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EK 16 – ETİK DENETİMİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR 

1. Etik ile ilgili program ve faaliyetlerin “tasarımı” değerlendirilirken;  

a. İlke ve davranış kurallarının uygulanabilirliği (Uymak zorunda olanlar kimlerdir: 
Üst seviye yöneticiler, çalışanlar, diğer kurumlar, hizmet sağlayıcılar?) 

b. İlke ve davranış kurallarının kapsayıcılığı (Örneğin iş yerindeki dürüstlük, çıkar 
çatışmalarının açıklanması, İdare mallarının kullanımı, hediye alma yasağı, gizli bilgilerin 
açıklanması, hizmet alanlarla olan ilişkiler gibi kritik konuları içerip içermediği) 
değerlendirilmelidir. 

2. Etik ile ilgili program ve faaliyetlerin “uygulaması” değerlendirilirken;  

a. İletişim Planları (etik ile ilgili iletişim tasarlandığı şekilde sağlanıyor mu, 
hedeflenen katılımcılara ve uygun sıklıkta mesajlar aktarılıyor mu?) 

b. Eğitim/Farkındalık Programları (Kaç çalışan eğitimlere katıldı, eğitimlere ilişkin 
değerlendirmeleri nedir?) 

c. Etik ile ilgili ihlal durumları veya şüphelere ilişkin bildirim süreçleri (çalışanlar bu 
durumları raporlamakta mıdır, raporlanan konular ile ilgili gerekli işlemler yapılmış mıdır?)  

d. Çalışanlar etik kuralları anladıkları ve bu kurallara uyduklarını beyan etmekte 
midir? 

e. Çıkar çatışmaları veya ihtimaline ilişkin durumlar beyan edilmekte midir, bu 
beyanlara ilişkin olarak yönetim tarafından uygun çözümler üretilmekte midir? 

3. Etikle ilgili program ve faaliyetlerin “tasarım, uygulama ve etkililiği” 
değerlendirilmekle birlikte, bu değerlendirmelerin kilit unsuru etkililiktir. İç Denetçiler, 
İdarenin etik ile ilgili amaçlarını gerçekleştirmede ne seviyede başarılı olduğunu 
değerlendirmek zorundadır. Program ve faaliyetlerin “etkililiği” değerlendirilirken; 

a. Çalışanlar tarafından bildirilen/raporlanan etik sorunlar ve bunun üzerine 
gerçekleştirilen işlemlerin gözden geçirilmesi (Alınan aksiyonlar sorunu gidermeye uygun 
mu, bildiren/raporlayan kişiler olumsuz muameleye maruz kalmış mı? 

b. Yasadışı veya etik dışı davranışları belirlemeye yönelik ihbar ve bildirimler dışında 
bir yöntem uygulanmakta mı? (aşırı büyüklükteki işlem sayısının izlenmesi gibi)  

c. Etik ile ilgili program ve faaliyetlerin etkinliğinin izlenmesine yönelik yöntemlerin 
değerlendirilmesi (Kim kime raporlama yapıyor, raporlama zamanında yapılıyor mu,  bu 
raporlar üzerine gerekli işlemler yapılıyor ve tekrarlanmaması için önlemler alınıyor mu?) 

d. Çalışan anketlerinin sonuçlarının gözden geçirilmesi ve çalışanlar ile etik kuralların 
anlaşılıp uygulandığını belirlemeye yönelik görüşmeler yapılması, 

e. Üst Yönetime yapılan raporlamaların tamlığı ve kapsamının uygunluğunun gözden 
geçirilmesi, 
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f. Anahtar kontrollerin (risk değerlendirme sürecinde tanımlanan) uygulamadaki 
etkinliğinin gözden geçirilmesi. 

Etik ile ilgili program ve faaliyetlerin değerlendirilmesi sırasında uygulanabilecek 
farklı yöntemler bulunmaktadır, bunlardan beşi aşağıda sıralanmaktadır:  

 

ETİK İLE İLGİLİ FAALİYETLERİN DEĞERLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN 
5 YÖNTEM 

1) Kurum seviyesinde Etik İle İlgili Politika ve Süreçlerin Gözden Geçirilmesi 
Yöntemi, 

2) Etik ile İlgili Fonksiyonların, Özel Olarak Denetlenmesi Yöntemi, 

3) Kurum seviyesinde “Personel Anketleri” uygulanması yöntemi, 

4) Denetim Görevleri Kapsamında “Personel Anketleri” Uygulanması Yöntemi, 

5) İç Denetçilerin Etik Ortama İlişkin Algılarının Değerlendirmelere Dâhil Edilmesi 
Yöntemi. 

 

1) Kurum seviyesinde Etik İle İlgili Politika ve Süreçlerin Gözden Geçirilmesi 

İç Denetçiler, etik değerlere ilişkin unsurları içeren tüm düzenlemeleri gözden 
geçirmeli ve aşağıdaki konuları değerlendirmelidir: 

1.a) Etik ilke ve kurallar, kuruma özel ve anlamlı bir şekilde belirlenmiş midir? 

1.b) Farklı politika belgeleri arasında etik değerlere ilişkin tutarlılık bulunmakta 
mıdır? 

1.c) Politikalarda eksik bırakılan bir unsur bulunmakta mıdır, etik ile ilgili ilke ve 
kuralların eklenmesi gereken bir başka politika dokümanı bulunmakta mıdır? 

1.d) Etik ilkeler ve çalışanlardan beklenen davranış kuralları, açık, basit ve kolay 
anlaşılabilir bir şekilde çalışanlara bildirilmiş midir? 

 

2) Etik ile ilgili fonksiyonların, özel olarak denetlenmesi 

Etik ile ilgili faaliyet ve fonksiyonlar(uygunluk, etik ile ilgili eğitimler, çağrı hatları 
vs.) İdare genelinde yapılacak genel bir gözden geçirme kapsamında veya bu faaliyetlere özel 
planlanan denetimler kapsamında denetlenebilir. 

 

3) Kurum seviyesinde “Personel Anketleri” uygulanması 
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İyi yönetilmiş bir anket uygulaması, çalışanların etik ortama ilişkin algısını gösteren 
objektif bir kanıt sağlar ve bu algı etik ortamın mevcut durumuna ilişkin en güvenilir 
göstergedir. İç Denetçiler, çalışanların algısının sübjektifliğini göz önünde bulundurmak 
suretiyle sonuçları raporlarken anketin güçlü yönleri ve sınırlılıkları hakkında uygun bir bakış 
açısı geliştirmelidir. Zayıflıklara ilişkin aksiyon planlarının geliştirilmesi için yönetimle 
beraber çalışmalıdır. 

Etik ile ilgili faaliyetlerin etkinliğini değerlendirmek için İç Denetçiler etik ortamını 
değerlendirmelidir. İdare genelindeki uygulanacak bir anket çalışması, bunun iyi bir 
yöntemidir. (Örnek-3: Etik Anket Formları) 

Uygulanan etik anketleri neticesinde; 

3.a) Etik ortama ilişkin belirtilen zayıflıkların gerçekte var olup olmadığı, 
kuvvetlendirici deliller ile belirlenmeli, eğer mevcutsa bu zayıflığın kök nedeni ve alınması 
gereken önlemler tanımlanmalıdır. 

3.b) Gerekiyorsa, çalışanların belirttiği riskli alanlara ilişkin olarak makro risk 
değerlendirmesi güncellenmelidir. 

3.c) Anket sonuçları, eğer bireysel denetim görevlerini etkileyen hususları içeriyorsa, 
bireysel denetim görevlerinin planlamasında dikkate alınmalı ve mikro seviyedeki risk 
değerlendirmeleri bu bilgiler doğrultusunda gerçekleştirilmelidir. Eğer denetim alanına 
mahsus zayıflıklardan bahsedilmekte ise, bu zayıflıklara ilişkin testler gerçekleştirilmelidir. 
Her durumda, zayıflıkların kök nedeni analizi yapılır. 

 

4) Denetim Görevleri Kapsamında “Personel Anketleri” Uygulanması 

Yukarıda anlatılan İdare seviyesindeki anket uygulamasına benzer şekilde, daha özet 
bir anket uygulaması bireysel denetim görevlerinde kullanılabilir. (Örnek: Etik Anket 
Formları) 

Anket sonuçları, daha somut kanıtlar ile doğrulanmadıkça, denetim bulgusu olarak 
raporlanmamalıdır. Anketler personel algılarını doğru bir şekilde yansıtabilir; ancak bu algılar 
her zaman doğru olmayabilir. Sonuçlar, sorumlu yöneticiye mutlaka raporlanmalıdır. Çünkü 
sorumlu yöneticinin çalışanların düşüncelerini öğrenmesi ve varsa yanlış algının düzeltilmesi 
gerekir.  

 

5) İç Denetçilerin Etik Ortama İlişkin Algılarının Değerlendirmelere Dâhil 
Edilmesi 

Resmi değerlendirme yöntemlerinden daha az etkin olmakla birlikte, İç Denetçiler en 
azından riskleri değerlendirirken, etik ortama ilişkin şahsi algılarını destekleyen tüm kanıtları 
elde etmelidir.  
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İç Denetçiler, denetimleri yürütürken etikle ilgili konularda hassas ve dikkatli 
olmalıdır. Denetim sürecinde gerçekleştirilen görüşmelere etik ile ilgili sorular (geçmişte 
karşı karşıya kaldığınız en önemli etik ikilem/sorun nedir gibi) eklenebilir. 

İdarenin etik ortamının değerlendirilmesinde kullanılan yukarıda bahsedilen 
yöntemlerin tamamı, tüm kurumlar için uygun olmayabilir. İç Denetçiler, kurumsal özellikleri 
doğrultusunda kendilerine uygun yöntemi tercih etmelidir. 
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EK 16.1 ETİK ANKET FORM ÖRNEKLERİ 

EK-16.1.1.KURUM SEVİYESİNDE PERSONEL ANKETİ ÖRNEĞİ 

Etik ortam, her zaman yöneticilerin istediği ya da düşündüğü şekilde oluşmaz. Etik ortamı belirleyen çalışanların düşündükleridir. Bu 
nedenle etik anketi, etik ortamın anlaşılmasında önemli bir araçtır. İstenen ve gerçekleşen durum arasındaki boşlukların belirlenmesi, sonrasında 
bu boşlukların giderilmesi için gerekli tedbirlerin alınması halinde, anket önemli bir katma değer meydana getirebilir. Aşağıda İç Denetçiler 
tarafından etkin şekilde kullanılan bir anket örneği yer almaktadır. Anket yalnızca etik ortam üzerine odaklanmamış, etik üzerinde etkili olan 
konular da içerisine yerleştirilmiştir. 

 

BİRİM ADI:  

(Lütfen aşağıda verilen durumlardan düşüncelerinizi en iyi şekilde ifade eden bir cevabı işaretleyiniz.) 

 

 

 

T.C.  

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ  

İSTANBUL SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

İç Denetim Birimi Başkanlığı 

EK-16.1.1.KURUM SEVİYESİNDE PERSONEL ANKETİ  

 

1.BÖLÜM KURUM KÜLTÜRÜ 

Kurum kültürü insanların kontrol farkındalığını 
etkileyerek İdarenin tarzını belirler. 

Kesinlikle 
Katılıyorum 

Katılıyorum Katılmıyorum 
Kesinlikle 
Katılmıyorum 

Bilmiyorum 
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1. Birim yöneticilerim etik standartlara üst seviye 
uyum sergiler. 

     

2. Birim yöneticilerim kanun ve düzenlemelere 
uymak için azami çabayı gösterir. 

     

3. Bölümümdeki amirlerim kanun ve 
düzenlemelere uymak için çaba gösterir. 

     

5. Birimimdeki çalışanlar, görevlerini gereği gibi 
yürütebilmek için gereken bilgi, tecrübe ve eğitime 
sahiptir. 

Eğitim ve bilgi eksikliğini gidermek için ihtiyaç 
analizi yapılmakta ve programlı şekilde giderilmeye 
çalışılmaktadır. 

     

6. Birimimde hatalarımızdan ders alırız.       

7. Personel devir hızı, izinler ve geçici 
görevlendirmeler birimimin fonksiyonlarını etkin bir 
şekilde yürütmesine engel teşkil etmemektedir.  

     

8. Birimimizde mali ve operasyonel 
(faaliyetlerimize ilişkin) sonuçların doğru ve dürüst bir 
şekilde raporlanmasına üst seviye özen gösterilmektedir. 

     

9. Birimimde çalışanlara dürüst ve adaletli bir      
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şekilde davranılmaktadır. 

10. Birimimde çalışanlar, görevlerini yaparken 
gereksiz güvenlik risklerini üstlenmek zorunda 
kalmazlar. 

     

11. Yukarıdaki durumlardan herhangi birine katılmıyorum veya kesinlikle katılmıyorum seçeneklerini işaretleyseniz neden bu şekilde 
hissettiğinizi lütfen açıklayınız. 

2.BÖLÜM HEDEFLER VE ENGELLER 

Kurumlar hedeflerini gerçekleştirmelerini 
engelleyebilecek riskleri nasıl yöneteceklerini 
belirlemek için hedefleri önündeki engelleri tanımlar ve 
değerler. 

Kesinlikle 
Katılıyorum 

Katılıyorum Katılmıyorum 
Kesinlikle 
Katılmıyorum 

Bilmiyorum 

12. Gelecek yıl için sorumlu olduğum hedefler 
anlaşılır ve kesin olarak belirlendi ve tebliğ edildi. 

     

13. Hedeflerimi gerçekleştirmek için gereken 
yetki, bilgi, kaynak, araç ve zamana sahibim. 

     

14. Birimimde hedeflerimizi gerçekleştirmenin 
önündeki engel ve sınırlılıkları tanımladık. 

     

15. Birimimde yeni hizmet, teknoloji ve diğer 
önemli değişikliklere ilişkin durumlar uygun şekilde 
yönetilir. 
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16. Birimimde, alınan karar ve yürütülen 
faaliyetlerin hizmet alan üzerindeki etkileri dikkate alınır.  

     

17. Yukarıdaki durumlardan herhangi birine katılmıyorum veya kesinlikle katılmıyorum seçeneklerini işaretleyseniz neden bu şekilde 
hissettiğinizi lütfen açıklayınız. 

18. Sizce biriminizin karşı karşıya olduğu en önemli mali ve operasyonel riskler nelerdir? Bu riskler nasıl yönetilmeli? 

3.BÖLÜM POLİTİKA VE PROSEDÜRLER 

Politika prosedür ve diğer düzenlemeler 
hedeflerin gerçekleştirilmesine yardımcı olur. 

Kesinlikle 
Katılıyorum 

Katılıyorum Katılmıyorum 
Kesinlikle 
Katılmıyorum 

Bilmiyorum 

19. Birimimdeki politika ve prosedürler görevimi 
etkin bir şekilde yürütmeme izin vermektedir. 

     

20. Kurum varlıklarını çalan (mal, para bilgi, 
zaman) kişi tespit edilecektir.  

Kurumda yaşanacak hırsızlık olaylarının 
önlenmesi konusunda teknik ve idari önlemler mevcuttur. 

     

21. Kurumdan çalan (mal, para bilgi, zaman) 
personel tespit edildiğinde uygun şekilde 
cezalandırılacaktır. 

     

22. Yasa ve düzenlemeleri çiğneyen personel 
tespit edilecektir. 
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23. Yasa ve düzenlemeleri çiğneyen personel 
tespit edildiğinde uygun şekilde cezalandırılacaktır. 

     

24. Yukarıdaki durumlardan herhangi birine katılmıyorum veya kesinlikle katılmıyorum seçeneklerini işaretleyseniz neden bu şekilde 
hissettiğinizi lütfen açıklayınız. 

4. BÖLÜM: BİLGİ VE İLETİŞİM 

İlgili bilgiler tanımlanmalı, elde edilmeli ve 
sorumluluklarını yerine getirmek için ihtiyaç duyan 
kişilere uygun formda ve zamanında iletilmelidir. 

Kesinlikle 
Katılıyorum 

Katılıyorum Katılmıyorum 
Kesinlikle 
Katılmıyorum 

Bilmiyorum 

25. Bilgi yönetim sistemimiz belirlenmiş 
hedeflere kıyasla birim performansımız hakkında 
yönetime zamanında rapor sunmamıza imkân sağlar. 

     

26. Süreçlerin iyileştirilmesine yönelik 
önerilerimi sunmama ilişkin mekanizma ve teşvikler 
bulunmaktadır. 

     

27. Birimimiz ve üst seviye yöneticiler arasındaki 
ilişki görevimizi etkin bir şekilde yürütmemizi 
sağlamaktadır. 

     

28. Birimimiz sınırları içerisindeki iletişim 
görevimizi etkin bir şekilde yürütmemizi sağlamaktadır. 

     

29. Birimler arasındaki iletişim çalışanların      
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görevlerini etkin bir şekilde yürütmelerini sağlamaktadır. 

30. Görevimi yapmam için gereken yeterli bilgiye 
sahibim. 

Görevimi yapmam için yeterli bilgiye sahip 
olmadığım konularda kurum destek vermektedir. 

     

31. İdaredeki Üst Yöneticiler, birimimin gerçek 
performansı hakkında bilgilendirilmektedir. 

     

32. Şüphelenilen uygunsuzlukların bildirilmesine 
ilişkin iletişim kanalı mevcuttur. 

     

33. Şüphelendiği uygunsuzlukları bildiren 
personel kötü muameleden korunmaktadır. 

     

34. Yanlış giden durumları amirime bildirdiğimde 
bu durumların sona ereceğinden eminim. 

     

35. Yukarıdaki durumlardan herhangi birine katılmıyorum veya kesinlikle katılmıyorum seçeneklerini işaretleyseniz neden bu şekilde 
hissettiğinizi lütfen açıklayınız. 

5.BÖLÜM: DEĞERLENDİRME VE GERİ 
BİLDİRİM 

Kurum, değerlendirme ve geri bildirimler 
aracılığı ile performansını sürekli olarak değerlendirir, 
izler ve gözetir. 

Kesinlikle 
Katılıyorum 

Katılıyorum Katılmıyorum 
Kesinlikle 
Katılmıyorum 

Bilmiyorum 
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36. Üst Yönetime sunulan raporlarda yer alan 
bilgiler birimimin gerçek faaliyet sonuçlarını 
yansıtmaktadır.  

     

37. Hizmet sağlayıcıların(tedarikçilerin) 
performansını izlemek için gereken bilgilere sahibim. 

     

38. Paydaşların(iç ve dış) memnuniyetini veya 
memnuniyetsizliğini izlemek için gereken bilgilere 
sahibim. 

     

39. İç ve dış paydaşların geri bildirimleri ve 
şikâyetleri zamanında ve etkin bir şekilde izlenmektedir. 

     

40. Birimimde üretilen çıktının kalitesi 
ölçülebilirdir. 

     

41. Birimimde çalışan personel, bir hata veya 
eksikliği tespit etmesi halinde nasıl bir işlem yapması 
gerektiğini bilmektedir. 

     

42. Amirlerim performansımı benimle de 
görüşerek izlemektedir. 

     

43. Etik olmayan veya usulsüz faaliyetleri fark 
etmem durumunda ne yapmam gerektiğini biliyorum. 

     

44. Yukarıdaki durumlardan herhangi birine katılmıyorum veya kesinlikle katılmıyorum seçeneklerini işaretleyseniz neden bu şekilde 



EK 16 – ETİK VE İÇ KONTROL İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR VE ANKETLER 
 

ETİK VE İÇ KONTROL İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR VE ANKETLER  Sayfa 12 / 19 
 

hissettiğinizi lütfen açıklayınız. 

 EVET HAYIR 

45. Birimimde usulsüz faaliyetler yürütüldüğü 
biliyorum/şüpheleniyorum. 

  

Eğer 45. soruya EVET cevabı verdiyseniz lütfen aşağıdakileri yanıtlayınız. 

 

45A. 45. Soruda belirttiğiniz durum hangi faaliyete ilişkindir? 

 

45B. Bu durumu bildirdiniz mi? EVET/HAYIR 

(Lütfen işaretleyiniz) 
  

45C. Eğer hayırsa neden? 

NOT: Eğer herhangi bir yolsuzluk veya suiistimali bildirmek istiyorsanız lütfen(İdarenizdeki yolsuzluk hattının numarasını yazınız) 
numaralı hattı/telefonu arayınız. 
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EK-16.1.2 DENETİM GÖREVLERİNE İLİŞKİN PERSONEL ANKETİ ÖRNEĞİ 

Birim yöneticileri, geliştirdiği yazılı prosedürler, söylemleri ve davranışları ile birimlerindeki etik ortamı oluştururlar. Bu ortam İdarenin 
geneli ile uyumlu olmayabilir, bu nedenle tüm denetim görevleri sırasında bir personel anketi uygulanması değer katabilecektir. Birim 
yöneticilerine, ankete eklemek istedikleri özel bir konu olup olmadığı mutlaka sorulmaktadır. 

Ankette geçen “Yönetici” ifadesi ile görev yaptığınız birimin/bölümün yetkilisi kastedilmektedir.  

 

 

 

 

T.C. 

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 

İSTANBUL SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

İç Denetim Birimi Başkanlığı 

EK-16.1.2 DENETİM GÖREVLERİNE İLİŞKİN PERSONEL ANKETİ 

 

 
Kesinlikle 

Katılıyorum 
Katılıyorum Katılmıyorum 

Kesinlikle 
Katılmıyorum 

Bilmiyorum 

1. Yönetim, etik ve dürüstlüğe verdiği 
önemi davranışlarıyla göstermektedir.  

     

2. Yönetim verimlilik ve kaliteyi 
geliştirmek için çalışan önerilerine açıktır. 

     

3. Yönetim bazen kurum politika, 
prosedür ve mevzuatını 
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çiğnemektedir.(Mevzuat ve düzenlemelere 
uygun olmayan kısa yollar kullanmaktadır.) 

4. Yönetim görevini yürütmek için 
gereken doğru bilgi, tecrübe ve eğitime 
sahiptir. 

     

5. Personel(yönetim dışındaki) 
görevini yürütmek için gereken doğru bilgi, 
tecrübe ve eğitime sahiptir. 

     

6. Yönetim, birimimdeki faaliyetleri 
etkin bir şekilde izlemekte, gözetmekte ve 
yönlendirmektedir. 

     

7. Yönetim, hizmet alanların öneri ve 
geri bildirimlerine karşı duyarlıdır. 

     

8. Kurum politika ve prosedürleri 
hakkında bilgi sahibiyim ve ihtiyaç 
duyduğumda politika ve prosedürlere hızlı ve 
kolay bir şekilde ulaşabiliyorum.  

     

9. Yönetim görev ve sorumluluklarımı 
bana yazılı ve anlaşılır bir şekilde bildirmedi. 

     

10. Politika, prosedür veya iş yeri 
kurallarının ihlal edilmesi halinde, yönetimin 
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uygun aksiyonları alacağına inanıyorum. 

11. Bir uygunsuzluğu bildirmem 
halinde kötü muameleye maruz 
kalmayacağımı düşünüyorum. 

     

12. Hatalı, hileli, usulsüz veya etik 
dışı davranışları nasıl bildireceğimi 
biliyorum.  

     

Biriminiz faaliyetleri hakkında bizimle paylaşmak istediğiniz başka bir durum bulunmakta mıdır, lütfen yazınız. 

 

 

Adınız ve Soyadınız (İsteğe Bağlı) 
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EK 16.1.3 – İÇ KONTROL OLGUNLUK SEVİYELERİNE İLİŞKİN 
AÇIKLAMALAR 

İdarenin iç kontrol olgunluk seviyesinin belirlenmesine ilişkin olarak farklı seviyeler 
tanımlanmıştır. Olgunluk seviyeleri aşağıda tanımlanmaktadır: 

Kapsam Dışı: Görev kapsamı, değerlendirme yapılmasına imkân vermemektedir veya 
iç kontrol sisteminin mevcut durumu, sağlıklı değerlendirme yapılmasına imkân 
vermemektedir. 

1-Başlangıç: İç kontrol uygulamaları henüz başlangıç seviyesindedir veya 
sürekliliğine ilişkin güven sağlamamaktadır. Başarılmak istenen sonuçlara ulaşılabilmesi 
ancak bireylerin olağanüstü çabası ile mümkün olmaktadır. Bununla birlikte, bu çabaların 
sürekli tekrarlanması mümkün olamayacağından istenen sonuçlar sağlanamayacaktır. 

2-Sınırlı/Sistematik Olmayan: İç kontrol uygulamalarına ilişkin bazı yapılar ve 
başarılmak istenen sonuçlara ulaşıldığı durumlar mevcuttur. Bununla birlikte olgunluk 
kriterleri, iyi tanımlanmamış veya formel bir şekilde dokümante edilmemiş olması nedeniyle, 
esnek değildir veya değişikliklere uyum sağlayamamaktadır. Bu nedenle iç kontrol sisteminin,  
insan kaynaklarının yeterliliği ve motivasyonuna, yüksek seviyede bağımlılığı söz konusudur. 

3-Gelişime Açık: İç kontrol bileşenleri (KİKS) uygun bir şekilde tanımlanmış ve 
dokümante edilmiştir, bu sayede zaman içinde meydana gelen değişikliklere (personel 
değişimi, süreç ve sistemlerin değişimi gibi) uyum sağlanabilmektedir. Bununla birlikte, 
performansın izlenmesi formel hale getirilmemiştir. Bu nedenle yönetimin, olgunluk 
kriterlerinin tanımlandığı şekilde yönetildiğine ilişkin olarak personele büyük bir güven 
duyması gerekmektedir. 

4-Yeterli: İç kontrol uygulamalarına ilişkin başarının ölçülmesi için anahtar 
performans göstergeleri ve izleme teknikleri kullanılmaktadır. Bu sayede yönetimin aksayan 
ve duraklayan durumları yönetmesi mümkün olabilmektedir. Tasarlanan kriterler, iş 
ortamındaki değişikliklere, küçük uyarlamalar yapılarak adapte edilebilmektedir.  

5-Gelişmiş: Yönetim, en iyi olarak kalmak için, iş ortamındaki değişiklikler veya 
gelişmeler doğrultusunda, İdare içerisinden veya dışarısından en iyi uygulama örneklerini 
takip etmekte ve kendi süreçlerine yansıtmaktadır. 



 
 

 

 

İSTANBUL SU VE KANALİZASYON İDARESİ  

İ          S          K          İ 
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI 

İÇ DENETİM REHBERİ 
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 EK 16.1.4 – DENETİM GÖRÜŞÜNÜN OLUŞTURULMASI (İÇ KONTROL OLGUNLUK SEVİYESİNE İLİŞKİN 
DENETİMİN GÖRÜŞÜNÜN OLUŞMASINA DAİR AÇIKLAMALAR)
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EK 16.1.4 – DENETİM GÖRÜŞÜNÜN OLUŞTURULMASI (İÇ KONTROL OLGUNLUK SEVİYESİNE İLİŞKİN DENETİMİN 
GÖRÜŞÜNÜN OLUŞMASINA DAİR AÇIKLAMALAR 

AÇIKLAMALAR KURALLAR 

İç kontrol ihtiyacının farkına varılmıştır. Risk ve kontrollerin belirlenmesine 
yönelik gelişi güzel ve kişilere bağlı bir yaklaşım söz konusudur. Kontrol 
zayıflıkları belirlenmemektedir. Kontrollere ilişkin sorumlulukların 
belirlenmesinde yetersizlikler bulunmaktadır.  

Denetlenen faaliyetle ilgili olarak “1 – Başlangıç” 
değerlendirmesine, iki veya daha fazla kritik önem 
seviyesine sahip bulgunun olması halinde karar verilir.

Kontroller uygulanmakla birlikte, dokümantasyonunda eksiklikler 
bulunmaktadır. Kontrollerin çalışması, ilgili kişilerin bilgi ve motivasyonlarına 
bağlı olarak değişmektedir. Kontrollerin etkililiği değerlendirilmemektedir. 
Kontrol zayıflıkları tam olarak ortaya konamamakta ve önceliklendirilmek 
suretiyle çözüme kovuşturulmamaktadır. Kontrollere ilişkin sorumluluklar 
kısmen belirlenmiştir. 

Denetlenen faaliyetle ilgili olarak “2 – 
Sınırlı/Sistematik Olmayan” değerlendirmesine, bir 
kritik veya iki ve daha fazla yüksek önem seviyesine 
sahip bulgunun olması halinde karar verilir. 

Kontrol uygulanmakta ve yeterli seviyede dokümante edilmektedir. Düzenli 
olarak kontrollerin çalışıp çalışmadığı kontrol edilmektedir. Ancak bu 
değerlendirme süreci yazılı olarak belirlenmemiştir. Yönetim, büyük ölçüde 
kontrolleri takip edebilmekle birlikte gözden kaçan hususlar olabilmektedir. 
Çalışanlar, kontrollerle ilgili sorumluluklarının farkındadır.  

Denetlenen faaliyetle ilgili olarak “3 – Gelişime açık” 
değerlendirmesinin yapılabilmesi için kritik önem 
seviyesine sahip bulgu bulunmaması ve en fazla
yüksek önem seviyesine sahip bulgunun olması 
halinde karar verilir. 

Etkili bir risk yönetimi ve iç kontrol ortamı bulunmaktadır. Yazılı olarak 
tanımlanmış ve düzenli olarak yürütülen bir kontrol değerlendirme süreci 
bulunmaktadır. Yönetim kontrollerle ilgili sorunları hızla tespit ederek öncelik 
sırasına uygun ve tutarlı bir şekilde çözüme kovuşturabilmektedir.  

Denetlenen faaliyetle ilgili olarak “4 – 
değerlendirmesinin yapılabilmesi için kritik, yüksek 
veya orta seviyede bir bulgunun bulunmaması
gerekmektedir. 

Risk ve kontrol değerlendirme faaliyetleri, İdare seviyesinde birbirine entegre 
olarak yürütülmektedir. Kontroller sürekli olarak takip edilmekte ve BT 
destekli olarak yürütülmektedir. Sorun tespit edilen alanlarda kök neden 
analizleri yapılarak gerçekçi çözümler üretilebilmektedir. Çalışanlar 
kontrollerin geliştirilmesi ve iyileştirilmesi sürecine aktif olarak katılmaktadır.  

Denetlenen faaliyetle ilgili olarak “5 – Gelişmiş” 
değerlendirmesinin yapılabilmesi her hangi bir 
bulgunun bulunmaması gerekmektedir.  
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