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İÇ DENETİM ÖZ DEĞERLENDİRME FORMU 

RAPOR NUMARASI:  

RAPOR TARİHİ:  

DENETİM KONUSU:  

DENETÇİ ADI:  

DENETİM GÖZETİM SORUMLUSU ADI:  

DENETLENEN BİRİM:  

DENETLENEN SÜREÇ:  

DENETİME BAŞLAMA VE BİTİŞ TARİHLERİ: … / … / 20… … / … / 20… 

PLANLANAN DENETİM SÜRESİ:  

BULGU SAYISI 

1. Öncelikli Bulgu Sayısı (Kritik):  

 

 

 

T.C.  

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ  

İSTANBUL SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

İç Denetim Birimi Başkanlığı 

EK-45 İç Denetim Öz Değerlendirme Formu 
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2. Öncelikli Bulgu Sayısı (Yüksek):  

3. Öncelikli Bulgu Sayısı (Orta):  

4. Öncelikli Bulgu Sayısı (Düşük):  

DENETLENEN BİRİMLE UZLAŞILAN BULGU SAYISI:  

UZLAŞILAMAYAN BULGU SAYISI:  

 

DENETİMİN YÜRÜTÜLMESİNE İLİŞKİN ÖZ DEĞERLENDİRMELER VE AÇIKLAMALAR 

 

A…ÖN ÇALIŞMA VE BİREYSEL ÇALIŞMA PLANI 

SORULAR CEVAPLAR 

1. Denetim Amaç ve Kapsamının Belirlenmesi:  

1.1 İç Denetçi denetime başlamadan evvel, İSKİ İç Denetim Rehberindeki 

formata uygun olarak “Tarafsızlık ve Gizlilik Belgesi”ni düzenleyerek denetim 

dosyasına koymuş mudur? 

 

1.2 İç Denetçi denetim faaliyeti sonucunda ulaşmak istediği amaçları ve mevcut 

sorunları net olarak ortaya koyup bunları çalışma kâğıdıyla kayıt altına almış 
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mıdır? 

1.3 Denetim faaliyetinin amacını belirleyen iç denetçi, gerçekleştireceği 

denetim öncesinde ihtiyaç duyabileceği bilgileri toplayarak bir ön araştırma 

yapmış mıdır? 

 

1.4 Denetlenen süreçte kullanılan bilgi teknolojileri denetim kapsamına dâhil 

edilmiş midir? 
 

1.5 Denetlenen birimde kullanılan bilgi teknolojileri uygulamaları denetim 

kapsamı dışında bırakılmışsa bu durum raporda açıkça sebepleri ile birlikte 

belirtilmiş midir? 

 

1.6 Denetlenen birimin sorumlusu olduğu ikincil seviye (1.1 seviye süreçler) ve 

üçüncül seviyedeki (1.1.1 seviye süreçler) süreçlerden kapsam dışı bırakılan 

olmuş mudur?  

 

1.7 Denetlenen birimin sorumluluğunda olan ana süreç, faaliyet veya projenin 

denetim kapsamı dışında bırakılması halinde, kapsam dışı bırakılmasının makul 

sebep ve gerekçeleri açıkça belirtilmiş ve dokümante edilmiş midir? 

 

2. Bilgi Toplama ve Ön Araştırma:  

2.1 Bilgi toplama aşamasında gerçekleştirilen tüm çalışmalar, çalışma 

kâğıtlarıyla belgelendirilmiş midir? 
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2.2. Rapora eklenmeyen çalışma kâğıtları, denetimin sonuçlandırılmasını 

müteakiben saklanması için veya gerektiğinde başkalarının kullanımına 

sunulması için İç Denetim Birimi Başkanlığına bir tevdii yazısı ekinde sunulmuş 

mudur? 

 

3. Açılış Toplantısı:  

3.1. İç Denetçi, denetlenen birim yöneticileri ve ihtiyaç duyulan personelin 

iştirakiyle, bir açılış toplantısı yapmış mıdır? 
 

3.2. Açılış toplantısı sonunda, Açılış Toplantı Tutanağı düzenlemiş midir?  

4. Risk Değerlendirmesi (Potansiyel Sorunlu Alanların Belirlenmesi) 

Çalışmaları: 
 

4.1. Risk değerlendirmesi yapılarak potansiyel sorunlu alanlar belirlenmiş 

midir? 
 

4.2 Bireysel denetim faaliyetlerinin planlanması aşamasında, RKM 

düzenlenirken, ekti-olasılık parametreleri veya diğer parametreler üzerinden 

risk derecelendirmesi yapılmış mıdır? 

 

4.3 Denetim kapsamının belirlenmesinde, risklerin ekti-olasılık parametreleri 

veya diğer parametreler üzerinden yapılan risk derecelendirmesine göre kritik, 

yüksek ve orta riskli alanlar ile denetim kapsamının sınırlandırılması yoluna 

gidilmiş midir? 
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4.4 Etki-olasılık veya diğer parametrelerle derecelendirilmek suretiyle yapılan 

Mikro Risk Değerlendirmesinin sonucuna göre denetim amaçları revize 

edilmiş midir? 

 

4.5 Belirlenen risklere karşı mevcut kontroller, bu kontroller sonrasında oluşan 

bakiye riskler, bu çerçevede her bir riske ilişkin nihai değerlendirmelere yer 

verilecek şekilde “Risk Kontrol Matrisi” hazırlanmış mıdır? 

 

4.6 Risk kontrol matrisinin her bir bölümünün doldurulması aşamasında 

rehberlerde ve mevzuatta öngörülen standartlara uyulmuş mudur? 
 

5. Bireysel Çalışma Planının Hazırlanması:  

5.1. İç Denetçi, bireysel çalışmasını bir süre planı formu ile planlamış ve bu süre 

plan formunu doldurmuş mudur? 
 

5.2 İç Denetçi, denetimin başlangıcında belirlediği denetim kaynağı ve 

sürelerini revize etme ihtiyacı doğduğunda, bu revizyonun sebeplerini de 

açıklayan bir denetim kaynağı ve süre revizyon formu düzenleyip İç Denetim 

Birimi Başkanlığına sunmuş mudur? 

 

5.3 İç Denetçi, ön çalışma aşamasının sonunda, süreçlere ilişkin testleri ve bu 

testlerin tahmini süresini gösteren görev iş programını oluşturmuş mudur? 
 

5.4 Bireysel denetim çalışmalarının planlaması safhasında,  

a) Mevcut kontroller tespit edilmiş midir?  
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b) Mevcut kontroller Kamu İç Kontrol Standartlarında yer alan 

standartlardan hangisi ile irtibatlı ise ilgili standart ile ilişkilendirilmiş midir? 

c)Mevcut kontrollerin yeterliliği KİKS yönünden değerlendirilmiş midir? 

5.5 Denetimi yürüten İç Denetçi tarafından, denetimin gözetimi ile sorumlu 

DGS İç Denetçinin gözetim sorumluluğu kapsamında,  

a) Görev iş programının ve RKM’nin içeriği, 

b) Uygulanacak testler hakkında görüş ve önerileri alınmış mıdır, bunlar 

dokümante edilmiş midir? 

c) Görev İş Programı ve RKM hazırlanarak DGS İç Denetçinin incelemesine 

ve onayına sunulmuş mudur? 

 

B…SAHA ÇALIŞMASI (DENETİMİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ) 

6. Faaliyetlerin Planlanması, Çalışma Kâğıtları ve Denetim Testlerinin 

Uygulanması: 
 

6.1 Çalışma kâğıtlarında; uygulanan testlerle ilgili olarak toplam “popülâsyon” 

belirlenmiş midir? 
 

6.2 Çalışma kâğıtlarında; tespit edilen uygulanma sıklığına bağlı olarak bu 

popülâsyona ait “örneklem sayısı” belirlenmiş midir? 
 

6.3 Çalışma kâğıtlarında; uygulanan “test yöntemleri” ile “örneklem  



“EK-45: İÇ DENETİM ÖZ DEĞERLENDİRME FORMU”  

 

Sayfa 7 / 14 
 

yöntemleri” belirlenmiş midir? 

6.4 Testlerin uygulanması sırasında yeterli örnekleme yapılmış mıdır?  

6.5 Çalışma kâğıtlarında; örneklemin hangi popülâsyon aralığında ve niçin 

seçildiği açıklanmış mıdır? 
 

6.6 Çalışma kâğıtlarında; kanıtlarla ilgili referanslama yapılmış mıdır?  

6.7 Çalışma kâğıtlarında; popülâsyon ve örneklemle ilgili gerekli bilgiler 

çalışma kâğıtlarına kaydedilmiş midir? 
 

6.8 Denetim görevlerinin yürütülmesi sırasında; özellikle yığın verilerden 

anlamlı sonuçlar üretebilmek için uygun bilgi sistemleri araçları ve veri analiz 

tekniklerinden yararlanılmış mıdır? Yararlanılmış ise bunlarla ilgili gerekli 

kayıtlara çalışma kâğıtlarında yer verilmiş midir? 

 

6.9 Çalışma kâğıtlarındaki değerlendirmelerin dayandığı test sonuçları, bilgi ve 

fiziksel kanıtlara denetim dosyasında yer verilmiş midir, bunlar uygun 

referanslama yoluyla rahatlıkla izlenebilecek şekilde referanslama yapılmış 

mıdır? 

 

6.10 Kullanılan istatistiksel yöntem veya yargısal örneklem gibi test 

tercihlerinin, hangi sebeple yapıldığına dair dayanakları belirtilmiş midir, 

bunların tanımlanması yapılmış mıdır? 
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6.11 Görev iş programında belirtilen testler yapılmış mıdır?  

6.12 Testler sonucunda elde edilen deliller, bulguları destekleyecek nitelikte ve 

yeterlilikte midir? 
 

6.13 Denetim kapsamında ilave inceleme ve testlerin yapılmasına ihtiyaç var 

mıdır? 
 

6.14 Teknik personel veya uzman desteğine başvurulmuş mudur, şayet teknik 

personel veya uzman desteğine ihtiyaç duyulmuş ise bu durum yazılı olarak 

kayıt altına alınmış mıdır? 

 

6.15 Bu çalışmalar yazılı hale getirilmiş midir?  

7. Bulguların Oluşturulması ve Önerilerin Geliştirilmesi:  

7.1 Bulgu formlarında yer alması gereken kriter ve neden unsurları, tam ve 

öneriye temel oluşturacak kapsam ve içerikte oluşturulmuş mudur? 
 

7.2 İç Denetçi, denetim testlerinin uygulanması sonucunda elde ettiği bulguları, 

yeterli kanıtlarla desteklemiş midir? 
 

7.3 Çalışma kâğıtlarında kanıtlarla ilgili referanslama yapılmış mıdır?   

7.4 Popülâsyon ve örneklemle ilgili olarak gerekli bilgiler kaydedilmiş mi ve 

bunlara ilişkin çalışma kâğıdı düzenlenmiş midir? 
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7.5  “NEDEN?”i karşılayacak şekilde öneriler geliştirilmiş midir?  

7.6 Bulgu formunda tespit, neden, riskler ve etkileri, kriterler ile öneriler 

alanları yer almış mıdır? 
 

7.7 Bulgu formundaki tespit, neden, riskler ve etkileri, kriterler ile öneriler 

birbirleriyle uyumlu mudur? 
 

8. Bulguların Denetlenen Birim İle Paylaşılması:  

8.1 Bulgularını oluşturan İç Denetçi, denetim bulgularının kapanış toplantısında 

görüşülmesi ve değerlendirilmesi ve önerilerin gerçekleştirilmesine yönelik bir 

eylem planının hazırlanması için, kapanış toplantısından önce bir yazı ekinde 

Denetlenen Birime göndermiş midir? 

 

8.2 Denetlenen birim yöneticisi, İç Denetçi tarafından paylaşılan bulgulara 

ilişkin daire görüşlerini ve eylem planını İç Denetçiye sunmuş mudur? 
 

9. Kapanış Toplantısı:  

9.1 Denetçi, denetlenen birim yöneticileri ile denetim bulguları ve bunlar 

hakkında geliştirilen önerileri bir kapanış toplantısında görüşüp, varılan 

sonuçları bir kapanış toplantı tutanağına bağlamış mıdır? 

 

9.2 Denetçi ile denetlenen birim yöneticileri risklerin önem düzeyi konusunda, 

öneri konusunda, makul bir sürede önlem alınması konusunda anlaşılıp, 

denetlen birim tarafından yapılacak iş ve işlemler bir eylem planına bağlanmış 
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mıdır? 

C…RAPORLAMA 

10. Denetim Raporunun Hazırlanması ve Sunulması:  

10.1 İç Denetçi, denetlenen birimden alınan cevaplar ile bunlara ilişkin 

değerlendirmelerini de kapsayan Denetim Raporunu hazırlayıp, süresi 

içerisinde Başkanlığa dosyası ile birlikte sunmuş mudur? 

 

10.2 Denetim raporunda; 

a) Denetim dönemi belirtilmiş midir? 

b) Yönetici özetine yer verilmiş midir? 

c) Denetlenen birimde varsa başarılı uygulamalara, iyi uygulama 

örneklerine yer verilmiş midir? 

 

11. Raporlama İlkeleri:  

11.1 Denetim raporunun hazırlanmasında Kamu İç Denetim Raporlama 

Standartlarına, İSKİ İç Denetim Rehberine, İSKİ İç Deneti Yönergesine ve diğer 

mevzuat ve standartlara uyulmuş mudur? 

 

11.2 Raporun muhteviyatı ve şekli Kamu İç Denetim Rehberine ve İSKİ İç 

Denetim Rehberinde öngörülen standartlara ve ilkelere uygun mudur? 
 

11.3 Rapor sunumu Kamu İç Denetim Rehberine ve İSKİ İç Denetim Rehberine  
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uygun mudur? 

11.4 Rapor dağıtım listesi, Kamu İç Denetim Rehberi ve İSKİ İç Denetim 

Rehberinde yer alan ilkeler uygun mudur? 
 

11.5 Raporda iki sayfayı geçmeyecek şekilde Üst Yönetici özetine yer verilmiş 

midir, Üst Yönetici özeti Kamu İç Denetim Rehberi ve İSKİ İç Denetim 

Rehberinde yer alan ilkeler uygun mudur? 

 

11.6 Rapor metni Kamu İç Denetim Rehberi ve İSKİ İç Denetim Rehberinde yer 

alan ilkeler uygun mudur? 
 

12. Rapor ve Ekleri:  

12.1 Raporda yer verilen tespit, örnekleme ve testleri destekleyen belgelerin 

birer örneklerine rapor ekinde denetim dosyasında yer verilmiş midir? 
 

12.2 Çalışma kâğıtları referans numaralandırma sistemine uygun olarak 

referanslanmış mıdır ve ek çalışma kâğıtlarının önüne çalışma kâğıtlarının 

referans numaralarının görülebileceği şekilde bir ek listesi oluşturularak 

konulmuş mudur? 

 

13. Denetimin Gözetiminin Değerlendirilmesi:  

13.1 Denetim gözetim sorumlusu tarafından, İç Denetçinin çalışma planının 

yeterli risk analizine dayandırılıp dayandırılmadığı değerlendirilmiş midir, bu 

değerlendirmeler dokümante edilmiş midir? 
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13.2 Denetim gözetim sorumlusu tarafından, İç Denetçinin görev iş 

programında belirlenen denetim testlerinin denetim amaçlarının 

gerçekleştirilmesi için yeterli olup olmadığı değerlendirilmiş midir, bu 

değerlendirmeler dokümante edilmiş midir? 

 

13.3 Denetim gözetim sorumlusu tarafından, görev iş programında yer alan 

testlerin uygulanıp uygulanmadığı teyit edilmiş midir, bununla ilgili çalışmaları 

dokümante edilmiş midir? 

 

13.4 Denetim gözetim sorumlusu tarafından, İç Denetçi tarafından kendisine 

sunulan ve denetim sonuçlarına dayanak teşkil eden bilgilerin kayıtlı hale 

getirilip getirilmediği kontrol edilmiş midir, bu kontrole ilişkin 

değerlendirmeleri dokümante edilmiş midir? 

 

13.5 Denetim gözetim sorumlusu tarafından, denetim sonucunda İç Denetçi 

tarafından varılan kanaatleri destekleyecek kanıtların yeterli olup olmadığı 

değerlendirilmiş midir, bu değerlendirmelerine ilişkin hususlar dokümante 

edilmiş midir? 

 

13.6 Denetim gözetim sorumlusu tarafından, İç Denetçinin yaptığı çalışmaya 

ilaveten ilave bir incelemeye gerek olup olmadığı hususunda herhangi bir 

değerlendirme yapılmış mıdır, yapılmış ise bu değerlendirmesi dokümante 

edilmiş midir? 
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13.7 Denetim gözetim sorumlusu tarafından, raporda uygulanabilir önerilere ve 

eylem planlarına yer verilip verilmediği hususlarında değerlendirmeler yapılmış 

mıdır, bu değerlendirmelerini içerecek şekilde kayıtlar dokümante edilmiş 

midir? 

 

13.8 Denetim gözetim sorumluları tarafından, İç Denetçinin denetimin tüm 

safahatında düzeltilmesini uygun gördüğü hususlarda gerekli düzeltmeler 

istenilmiş midir, bu dokümante edilmiş midir? 

 

Ç…ÖZ DEĞERLENDİRME YAPAN İÇ DENETÇİNİN NİHAİ DEĞERLENDİRMELERİ 

 

İç Denetim ve Raporlama Uygulamalarının; İç Denetçilerin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik ve bu Yönetmeliğe istinaden İç 

Denetim Koordinasyon Kurulunca hazırlanan Rehber ve Standartlar ile İSKİ İç Denetim Rehberi ve İSKİ İç Denetim Yönergesi ilke ve esasları birlikte 

değerlendirildiğinde; 

a) … hususların uyumlu olduğu, 

b) … hususların uyumlu olmadığı, 

c) … hususların kısmen uyumlu olduğu değerlendirilmiştir. 

 

ÖZ DEĞERLENDİRME ÇALIŞMASINI YAPAN İÇ DENETÇİ 

Adı Soyadı 



“EK-45: İÇ DENETİM ÖZ DEĞERLENDİRME FORMU”  

 

Sayfa 14 / 14 
 

Tarih: … / … / 20… İmzası 

 

 

 

 


