  

Suiistimal (Fraud)
Hile, sahtekârlık, emniyeti kötüye kullanma ile nitelendirilebilecek hukuk dışı fiillerdir. Bu fiiller, 
sadece şiddet tehdidi veya fizikî güç kullanımının gerçekleştirilmesine bağlı değildir. Suiistimaller 
para, mal veya hizmet sağlamak, hizmet kaybından veya ödeme yapmaktan kaçınmak veya 
şahsıyla veya işle ilgili bir avantaj elde etmek amaçlarıyla çeşitli taraflar ve kurumlar tarafından 
gerçekleştirilebilir.  

Tarafsızlık 
İç denetçilerin denetim görevlerini, çalışmalarının ürününe inanarak ve kalitesinden ödün 
vermeksizin yapmalarına izin veren, yansız bir zihinsel tutumdur. Tarafsızlık iç denetçilerin 
denetim konusundaki yargılarını başkalarınınkine bağlı kılmamalarını gerektirir. 

Teknoloji Tabanlı Denetim Teknikleri (Technology-based Audit Techniques) 
Genel denetim yazılımı, test verileri üreten programlar, bilgisayarlı denetim programları, özel 
denetim yazılım uygulamaları, bilgisayar destekli denetim teknikleri (BDDT – CAATs) gibi 
otomatik denetim araçları.  

Uluslararası Meslekî Uygulama Çerçevesi (IPPF) 
IIA‟in çıkarıp ilân ettiği iç denetim kılavuzunun kavramsal çerçevesi. Kılavuz birisi „zorunlu‟, 
diğeri „kuvvetle tavsiye edilen‟ nitelikte olmak üzere iki kategoriden oluşmaktadır.  

Uyum/Uygunluk (Compliance)
Plan, prosedür, kanun, düzenleme, sözleşme ve diğer gereklere bağlılıktır.  

Yeterli Kontrol (Adequate Control)
Yeterli kontrol, yönetimin planlama ve organizasyonu, risklerin etkin bir şekilde yönetileceğine ve 
kurumun hedef ve amaçlarına verimli ve ekonomik bir şekilde ulaşılacağına dair makul bir 
güvence sağlayacak tarzda yapmasıyla var olabilir.  

Yönetişim/Kurumsal Yönetim (Governance)  
Üst yönetim, yönetim kurulu ve denetim kurulu tarafından, kurumun amaçlarına ulaşmaya yönelik 
olarak, kurumun faaliyetlerinin raporlanması, yönlendirilmesi, yönetilmesi ve izlenmesi gayesiyle 
uygulanan yapı ve süreçlerin bir birleşimidir.  

Yönetmelik (Charter)
İç denetim faaliyetinin yönetmeliği, iç denetim faaliyetinin amaç, yetki ve sorumluluklarını 
tanımlayan resmî nitelikte yazılı bir belgedir. Yönetmelik (a) iç denetim faaliyetinin kurum 
içindeki konumunu belirlemeli, (b) denetim görevlerinin yerine getirilmesi için gereken kayıtlara, 
personele, demirbaşlara ve ilgili mahallere erişim yetkisini düzenlemeli ve (c) iç denetim 
faaliyetlerinin kapsamını tanımlamalıdır.  
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Zorundadır (Must) 
Standartlarda kayıtsız şartsız bir gerekliliği vurgulamak için „zorundadır‟ kelimesi kullanılmıştır. 


