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İç Denetim Uygulama Topluluğu (IACOP), Akıllı İnteraktif Videokonferansa

katılımlarından ve bu raporu hazırlamalarından dolayı üyelere ve küresel

uzmanlara, özellikle aşağıdakilere teşekkür eder. Arman Vatyan, PEMPAL

Program Lideri, Dünya Bankası; Edit Nemeth, IACOP İcra Kurulu Başkanı ve İç

Kontrol Çalışma Grubu Lideri, Macaristan; İç Denetim Global Uzmanı James

Paterson; Dünya Bankası danışmanı Jean-Pierre Garitte; Manfred van Kesteren,

Denetim Müdürü, Hollanda Merkezi Yönetim Denetim Hizmeti; Nathan Paget,

Baş İç Denetçi, Hükümet İç Denetim Ajansı, İngiltere; Nontando Myeza,

Direktör, İç Denetim Desteği, Güney Afrika Cumhuriyeti Ulusal Hazine; Dünya

Bankası danışmanı Richard Maggs; Ruslana Rudnitska, İç Denetim Uzmanı,

Hollanda Ulusal Finans ve Ekonomi Akademisi.

Teşekkürler
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Kamu Harcamaları Yönetimi Akran Destekli Öğrenme (PEMPAL - Public

Expenditure Management Peer Assisted Learning), Avrupa ve Orta Asya bölgesi

ülkelerindeki kamu mali yönetim uygulayıcıları arasında mesleki bilgi ve

deneyimin transferini kolaylaştıran bir ağdır. 2006 yılında başlatılan bu ağ, üye

ülkelerdeki kamu mali yönetim uygulamalarının güçlendirilmesine, iyi pratikler

ve uygulamalar hakkında bilgi geliştirilmesine ve dağıtılmasına katkıda

bulunmayı amaçlamaktadır.

Ağ, üç tematik uygulama topluluğu etrafında organize olmuştur:

• Bütçe Uygulama Topluluğu,

• Hazine uygulama Topluluğu, ve

• İç Dnetim Uygulama Topluluğu.

IACOP (Internal Audit Community of Practice - İç Denetim Uygulama

Topluluğu)’nun temel genel hedefi, üye ülkelerini; uluslararası standartları ve

kamu sektöründe iyi yönetişim ve hesap verebilirliğin anahtarı olan iyi

uygulamaları karşılayan, modern ve etkili iç denetim sistemleri kurma

konusunda desteklemektir.

Programın ana bağışçıları ve geliştirme ortakları İsviçre Ekonomi İşleri

Sekreteryası, Rusya Federasyonu Maliye Bakanlığı ve Dünya Bankası'dır.

Hollanda Ulusal Finans ve Ekonomi Akademisi finansal olmayan destek

vermektedir.

PEMPAL ve IACOP

Nedir? 
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Bu makale, 20 Nisan 2020'de düzenlenen IACOP üyeleri ve ilgili küresel uzmanlar

ile yapılan Akıllı İnteraktif Videokonferans'daki materyallere ve tartışmalara

dayanmaktadır. Amaç COVID-19 salgınının iç denetim çalışmaları üzerindeki

etkisini ele almaktı. Hollanda, Ukrayna, Güney Afrika Cumhuriyeti ve Birleşik

Krallık olmak üzere dört ülkenin temsilcileri sunumlar ve ardından bir soru-cevap

oturumu gerçekleştirdiler. Etkinlik gündemi Ek'te verilmektedir. İnteraktif

görüşme sırasında verilen sunumlar da dahil daha fazla bilgi etkinliğin sayfasında

bulunabilir.1

IACOP tarafından geliştirilen diğer bilgi ürünleri: “İyi Uygulama İç Denetim El

Kitabı Şablonu - Good Practice Internal Audit Manual Template”; “İyi Uygulama

Sürekli Mesleki Gelişim El Kitabı Şablonu - Good Practice Continuing Professional

Development Manual Template”; “İç Denetim Bilgi Birikimi - Internal Audit Body

of Knowledge”; “Denetim Planlamasında Risk Değerlendirmesi - Risk Assessment

in Audit Planning”; “Kamu Sektörü Denetim ve Mali Denetim Kuruluşları Arasında

İşbirliği - Cooperation Among Public Sector Audit and Financial Inspection

Entities”; “Kalite Değerlendirme ve İyileştirme Kılavuzu - Quality Assessment

and Improvement Guide”; ve “PEMPAL İç Denetim Rehberi: Katma Değerin

Gösterilmesi ve Ölçülmesi - PEMPAL Guidance on Internal Audit: Demonstrating

and Measuring Added Value”. Tüm bilgilere www.pempal.org adresinden

ulaşılabilir.

Nisan 2020

Önsöz

“Bu bir son değil. Sonun başlangıcı bile değil. Ama belki de bu başlangıcın

sonudur.”

— Winston Churchill

1 https://www.pempal.org/events/internal-audit-during-covid-19-pandemic-smart-interactive-talk-sit

http://www.pempal.org/
https://www.pempal.org/events/internal-audit-during-covid-19-pandemic-smart-interactive-talk-sit
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Yeni yüksek bulaşılıcılıklı koronavirüs hastalığı (COVID-19); Aralık 2019'un

sonlarından başlayarak, üç aydan biraz uzun bir süre içinde, hastalığın

kontrolsüz bir şekilde yayılmasının önlenmesi için dünya insanlarının yaşama,

çalışma ve etkileşim kurma şeklini değiştirdi.

COVID-19 salgını, hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ülkelerdeki hükümetler

tarafından olağanüstü eylemler gerektirmektedir. Bunlar arasında virüs yayıldıkça

ek sağlık kapasitesi oluşturma ihtiyacı; yeni (uzak) sosyal etkileşim standartlarının

oluşturulması; ve hastalıktan doğrudan etkilenen insanlar ve işletmeler için önemli

ölçüde finansal destek sağlanması ve yayılmasını en aza indirecek tedbirler

bulunmaktadır.

İnsanlar, daha iyi çalışabilmek için her zamankinden daha fazla hükümetlere

ihtiyaç duydular, çünkü yalnızca hükümetler COVID-19'un yarattığı sağlık ve

ekonomik zorlukları ele alma kapasitesine sahiptir. Aynı zamanda, evde kalma

yönergeleri, tüm kamu sektörü kuruluşlarının çalışma şeklini değiştirmekte ve

uzaktan çalışmaya daha fazla odaklanmaktadır.

Salgın, iç denetçileri birçok farklı şekilde etkilemektedir. İç denetim çalışmasını

doğrudan etkileyen temel konular şunlardır:

• İç denetim plan ve çalışma programlarında ne gibi değişiklikler yapılmalıdır?

• İç denetim, kamu sektörü tarafından acil durum müdahalelerinde kritik görev

denetimlerinin yapılmasını hızlandırmak için yalın ve çevik çalışma ve

raporlama yollarını nasıl benimseyebilir?

• Uzaktan çalışma, denetim çalışması yaklaşımını nasıl etkiler?

• Ülke çıkarları için hızlı hareket etme ihtiyacının iç kontroller üzerindeki

muhtemel etkisi nedir?

1

ANA KONULAR

1.1. Bilgiler
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Şekil 1. COVID-19 salgını - Kamu Sektörü ve İç Denetim üzerindeki etkisi

Virüs insanların sağlığını etkiler veyüksek 

düzeyde hastaneye yatma ve ölüm 

oranlarına yol açarak hızlı bir şekilde 

yayılır 

Bu, sağlık sisteminin hızlı 

bir şekilde 

güçlendirilmesini gerektirir

Bu, sosyal mesafe 

tedbirlerinin 

alınmasını 

gerektirir

…insanların

çalışma 

yeteneğini 

etkiliyor

…ve ekonomi

üzerinde

önemli

etkilere yol

açıyor

…önemli

ekonomik destek

ve teşvik

paketleri

gerektiriyor

NE ANLAMA GELİYOR:

Kamu sektörünün COVID-19'a 

tepkisinin etkinliği, insanların yaşamı

ve ölümü ile ulusal ve küresel 

ekonomilerin ne kadar çabuk 

toparlayacağını belirleyecek kritik 

başarı faktörüdür

Hızlı ve maliyetli eylem ihtiyacı, iç 

kontrollerin etkinliği üzerinde büyük 

bir yük oluşturacak ve sahtekarlık ve 

hata riskini artıracaktır.

Virüs iç denetim için doğrudan şunları etkiler:

İç denetim birimlerinin, kamu 

sektörü kurumlarının pandemi ile 

mücadelede hedeflerine 

ulaşmalarına yardımcı olması için 

yapması gereken çalışmaları

Bu iş sınırlı bir sosyal temas zamanında 

nasıl yürütülecek?
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1.2. Ana Konular

PEMPAL üyeleri, COVID-19 salgını sırasında değişen koşullara karşılık aşağıdaki

üst düzey sorunlara dikkat eder:

• Bu her zamanki gibi bir iş değil. Kimse salgın hastalığına hazırlıklı değildi.

İç denetim yeni duruma uyum sağlamalı, proaktif bir şekilde katılım

göstermeli ve uygun seçenekleri göz önünde bulundurmalıdır.

• Mevcut durumda kriz modunda çalışan yönetime danışmanlık ve tavsiye

hizmetleri sağlaması için iç denetimin ön plandaki rolüne odaklanılması

gerekmektedir. İç denetimin açık ve katılımcı olması gerekir.

• Uzaktan çalışma ortamında müşteriler, personel ve paydaşlarla düzenli

iletişim daha da önemlidir.

• Uzaktan çalışma, siber güvenlik risklerini artırır ve ayrıca iç denetim

personeli için dizüstü bilgisayarlar ve etkili iletişim için uygun veri işleme

kapasitesi gibi ek altyapı gerektirebilir. Bazı ülkelerde veri sistemlerine

uzaktan erişimde zorluklar olabilir.

• Denetimin planlamasında çevik ve esnek bir yaklaşım olmalıdır;

kaynakların ve faaliyetlerin risk ve önceliklerdeki değişiklikleri

yansıtacak şekilde değiştirilmesi gibi. Artık yüksek öncelikli olmayan

denetimleri kesmek için hızlı kararlara ihtiyaç vardır. İç denetim, aynı

zamanda amaca uygun olduğunu sağlamak için belirli kalemleri yeniden

sınıflandırmalıdır.

• İç denetim, gerçekleştirilen denetimlerin kalitesinden ödün

vermemelidir. Yapılacak iş üzerinde kısıtlamalar olduğu durumlarda, sıkı

baskı altındaki yöneticilere çok az veya hiç yardımcı olmayan genel bir

feragatname düzenleme değil, sunulan çalışmanın azaltılmış kapsamı

yansıtılmalıdır..

• İç kontrol, operasyonel zorunluluklar ve mali kontrol arasında hassas bir

dengenin sağlanması gerektiği kriz sırasında değişecektir. Çünkü

kontroller farklı bir şekilde uygulanacağı için riske maruz kalma da

değişecektir. Bunlar, iç denetimin yöneticilere tavsiyede bulunabileceği

alanlar olabilir.

• Pandemi sona erdiğinde iç denetimin hangi stratejileri içermesi gerektiği

düşünülmelidir.

• Salgın iç denetçileri farklı şekillerde (uzaktan ve teknolojiye daha fazla

güvenerek) çalışmaya zorladı. Bu, insanlar ve çevre için daha akıllı ve

daha iyi çözümlerle (daha az işe gidip gelirken) iç denetimin gelecekte

çalışma şeklini değiştirme fırsatlarıyla sonuçlanabilir. İç denetim

başkanları, salgının getirdiği değişikliklerin olumlu etkilerini göz ardı

etmemelidir.
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1.3. Pandemi sırasında iç denetim için kilit 

alanlar

Bu raporun geri kalanında pandemi sırasında iç denetim için üç kilit alana

daha ayrıntılı olarak bakılmaktadır::

• Müşterilerinin virüsün yarattığı riskleri ele almasına yardımcı olmak için iç

denetim birimlerinin yapması gerekenler: iç denetim çalışmalarına odaklanma

ihtiyacı; iç kontrolde değişikliğin izlenmesinin önemi; ve müşterilerin beş kilit

alandaki riskleri izlemelerine yardımcı olma kapsamı.

• Pandemi iç denetimin çalışma şeklini nasıl değiştirecek: İç denetim birimlerinin

kriz sırasında çalışma şeklini etkileyen konular; uzaktan çalışmanın yeni

yollarından kaynaklanabilecek zorluklar ve fırsatlar.

• Kamu sektörü iç denetiminde yer alan farklı aktörleri etkileyen konular: iç

denetim başkanları (kamu sektöründe baş denetim yöneticileri), merkezi uyum

birimleri (CHU- Central Harmonization Units), yüksek denetim kurumları ve

denetim komiteleri.
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2.1. İç denetimin odağını ön tavsiyeye doğru

değiştirmek

Kapsayıcı bir mesaj; iç denetimin çalışmalarının odağını, güvence odaklı denetim

görevlerinden ileriye dönük tavsiye ve danışmanlık çalışmalarına değiştirmesi

gerektiğidir. Önceliklerin değişimi ve tavsiye çalışma örnekleri Şekil 2'de

gösterilmektedir.

2

İÇ DENETİM COVİD-19 İLE 

ORTAYA ÇIKAN RİSKLERDE 

MÜŞTERİLERİNE YARDIMCI 

OLMAK İÇİN NE YAPMALI

Birçok kuruluşun kriz modunda faaliyet gösterdiği bir zamanda, bazı birinci ve ikinci

kademe yöneticiler, üçüncü kademe faaliyet gösteren bir kurum olarak iç denetimin

önemsiz olduğunu düşünebilirler. Oysa, kamu sektörü sistemleri ve faaliyetlerinin

stres altında olduğu, iç denetime en fazla ihtiyaç duyulan dönem tartışılır. İç

denetimin değeri ve uygunluğu, iç denetçilerin mevcut faaliyetleri ile

gösterilmelidir.

Ancak bu, iş için her zamanki gibi bir zaman değildir. Sonuç olarak, iç denetim

müdürlerinin, kamu sektörü kurumlarının bu kriz sırasında hedeflerine ulaşmalarına

yardımcı olmak için ne yapmaları gerektiğini çok dikkatli bir şekilde düşünmeleri

gerekmektedir. Ayrıca kişisel temaslarda ciddi sınırların olduğu bir zamanda bu işi

nasıl gerçekleştireceklerini de düşünmeleri gerekir.



9

Şekil 2. COVID-19 salgını - İç denetim çalışmasının odağını değiştirme

İç kontrollerin 

yeterliliği ve etkinliği 

konusunda meydana

gelen işlerin

güvencesi

Bakanlık kriz 

yönetim ekipleri 

üzerinde iç 

denetim 

(Hollanda)

PANDEMİ ÖNCESİ 

ÖNCELİKLER

İleriye dönük 

danışmanlık 

faaliyetleri ve 

yöneticilere sağlanan 

tavsiyeler

YENİ ÖNCELİKLER ÖRNEKLER

Ekonominin 

denetimleri, kaynak 

kullanımının verimliliği

ve etkinliği

Denetim uyarıları 

(Hollanda)
Yüksek öncelikli 

konularda yöneticiler 

tarafından talep edilen 

ileriye dönük 

danışmanlık görevleri Yönetimin isteğine 

göre geçici 

incelemeler 

(Ukrayna)
Ekonominin 

denetimleri, 

kaynakların

kullanımının etkinliği 

ve etkinliği

İleriye dönük 

danışmanlık 

faaliyetleri ve 

yöneticilere sağlanan 

tavsiyeler

Operasyon ekiplerine 

personel yerleştirme ve 

geçici görevlendirmeler 

(İngiltere)

Kamu sektörünün virüsün 

etkisine duyarlı hale 

getirilmesine yardımcı 

olmak (RSAfrica)

Hollanda'da, Merkezi İç Denetim Servisi kriz yönetimi ekiplerinin bulunduğu bir

masaya sahiptir. Burada iç denetim, dikkate alınması gereken riskler hakkında

tavsiyede bulunabilen ve yönetime duymak istediklerini değil, bilmesi gerekeni

söyleyebilen kritik bir arkadaşın rolünü yerine getirir. Gerçekten de, Hollanda

için kriz zamanlarındaki bu ön rol, şimdi bir etki yaratmanın yoludur. Ancak,

yapılan tek iş bu değildir. Denetçiler, mümkün olan yerlerde (BT sayesinde)

güvence sağlamaya devam eder ve ödeneklerin doğru bir şekilde harcanmasının

sağlamanması için uygunluk testi / kontrol / denetimleri yine yaparlar.

Yüksek öncelikli 

konularda yöneticiler 

tarafından talep edilen 

ileriye dönük 

danışmanlık görevleri

İç kontrollerin 

yeterliliği ve etkinliği 

konusunda meydana

gelen işlerin

güvencesi
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Odaklanmanın tavsiye / danışmanlık çalışmaları için değişmesinin bir sorunu,

bunun iç denetimin bağımsızlığını etkileyebileceğidir, bu nedenle sağlanan

tavsiyelerin çerçevelenmesine özen gösterilmelidir. Denetçiler bunu iyi

değerlendirebilmelidir. İç denetim eylemleri konu ile ilgili olmalıdır. Esnek,

çevik ve duyarlı olmak, doğru bağımsızlık derecesine ulaşmanın en iyi yoludur.

İç denetimin, yardımcı olabilecek ve sağlam tavsiyeler sağlayabilecek

yeteneklere sahip olması önemlidir. İç denetim birimleri ne “kahramanın

rolünü oynamaya çalışmalı” ne de yöneticiler “salgın sırasında iç denetim

neredeydi” demelidir.

Bazı ülkelerin deneyimleri, iç denetim birimlerinin daha az olgunlaşmış kamu

sektörlerinde ön tavsiyelerde bulunmasının daha kolay olduğunu göstermektedir.

2.2. İç denetimdeki değişikliklerin 

izlenmesinin önemi

Salgın, merkezi hükümet bakanlıklarının, ajanslarının ve yerel hükümet

yetkililerinin en çok etkilenen insanları desteklemek için hızla yeni programlar

başlatmasını gerektiriyor. Bu ekonomik destek paketlerinin muazzam büyüklüğü

ve kamu sektörünün bunları uygulama hızı, sahtekarlık ve hata riskini

artırmakta ve bu nedenle iç kontrol sistemlerinin önemini göstermektedir.

Bununla beraber, iç kontrol ilgisiz değildir. Organizasyonun amaçlarına ulaşmak

için bir araçtır. Kriz yönetimi döneminde kuruluşu rahatlatabilecek kısa vadeli

kontrolleri ile olması gereken uzun vadeli kontrolleri arasında hassas bir denge

kurulması gerekir. Örneğin, bir hastane tedavi sırasında kişisel koruyucu

ekipman standartları belirlemiştir. Ancak, hastaneler maksimum kapasitede

çalışırken ve hayatlar acil risk altında olduğunda, bu standartların gevşetilmesi

kabul edilebilir. Fakat bu, uzun vadede kontrol standardı değildir.

İç denetçiler, iç kontrolün etkinliğini değerlendirme konusunda önemli

deneyime sahiptir. İç denetimin; operasyonel yöneticilere çok ihtiyaç duyulan

destek ve güvenceyi sağlayacak uzmanlığa ve becerilere sahip olunan bir alan

olması bu nedenledir: örneğin, ilgili risk derecesi ve uygulanan kontrol

mekanizmalarının uygunluğu gibi.

Tipik olarak, teorikte iç kontrollerin denetimi, iç kontrollerin tasarımının doğal

riskleri ele almak için yeterli olup olmadığını değerlendirir. Testler daha sonra

kontrollerin planlandığı gibi çalışıp çalışmadığını belirler. Şimdi uzaktan çalışma

ile iç kontrol tasarımı incelenebilir, ancak bu kontrollerin gerçekten çalışıp

çalışmadığını görmek için testler yapmak zor olabilir.
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Bununla birlikte, iç denetimin bir uyarı yayınlaması kabul edilemez. Bunun

yerine cevap, sadece kontrollerin tasarımı konusunda sınırlı güvence

sağlamak ve asla güvence kalitesinden ödün vermemektir.

2.3.Müşterilerin beş kilit alandaki riskleri 

dikkate almalarına yardımcı olmak

Tüm kamu sektörü kuruluşlarının (ve dolayısıyla iç denetim birimlerinin)

COVID-19 tarafından ortaya çıkan ek riskleri ele alması gerekecektir. İç

denetim birimleri, bakanlıklar, departmanlar ve kuruluşlarla olan

etkileşimlerini beş temel alandaki risklere faydalı bir şekilde odaklayabilirler:

• İnsanlar

• Operasyonlar

• Tedarik Zinciri

• Finansal Yönetim

• Teknoloji/Güvenlik

İnsanlar

Salgın sırasında çalışanların sağlığı ve refahı, önemli bir risk ve diğer risk

alanlarının sürekli yönetiminde bir gerekliliktir. Bakanlıklar, bölümler ve

kuruluşlar aşağıdakileri yapmalıdır:

• İyi hijyen uygulamaları ve kişisel koruyucu ekipmanların uygunluğu da dahil

olmak üzere, çalışanlar ve yüklenicilere güvenli bir çalışma yeri sağlanması

için risk değerlendirmelerini yapın ve düzenli olarak gözden geçirilmesini

sağlayın

• Önceden var olan sağlık koşulları nedeniyle kendilerini virüse maruz kalmaya

karşı korumalarını gerektirebilecek daha yüksek risk altında olan personeli

destekleyin. Mümkün olduğunca seyahatleri azaltılın ve evden çalışmayı

kolaylaştırmak için planlar yapın ve uygulayın. İşin fiziksel yakınlık olmadan

devam etmesini sağlamak için teknoloji kullanımı esas olmalıdır.

• Çalışanlara işe ne zaman katılmaları ve ne zaman uzak durmaları gerektiği

konusunda açık rehberlik sağlayın. Değişen duruma ve iyi yönetim bilgilerine

dayanarak bu tavsiyeyi düzenli olarak gözden geçirin.
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Operasyonlar

Kuruluşlar, iş sürekliliği planlarının unsurlarını uygulamış olacak ve bunlar

yanıtlarının temelini oluşturacaktır. Günümüzde karşılaşılan zorluklar kadar

yaygın, karmaşık ve potansiyel olarak uzun süren bir durum öngörülmemiş

olabilir. Ayrıca planlar, gerçek yaşam durumlarıyla karşı karşıya kaldığında her

zaman uygulanabilir olduğunu kanıtlamaz. Bakanlıklar, bölümler ve kuruluşlar

aşağıdakileri yapmalıdır:

• Çevik olun ve acımasızca yeniden öncelikler verin.

• Temel hedefleri ve öncelikleri güncel bilgiler ışığında gözden geçirin.

• "Her zamanki gibi iş" i yeni taleplere ve değişen önceliklere göre dengeleyin.

• Temel hedefler üzerindeki etki konusunda risk değerlendirmeleri yapın ve kısa

vadeli eylemler de dahil olmak üzere müdahale planları hazırlayın ve

uygulayın.

• Zorlukları ve seçenekleri bütünsel olarak değerlendirmek için operasyonlar ve

fonksiyonlar üzerinde çalışan çok disiplinli takımlar oluşturun. Çeşitli

senaryoların modellemesi, stres testi ve sonuçlarının anlaması.

• Belirlenmiş personeli hızlı kararlar almaları için güçlendirin.

Tedarik Zinciri

Tedarikçiler de iş sürekliliği planlarının unsurlarını uygulayacaklardır. Bakanlıklar,

bölümler ve kuruluşlar aşağıdakileri yapmalıdır:

• Kilit tedarikçilerin tedarik zincirlerini nasıl sürdürmeyi planladıklarını ve

bunun dayandığı kritik iş sürekliliği varsayımlarını doğrulayın.

• Performansa bağlı olmayan veya hizmetlerin durdurulmasından kaynaklanan

potansiyel riskleri değerlendirmek içingerektiğinde tedarikçilerden daha fazla

bilgi alarak kritik süreçleri ayrıntılı olarak inceleyin.

• Alternatif tedarikçiler kullanılırsa sözleşmelerin nasıl yürütüldüğü ve güvenlik

ve şeffaflığın nasıl korunduğunu anlayın.

FinansalYönetim

Düzenli finansal raporlama yoluyla güven ve şeffaflığın sürdürülmesi gibi,

gereksinimlere uygun olarak etkin finansal yönetimin sürdürülmesi ve dağıtılan

kaynaklardan para için değer elde edilmesi esastır. Bakanlıklar, bölümler ve

kuruluşlar aşağıdakileri yapmalıdır:

• Temel ödemeleri yapmaya, işletmeleri desteklemeye ve çalışanlara ve

tedarikçilere ödeme yapmaya devam edilebilirliği sağlayın.
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• Test likiditesini incelemek ve vurgulamak için senaryo analizini kullanın ve

yeterli paranın mevcut olmasını ve devam etmesini sağlamak için

müdahale planları hazırlayın.

• Hibe ve kredilerin kullanımı da dahil olmak üzere, uzatılmış veya yeni

ödeme mekanizmalarının tasarımının ve uygulanmasının, sahtekarlık

risklerini yönetmek de dahil olmak üzere sağlam risk yönetimi süreçleri ile

desteklenmesini sağlayın.

• Varsayımlar, senaryolar ve en son tahminlerin ve tahminlerin temeli

üzerinde şeffaflığın bulunduğundan emin olun. Operasyonel zorluklar ile

karşılaşıldıkça ve kararlar alınırken, tahminlerin revize edilmesi

gerekecek, ancak bunlar çeşitli senaryolara dayanarak doğal olarak daha

belirsiz ve potansiyel olarak kısa vadeli olacaktır.

Teknoloji/Güvenlik

COVID-19'a genel bir yanıt, virüsün yayılmasını sınırlamak için önemli ve standart

olan “evden çalışma” mobilizasyonudur. Kuruluşlar, ağa uzaktan erişen benzeri

görülmemiş miktarda trafik yaşıyor. Teknoloji hizmetlerinde tekrar eden veya

uzun süreli kesintiler artacaktır. Bakanlıklar, bölümler ve kuruluşlar aşağıdakileri

yapmalıdır:

• Artan trafiğin ele alınabilmesi için ağların yük testinden emin olun.

• Operasyonel öncelikler için kritik olan sistemlerin mümkün olduğunca

anlaşıldığından, önceliklendirildiğinden ve yürütüldüğünden emin olun.

• Evde çalışma düzenlemelerinin veri koruma ve güvenlik standartlarını

koruduğundan emin olun.

• Güvenlik güncelleştirmelerinin ve düzeltme eklerinin rutin olarak

uygulandığından emin olun.

• Çalışanların uyanık olmasından ve güvenilmeyen kaynaklardan gelen

eklerin ve bağlantıların açılmasının tehlikelerinin farkında olmalarını

sağlayın.

• Evden çalışan kullanıcılardan kaynaklanan saldırgan etkinliklerinin

izlenmesini sağlayın.
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3

İÇ DENETİMİN NASIL 

ÇALIŞTIĞININ ETKİSİ

Raporun bu kısmı pandeminin iç denetimin çalışma şeklini nasıl değiştireceğini

değerlendiriyor. Rapor, iç denetim çalışmalarını etkileyen ana konuları ele alır -

planlama, risk yönetimi, uzaktan çalışma, iletişim ve raporlama / açık kalemler – ve

her alanda varolan bazı zorlukları ve fırsatları tanımlar.

Denetim planı başarısı, genellikle bir iç denetim biriminin performansının önemli bir

göstergesidir. Bununla birlikte, tüm denetim planları, devam eden bir iş modeli

olduğu varsayımına dayanmaktadır. Pandemi sırasında çoğu kuruluş hayatta kalma

veya kriz yönetimi modunda faaliyet gösterir, bu nedenle iç denetimin önceliklerini

uyarlaması gerekir. Tartışmalı olarak, planlarını uygulamaya devam eden iç

denetim birimleri bu yeni koşullarda doğru şeyleri yapmıyor olabilir.

Bu kriz zamanlarında, iç denetimin “zarar vermeme” ilkesine uymalarını

sağlamalıdır. Bu, denetimlerin zamanlaması açısından her zaman dikkate alınmıştır.

Örneğin, iç denetim normalde, Finans Departmanı'nın yıllık hesapları hazırladığı bir

zamanda, finans fonksiyonunun denetimini gerçekleştirmez. İç denetim birimleri,

işin stres altındaki durumlarında denetimleri ertelemeyi düşünmelidir.

Görevler sadece kilit sorulara odaklanmalıdır. Mevcut denetimlerde her zamanki

gibi iş başına ilerleme kaydedilemez. Kapsanması gereken alanlar (özellikle COVID-

19 ile bağlantılı olmayan alanlarda) tanımlanmalı ve odak noktası sadece bunlar

olmalıdır. Önümüzdeki 3-6-9 ay boyunca çok az işletme yöneticisi “olursa iyi olur”

konularıyla ilgilenecek. Aynı şekilde denetim raporları sadece en kritik konuların

düzeltilmesini tavsiye etmelidir; yoksa muhtemelen “siz denetçilergerçek dünyada

yaşamıyorsunuz” diye meydan okunmasına sebeb olur.
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Şekil 3. Planlanan denetim çalışması üzerindeki etkisi

KONULAR

Her zamanki gibi bir durum değildir. Denetim planları devam eden bir iş modeline 

dayanmaktadır. Kamu sektörü kuruluşları hayatta kalma modundadır, bu nedenle iç 

denetim birimlerinin önceliklerini gözden geçirmeleri gerekmektedir.

Denetim planlamasında çevik olun: gerektiğinde öncelikleri ve kapasiteyi değiştirin: 

ancak her zaman paydaşları bilgilendirin (Hollanda)

Değişen öncelikleri yansıtan üç aylık planlara geçin (İngiltere) 

Tüm açık denetimleri gözden geçirin: yüksek öncelikli olmayan denetimlerin tümünü 

veya bir kısmını erteleyin

ZORLUKLAR

Sürecin ne kadar süreceği net değil

FIRSAT

Korona sonrası stratejiler dikkate alınması gerekir

Yıllık denetim planının, mevcut durum ve iç denetim standardı gereklilikleri

göz önünde bulundurularak güncellenmesi gerekir. Belirli bir durum (pandemi

gibi) iç denetimin amaçlandığı şekilde denetim planına ulaşmasına izin

vermediğinde, iç denetim başkanlarının denetim ile ilgili riskleri yeniden

değerlendirmeleri beklenir. Bu iyi bir uygulamadır ve tamamen uluslararası

standartlara uygundur. İç denetim, verilerin tam otomatik olmadığı

durumlarda çok fazla test yapamayabilir. Yine de denetim, denetçinin kontrol

tasarımının uygunluğunu değerlendirmesine izin verecektir. İç denetim

sadece geçici bir raporda tasarım konusunda sınırlı bir güvence sağlayabilir.

Daha sonraki bir aşamada denetçi, kontrollerin uygulanmasına ilişkin testlere

devam edebilir ve tam bir raporu uygun bir güvence ile sonuçlandırabilir.
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Şekil 4. Risk yönetimi üzerindeki etkisi

KONULAR

Kamu sektörü bu salgın için hazır değildi. Kriz senaryoları, iş sürekliliği gerektiren 

aksaklıklar için mevcuttu, ancak bu ölçüde değil (örneğin, sağlık etkisi ihmal edildi). 

Bu risk yönetimi yerine kriz yönetimi ile sonuçlandı. Bu herkes için ortaktır

Yeni ortaya çıkan riskleri (BT, iç kontrol / iş sürekliliği) keşfedin ve bunları gözden 

geçirilmiş risk yönetimi stratejilerine dahil edin

Yeni riskleri / projeleri ve risk profillerini anlayın

Birçok iç denetim birimi, başkalarına iş sürekliliği planlarına duyulan ihtiyaç 

konusunda tavsiyelerde bulunmuş, ancak kendileri için değil. Bu, COVID-19 

salgını derslerine dayanarak doldurulması gereken önemli bir boşluktur.

FIRSAT

ZORLUKLAR

COVID-19, yine birçok risk yönetimi sürecinde “hayal gücünün

başarısızlığı” sorununu güçlendirmiştir. Hayal gücünün başarısızlığı, 9/11

trajedisinin temel öğrenmelerinden biriydi ve birçok kuruluş COVID-19 ile

benzer sorun ve hasar etkisinde kendini buldu. Şu anda büyük bir öncelik

olmasa da, zayıf hisseden çoğu kuruluş, risk yönetimi süreçlerine uzun

süre sıkı bir şekilde bakacak bir şekilde ve doğru zamanda

hazırlanmalıdır.

Hayal gücü yetersizliğine paralel olarak, çoğu kamu sektörü kuruluşu için

pandemi bir şok oldu. Risk yönetim sistemlerinin bu durumda neden

başarısız olduğunu sorgulamaya ihtiyaç vardır. İş sürekliliği sistemlerinin

genel bir kilitlenme olduğunda ne yapılacağını belirlemediği de açıktır.

İngiltere'den bir örnek, Hindistan'daki dış ortakların veri iş lemesi idi;

kilitlenme olduğunda İngiltere kamu sektörü kuruluşlarının verilere

erişimleri reddedildi.
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Şekil 5. Uzaktan çalışmanın etkisi

KONULAR

Uzaktan çalışma, daha az işe gidiş yoluyla personel morali ve çevre üzerinde 

olumlu etkilerle gelecekte daha akıllı çalışma yöntemlerine neden olabilir.

FIRSAT

ZORLUKLAR

Finansal sistemler entegre edilmemişti ve bilgi bağlantısı kesilmişti (RSAfrika) 

Uzaktan çalışmayla başa çıkmak için daha fazla BT bant genişliğine ihtiyacınız 

var (Hollanda)

Gerekli araçlara erişim eksikliği nedeniyle kanıt elde etmenin zorlukları. İç 

denetim uzaktan denetim yapmak için yöntemler olmadığından görevlerinin

yerine getiremiyor - çoğu denetim belgelere dayanıyor (Ukrayna)

BT araçlarını kullanırkenn neye izin verildiği ve nelere izin verilmediği konusunda 

net olun (Hollanda)

Microsoft Teams, Skype ve Zoom gibi uygulamaların kullanımını optimize edin

Denetimler zorunlu BT araçlarını kullanmaya devam eder. Video konferans 

yoluyla görüşme, hassas bilgilerin güvenli kullanımı gibi. 

Evden tam zamanlı uzaktan çalışmaya büyük bir geçiş, uzaktan çalışmanın

geçmişte yaygın bir uygulama olduğu durumlarda bile, yöneticilerin

dikkate alması gereken ek sorunları ortaya çıkarmaktadır. Bunlar,

başkalarıyla yakın temasın reddedilmesinin psikolojik etkisi ve ayrıca

evden ayrılamamasından kaynaklanan “kabin ateşi” ni içerir. Dahası, bu,

tüm ailenin sosyal mesafeli olduğu bir dönemdir, bu nedenle büyük

ailelere sahip personel normal çalışma saatlerinde etkili bir şekilde

çalışamayabilir. Yalnız yaşayan insanlar özellikle yalıtı lmış hissedebilir ve

yönetici ler i le ve müşterilerle iş temelli etkileşimlere ihtiyaç duyabilir

ve hoş karşılayabilirler.
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İngiltere'de geliştirilen bir politika, denetçiler tarafından yapılması gereken iş

için hedefler belirledi, fakat her bir personelin her gün ihtiyaçlarına uygun bir

zamanda mümkün olduğunca fazla şey yapmalarına izin verdi. Bu onların iş /

yaşam dengesini destekler. Sosyal mesafe süresi uzadıkça insanların bir dizi

fiziksel ve zihinsel sağlık sorunuyla karşı karşıya kalabileceklerini bilmek

önemlidir. Lider olarak, iç denetim başkanlarının bunu kabul etmesi ve ele

alması gerekir. Bu ortamda insanların meşgul olmalarını sağlamada bir fayda

olabilir.

Uzaktan çalışmak, gerçekleştirilebilecek denetim testi çalışmalarının türünü

etkileyecektir. Örneğin, fiziksel denetimlerin gerçekleştirilememesi.

Şekil 6. Personel, müşteriler ve paydaşlar ile iletişimin iç denetim üzerindeki etkisi.

KONULAR

FIRSAT

ZORLUKLAR

Kilit paydaşlar ve alıcılar/müşterilerle yakın temas halinde olun

Tüm personel ile düzenli iletişim kurma çabalarının iki katına çıkarılması -

meslektaşları ile oturumları yakalama ve raporlama yöntemi geliştirme

Farklı coğrafi konumlardan müşterilerle bağlantı kurmanın yeni ve yenilikçi 

yollarını keşfedin, ör. Zoom, Skype

İç denetim yazılımına ve BT uzmanlığına yatırım yapmak (RSA) 

İleride uygulanabilecek personel ile yenilikçi bağlantı yollarının test edilmesi. 

Örneğin. çevrimiçi toplantı alanları

Sınırlı kaynaklar, yani zayıf bağlantı ve yüksek veri maliyeti (RSA)

Kurumsal güvenlik standartlarını karşılayan iletişim yazılımının sağlanması 

(Hollanda). Hollanda, Webex'i bu tür güvenlik nedenleriyle zorunlu iletişim 

araçları olarak Skype Kurumsal ile birlikte kullanmayı seçti
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Ancak bu, yapılan denetim çalışmasının kalitesini etkilememelidir. İç denetim

birimleri yeterli kalitede iş yapamazlarsa, bu işi yapılabilene kadar

ertelemelidirler. İç denetim, Zoom ve Skype gibi bağlantı kurmanın yenilikçi

yollarını araştırmalıdır.

Hollanda artık raporları dijital olarak imzalamaktadır. Denetim yönetimi

yazılımı halen kullanılmaktadır ve üstlenilen iş için bir denetim takibi

yapılmasına yardımcı olmaktadır.

Birçok ülkedeki iç denetim birimleri görevleri yerine getiremiyor. Uzaktan

denetim yapma yöntemlerinden yoksundurlar - çoğu denetim yöntemi belgesel

incelemelere dayanmaktadır.

Birçok ülkede personel, müşteriler ve paydaşlarla iletişim kurmak için

teknoloji kullanımında önemli bir artış vardır. Bununla birlikte, bazı ülkelerde,

insanların dizüstü bilgisayar eksikliği, ev WIFI bağlantılarının olmaması ve

ayrıca veri iletişiminin yüksek maliyeti gibi bağlantı kurma yeteneği konusunda

pratik sınırlamalar olabilir.

Şekil 7. Raporlama ve açık kalemlere etkisi

KONULAR

Yöneticileri yeni raporlama yollarının faydaları konusunda ikna etme ihtiyacı

Gelecekte kullanılabilecek yeni çevik ve kısa süreli raporlama yollarını test etmek

FIRSAT

ZORLUKLAR

Yönetimin eski stil raporlarını incelemek için zamanı olmayacağından farklı bir 

şekilde raporlanması gerekiyor

Her zamankinden daha yoğun ve kriz modunda çalışan yöneticilere rapor vermenin 

yenilikçi yollarını bulma ihtiyacı

Farklı raporlama formatlarından dört örnek verilmiştir. Denetim ısı haritası, 

proje panosu, süreç görselleştirmeleri ve proje güvence haritası

Tüm açık kalemleri inceleyin. Hangisinin tamamlanması gerektiğini (ve ne 

zamana göre) ve hangisinin beklemeye alınabileceğini belirleyin
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Genel olarak, liderlerin bu kriz zamanında personeli ile doğrudan temasa

geçmeleri için daha fazla zamana ihtiyaçları vardır. Amaç haftada en az bir kez

tüm doğrudan raporlarla bağlantı kurmak olmalıdır; bu, özel web sayfalarını,

merkezi uyumlaştırma birimlerinin ve iç denetim başkanlarının bloglarını, sabah

kahvesi toplantılarını ve çevrimiçi sınavları içerebilir. Hollanda Merkezi İç

Denetim Hizmeti, eğitim sağlayıcılarıyla ortaklaşa olarak daha fazla çevrimiçi

kurs geliştirmeye kaynak ayırmıştır, böylece personel sürekli mesleki gelişim

gereksinimlerini karşılamaya devam edebilir.

Hayatta kalma veya kriz yönetimi modundaki yöneticilerin önemli bilgileri hızlı

ve doğru bir şekilde almaları gerekir. Denetçiler bulguları sunmanın farklı

yollarını test edebilir, geri bildirim üretebilir ve gerektiğinde revize edebilirler.

Aşağıda farklı raporlama biçimlerine ilişkin dört örnek verilmiştir: Denetim Isı

haritası, Proje Panosu, Süreç Görselleştirme ve Proje Güvence Haritası.

Denetim ısı haritası (Audit heatmap)

Denetim ısı haritası adım adım bir süreç belirler. Test edilen tuş kontrollerini ve

sonuçları bir trafik ışığı renk kodlaması kullanarak gösterir. Bkz.Şekil 8.

Proje Panosu (Projectdashboard)

Bir proje panosu, bir projenin tüm aşamaları için bir trafik ışığı göstergesi sağlar ve

yöneticilerin iyi performans göstermeyen alanlara odaklanmasını sağlar. Bkz.Şekil 9.

Süreç Görselleştirme (Processvisualization)

Süreç görselleştirme, süreçdeki farklı adımlar arasındaki i lişkileri

gösterir ve baypas edilen veya sınırlı yarar sağlayan süreçlerin

belirlenmesine yardımcı olabilir. Bkz.Şekil 10.

Proje Güvence haritası (Project assurancemap)

Bir proje güvence haritası, bir projedeki farklı departmanları, hangi

teminatları sağladıklarını ve nerede daha fazla güvenceye ihtiyaç

duyulabileceğini görmeyi kolaylaştırır. Bkz.Şekil 11.

İç denetimin hâlâ göze çarpan -genellik le “açık öğeler” olarak

adlandırı lıan- geçmiş önerileri tekrar gözden geçirmesi gerekiyor. İç

denetim, açık kalemleri incelerken aynı kriterleri uygulayarak

yönetici leri strese sokmamaya dikkat etmelidir. Öncelik ler değişmiş

olacak ve iç denetimin eski önerilerin hala geçerli olup olmadığını göz

önünde bulundurması gerekmektedir.
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Şekil 8. Denetim ısı haritası örneği

Şekil 9. Proje panosu örneği

Nakit Siparişi 

Süreç
Önleyic

i

Dengeleme ve 

araştırma

Müşteri Ana Verileri 

Nakit Tahs ilat ve borçlular 

Kredi Yönetimi
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yönetimi

Şikayetlerin 
zamanında 
çözülmesi

Engellenen 
faturalama 
belgelerini
inceleme

Kök nedenlerin 
sistematik 

analizi

Uygun 
yetkilendirilmiş 
yazma işlemleri

Müşteri 
değişiklik 

raporu 
incelemesi

Açık süreç, 
prosedürler, 

yetki seviyeleri 
ve roller

CMD 
oluşturmak ve 
değiştirmek için 
sistem erişimi

Sipariş 
oluşturmak ve 
değiştirmek için 
sistem erişimi

Sipariş 
oluşturmak ve 
değiştirmek için 
sistem erişimi

Sonradan gelen 
ödemelere 

sistem erişimi

Açık süreç, 
prosedürler, 

yetki seviyeleri 
ve roller

Açık süreç, 
prosedürler, 

yetki seviyeleri 
ve roller

Açık süreç, 
prosedürler, 

yetki seviyeleri 
ve roller

Açık süreç, 
prosedürler, 

yetki seviyeleri 
ve roller

Açık süreç, 
prosedürler, yetki 

seviyeleri ve roller

Kredi bloğunu 
serbest 

bırakmak için 
sistem erişimi

Fatura işleme 
için 3. tarafla 

sözleşme

Sipariş Almave 
İşleme

Teklif Yönetimi

Siparişleri 
faturalar ile 
uzlaştırma

Müşteri ana 
veri kalitesi 
incelemesi

Kaynak
Planlama

Yetkilendirme 
seviyesine 
uyumu izleme

Nakit Tahsilatı 
ve tahsisi 
yapıldı

Kredi kontrol 
kuralları (sistem 
gömülü)

Gönderilen 
teslimatı izleme

3. taraf sağlayıcı 
ile mutabakat

Kredisi bloke 
edilen 
siparişlerin 
izlenmesi

Kredi 
limitlerinin 
gözden 
geçirilmesi

Alacak hesapları 
mutabakatı

Açık tekliflerin 
izlenmesi

Sipariş 
tamamlama ve 
birikmiş işler 
izleme

Servis seviyesi 
İzlemesi
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Şekil 10. Süreç görselleştirme örneği

Şekil 11. Proje güvence haritası örneği
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PANDEMİNİN KAMU 

SEKTÖRÜNÜN İÇ 

KONTROLÜNDEKİ FARKLI 

AKTÖRLERİN ROLÜ 

ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

Raporun bu kısmında, kamu sektörü iç denetiminde yer alan farklı aktörleri

etkileyen konulara yer almaktadır.

4.1. İç denetim birimleri başkanları 

(baş denetim yöneticileri)

İç denetim başkanları, bu zor zamanlarda personelini desteklemede önemli bir

liderlik rolüne sahiptir. Güçlü liderlik ve iletişim becerilerine ihtiyaç vardır.

Personel farklı zorluklarla karşı karşıya kalacaktır: örneğin, ev bilgisayarı

kullanımına güvenemeyen denetçi, çünkü bu tüm aile tarafından paylaşılıyor; ya

da yalnız yaşayan ve sosyal açlıktan ölen denetçi.

İç denetim başkanları için bazı pratik ipuçları Kutu-1'de gösterilmiştir.

4
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Kutu 1. İç denetim başkanları için pratik ipuçları

• Herkesin bir dizüstü bilgisayarı

olduğundan emin olun

• Evden çalışmak için prosedürler

oluşturun ve insanları eğitin

• Uzaktan erişim için plan oluşturun

Yeterli VPN erişimi sağlayın

• Eve gitmek ve kalmak için tüm

denetçilerinizi destekleyin

• Ofiste olması gereken insanlar için

sosyal mesafeyi koruyun

• Kuruluşun kriz yönetimi çağrılarına

dahil olun

• İç denetim iş sürekli liği planı

düzenlemelerini tanımlayın

• Denetim planı üzerindeki etkisini göz 

önünde bulundurun

• Mümkünse devam eden denetimleri 

uzaktan gerçekleştirin

• Stres altındaki alanlarda devam eden 

denetimleri erteleyin

• Yeni denetim görevlerini mevcut 

önceliklere göre değerlendirin

• Yeni riskler / öncelikler temelinde 

düzeltici faaliyetler için son tarihleri 

uzatın

• Kilit alanlarda “yetersiz” raporlarla 

denetlenenleri vurgulamayın

• Mümkün ve ihtiyaç duyulduğunda 

işletmeye (1. ve 2. savunma seviyesi) 

yardımcı olun

• Personelin güvenliğini sağlayın

4.2. Merkezi Uyumlaştırma Birimleri

Çoğu PEMPAL ülkesinde CHU (Central Harmonization Units - Merkezi

Uyumlaştırma Birimleri), iç denetim birimlerine tavsiye ve destek

sağlamada kritik bir rol oynamaktadır. İç denetim başkanları mevcut

durumda CHU uzmanlarıyla temastan faydalanacak olan çok yalnız insanlar

olabilir. CHU'lar, iç denetim başkanlarıyla haftalık toplantılar düzenlemeyi

düşünmelidir. Ayrıca, iç denetim başkanlarının birbirleriyle buluşması için

sanal odalar tanıtabilirler - bu birçokları için çok yararlı olabilir. CHU ayrıca

çeşitli iç denetim işlevleri için web seminerleri düzenleyebilir

İç denetim merkeziyetçi olduğu durumlarda, bu CHU ile olan ilişkiyi

etkileyecektir. Bazı ülkelerde, örneğin, CHU pandemi sırasında iç denetimin

izlemesi için herhangi bir özel rehber yayınlamadı; bunun yerine iç denetim

birimlerinin yetkililer / bakanlıklar tarafından getirilen kurallara uymalarını

önerdi.

CHU ayrıca iç kontrolün uygulanmasını destekliyorsa, pandeminin finansal

yönetim ve iç kontrolün doğruluğu üzerindeki etkisini dikkatle izlemelidirler.
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MUB'un iç denetçilere yardımcı olabileceği bazı yöntemler şunlardır:

• COVID-19'un iç denetim faaliyetleri üzerindeki etkisi ile ilgili olarak web

sitesinde özel bir sayfa oluşturun. İç ve dış haberler ve gelişmelerle

sayfayı neredeyse her gün güncelleyin, pratik ipuçları, araçlar ve takip

edilecek örnekler sağlayın.

• Tüm iç denetim başkanlarıyla haftalık bir skype / Zoom toplantısı

düzenleyin. Birbirlerini desteklemek için sorunları ve çözümleri paylaşın.

• Her iç denetim birimi ile ayrı toplantılar düzenleyin.

• Belirli konularda web seminerleri düzenleyin. Kısa tutun. Sorular için

yeterli zaman tanıyın.

• Örnek iç denetim iş sürekliliği planı düzenlemelerini dağıtın.

• İç denetim başkanı tarafından talep edildiğinde, belirli sektörlerde çalışan

ekiplere (örneğin sağlık, eğitim vb.) rehberlik etmek için kuruluşun iç

denetim birimi toplantılarına katılın.

• CHU personelini belirli sektörlerde veya hükümetlerde çalışan iç denetim

ile koordinasyon sağlaması ve tavsiyeden sorumlu olması için atayın.

• İç denetimlerin mevcut krizdeki rolünü dikkate alarak, yetkili bakanlık

(genellikle Maliye Bakanlığı) tarafından düzenlenen resmi gereklilikleri

kolaylaştırmak veya yerine getirmek içindüzenli rehberlik sağlayın.

• Tüm belgeler için elektronik imzaya geçin.

• İç denetim faaliyetini desteklemek için mevzuat ve yönetmelikte gerekli 

revizyonları hazırlayın.

• Tam zamanında politika ve rehberlik geliştirmek için önde gelen ulusal iç 

denetim uzmanlarıyla sanal çalışma grupları oluşturun.

• Uluslararası kuruluşlar ve ağlar (PEMPAL dahil) tarafından hazırlanan iyi 

uygulama notlarını düzenli olarak takip edin..

• İç denetim iletişim politika / yönergelerini oluşturun.

• Tepkilerin uygunluğu konusunda tavsiyelerde bulunmak üzere yıllık

denetim planlarında yapılan revizyonları gözden geçirin.

• CHU ile iç denetim birimleri arasında ve iç denetim birimlerinin kendi

arasında iletişim için bir siber güvenlik protokolü oluşturulun.

• Mevcut denetim yönetimi yazılımını geliştirmeye veya yeni yazılımın

geliştirilmesine veya tedarik edilmesine hemen başlayın; sunum

düzenlemeleri ve iç denetçilerin gerekli eğitimileri dahil olacak şekilde.
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• İç denetçilerin kriz sırasında etkin bir şekilde işlemesi için bilgisayar donanım

ve yazılımlarının kullanılabilirliği konusunda stok malzemeleri gözden geçirin.

Boşlukları değerlendirin ve çözümler önerin (örneğin, bu süre için

kullanılmayan donanım veya kiralama cihazlarının yeniden dağıtılması dahil).

• Şuanda vegelecekte iç denetçiler için teknoloji ve uzaktan çalışma çözümleri

potansiyelini değerlendirmek için bu ivmeyi kullanın.

4.3.Yüksek Denetim Kurumları 

Yüksek denetim kurumları - Hükümetlerin dış denetçisi - benzer şekilde,

devam eden acil durum müdahalesinden ödün vermemek için ön seviye

personeli üzerindeki etkisini en aza indirirken denetim görevlerini nasıl

yerine getirmeye devam edebileceklerini inceler. Örnek olarak, bu raporda

özetlenen eylemlerle yakından eş leşen İngiltere'nin yüksek denetim

kurumu olan Ulusal Denetim Bürosu (National Audit Office)'dur (bkz

Kutu 2).

Pandemi, İngiltere ve Hollanda'daki merkezi iç denetim birimlerini,

denetimlerin düzgün bir şekilde koordine edilmesini ve acil durum

müdahalelerine baskı yapmamasını sağlamak için kendi yüksek denetim

kurumlarıyla yakın bir şekilde çalışmaya teşvik etmiştir. Bu, tüm iç

denetim birimlerinin yapması gereken bir şeydir..

4.4. Denetim Komiteleri

Tamamen işlevsel oldukları ülkelerde denetim komitesi toplantıları

devam etmektedir. Denetim komiteleri üzerindeki temel etki, şahsen

değil de çevrimiçi toplanma ihtiyacı olmuştur. Şimdiye kadar bu

komitenin rolü açısından büyük bir sorun olarak görünmüyor..

Bundan sonra, denetim komitelerinin pandeminin, ortaya çıkacak

denetim planlarından sapma üzerindeki etkisine dikkatle bakması

gerekecektir.
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Kutu 2. Önceliklerdeki değişikliklere örnek: Ulusal Denetim Ofisi - NAO tarafından 

yapılan açıklama 

İngiltere’nin bağımsız kamu harcamaları

gözlemcisi olarak, bu zorlu dönemde

Parlamento’yu desteklemek için yasal

görevlerimizi yerine getirmeye devam

edeceğiz.

COVID-19'un hükümete verdiği baskıların

farkındayız ve Parlamento ve halka hesap

verebilirliği ve öğrenmeyi desteklemek

için zamanında raporlama sunarken acil

durum müdahalesinden ödün vermemden

çalışmalarımızı dikkatle ele alıyoruz.

Gelişmekte olan durumu dikkate almak

için müşterilerle sürekli olarak

ilgileniyoruz ve mali denetim ve para için

değer programımızı gözden geçiriyoruz.

…

Şu anda NAO’nun parasal çalışmalar için 

mevcut değer programını yeniden gözden 

geçiriyoruz.

Pratikte uygulanabilirliği mümkün

olduğunca planlı çalışmalarımıza devam

edeceğiz…

...

Hükümetin COVID-19'a verdiği yanıtı

oluşturan çok çeşitli faaliyetler ışığında,

Parlamentonun hesap verebilirlik

gereksinimlerini karşılamak için önemli

bir çalışma programı yürütmeyi

planlıyoruz.

Bu, hükümetin pandemi için hazırlıklı

olup olmadığına, doğrudan sağlık

müdahalesine yapılan harcamalara ve

ayrıca işletmeleri ve bireyleri ekonomik

etkiden korumak için alınan tedbirlere

yapılan harcamaları da içerecektir ...

Bu son derece yoğun zamanda

departmanlar üzerindeki etkiyi en aza

indirmek için herhangi bir çalışmanın

zamanlamasını ve doğasını dikkatle ele

alacağız.
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1. Açılış Konuşması

Mr. Dan Boyce/Uygulama Yöneticisi, Yönetişim, Dünya Bankası
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Moderatör: Mr. ArmanVatyan / PEMPAL Program Lideri ve IACOP Lideri; 

Yönetişim, Dünya Bankası

2.Global olarak COVID-19'a karşı İç Denetim reaksiyonu

Mr. James Paterson /İç denetim küresel uzmanı

3. İç denetimin rolü üzerindeki etkisi - Hollanda, Ukrayna, RSA ve U

Mr.Manfred van Kesteren /Denetim yöneticisi, Hollanda Merkezi Yönetim 

Denetim Hizmeti

Ms. Ruslana Rudnitska / İç Denetim uzmanı, Hollanda Ulusal Finans ve 
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Ms Nontando Myeza / İç Denetim Destek Direktörleri, Hazine Müsteşarlığı, 

MOF, Güney Afrika Cumhuriyeti(RSA).

Mr. Nathan Paget /Baş İç Denetçi, Devlet İç Denetim Ajansı
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4. İç Denetçilerin değişen rolünün yararları ve dezavantajları 

hakkında açıklama

Mr. Jean-Pierre Garitte / Dünya Bankası danışmanı, Avrupa Birliği

Denetim İlerleme Komitesi üyesi; Global IIA Yönetim Kurulu eski Başkanı
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Mr. Arman Vatyan /PEMPAL Program Lideri ve IACOP Lideri; Yönetişim, 

Dünya Bankası
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Ms. Ljerka Crnković /Uygulamada IACOP Denetimi Çalışma Grubu Lideri; 
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