
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021 YILI  
İÇ DENETÇİ ADAY BELİRLEME SINAVI  

BAŞVURU KILAVUZU 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ekim 2021- ANKARA 

1.GENEL BİLGİLER 

1.1. Kamu İç Denetçi Sertifikası almak isteyen ve ilgili mevzuatta belirtilen şartları haiz iç denetçi 
adaylarının öncelikle İç Denetim Koordinasyon Kurulu (Kurul) tarafından yaptırılacak olan iç denetçi 
aday belirleme sınavına girmeleri ve bu sınavda başarılı olmaları gerekmektedir. Bu sınavda başarılı 
olacak adaylar, verilecek en az 2 ay süreli sertifika eğitimine katılmak ve eğitim sonunda 
düzenlenecek sertifika sınavında da başarılı olmak durumundadırlar. Bu süreçlerden geçerek Kamu 
İç Denetçi Sertifikasına sahip olan adaylar, 5018 sayılı Kanun kapsamında yer alan ve kadro tahsis 
edilen tüm kamu idarelerinin iç denetçi kadrolarına atanabileceklerdir. 

1.2. İç denetçi adaylarının belirlenmesi, eğitimi, yapılacak sınavları, eğitim programının süresi, konuları, 
eğitim sonucunda yapılacak işlemler ile Kamu İç Denetçi Sertifikasına ilişkin hususlar, 08/10/2005 
tarihli ve 25960 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan İç Denetçi Adayları Belirleme, Eğitim ve Sertifika 
Yönetmeliğiyle belirlenmiştir. İç denetçilerin nitelikleri, atanmaları, çalışma usul ve esasları, 
sertifikalarının verilmesi ve derecelendirilmesi ile diğer hususlar ise 12/07/2006 tarihli ve 26226 
sayılı Resmi Gazetede yayımlanın İç Denetçilerin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikle 
belirlenmiştir. 

1.3. Uluslararası geçerliliği olan CIA (CertifiedInternalAuditor), CISA (Certified Information 
SystemAuditor), CCSA (Certified Control Self Assessment) ve CGAP (CertifiedGovernment Auditing 
Professional) sertifikalardan birini almış olanlar, İç Denetçi Adayları Belirleme, Eğitim ve Sertifika 
Yönetmeliğinin 6 ncı maddesindeki şartları sağlamaları ve Kurula gerekli belgeleri göndermeleri 
şartıyla, aday belirleme sınavından muaf olup doğrudan iç denetçi eğitimine katılırlar. Bu durumda 
olanlar, sınav ilanında belirtilen başvuru şartlarını karşılamak kaydıyla, iç denetçi aday belirleme 
sınavı ilk başvuru dönemi içerisinde (21 Ekim-03 Kasım 2021 tarihleri arasında) doğrudan Kurula 
başvuracaklardır.  

2. SINAV BAŞVURU ŞARTLARI 

2.1. İç Denetçi Aday Belirleme Sınavına katılabilmek için; 

a. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak, 

b. En az dört yıl süreli eğitim veren yükseköğretim kurumları ile denkliği Yükseköğretim Kurulu 
tarafından kabul edilen yurt dışındaki eşdeğer eğitim kurumlarından birini bitirmek, 

c. Aşağıda belirtilen süre zarfında 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa (Kanun) 
tabi genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinde (Kanuna ekli (I)-(IV) sayılı cetvellerde yer alan 
kamu idareleri ile mahallî  idarelerde) çalışmış olma şartını yerine getirmek: 

aa. Yardımcılıkta geçen süreler dahil olmak üzere, mesleğe yarışma sınavına tabi tutulmak 
suretiyle alındıktan sonra yapılan yeterlik sınavında başarı göstermek kaydıyla denetim 
elemanı olarak en az beş yıl. 

bb. Yardımcılıkta geçen süreler dahil olmak üzere, mesleğe yarışma sınavına tabi tutulmak 
suretiyle alındıktan sonra yapılan yeterlik sınavında başarı göstermek kaydıyla uzman 
olarak en az sekiz yıl. 

cc. Araştırma görevliliğinde geçen süreler dahil olmak üzere, doktora unvanını almış öğretim 
elemanı olarak en az sekiz yıl. 

dd. Müdür ve daha üstü unvanlarda en az sekiz yıl. 
ee. Hâkim, savcı, kaymakam, Dışişleri Bakanlığı meslek memurluğu, hukuk müşaviri, müşavir 

hazine avukatı, hazine avukatı, avukat, doktor, eczacı, diş hekimi, veteriner, mimar, şehir 



plancı, şehir ve bölge plancı ve muvazzaf subaylık ile komiserlik ve üzeri görevlerde en az 
sekiz yıl.  

ff. Fakültelerin; İnşaat Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, 
Jeoloji Mühendisliği, Maden Mühendisliği, Meteoroloji Mühendisliği, Harita Mühendisliği, 
Harita ve Kadastro Mühendisliği, Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği, Geomatik 
Mühendisliği, Jeofizik Mühendisliği, Çevre Mühendisliği, Haberleşme Mühendisliği, Ziraat 
Mühendisliği, Gıda Mühendisliği, Orman Mühendisliği, Metalurji ve Malzeme 
Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, 
Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Haberleşme Mühendisliği, Matematik 
Mühendisliği, Kontrol ve Sistem Mühendisliği bölümlerinden mezun olarak "Mühendis" 
kadro unvanıyla en az sekiz yıl 
 

d. Sınavın son başvuru tarihinden önceki iki yıl içinde (03.11.2019) tarihi ve sonrasında alınmış 
Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) en az elli puan almış olmak ya da ÖSYM Başkanlığı 
Yönetim Kurulunca eşdeğerliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan bir sınavdan bu 
puana denk bir puana sahip olmak. (Eşdeğer kabul edilen yabancı dil sınavlarına ilişkin 
liste(https://dokuman.osym.gov.tr/pdfdokuman/2021/GENEL/esdegerlikdokuman06042021.pdf
) adresinden öğrenilebilir. 

d. Sınavın son başvuru tarihi itibarıyla kırkbeş yaşından büyük olmamak (03/11/1976) tarihinden 
sonra doğanlar bu sınava başvurabileceklerdir). 

e. Uyarma ve kınama cezaları hariç disiplin cezası almamış olmak. 

f. Kurulun belirlediği mesleki ahlak kurallarına ve kamuda uygulanan genel etik kurallara uygun 
özgeçmişe sahip olmak. 

g. 08-12 KASIM 2021 tarihleri arasında, ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan 
“ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile ÖSYM adına 280,00 TL sınav ücreti yatırmak.  

Başvuru işlemini yapmayan, başvuru koşullarını taşımayan, başvurusu geçersiz sayılan, sınava 
girmeyen veya giremeyen, sınava alınmayan veya sınavdan çıkarılan, sınavda başarı sağlayamayan 
veya sınavı geçersiz sayılan, ücret gerektirmeyen bir işlem için ücret yatıran, aynı işlem için birden 
fazla ödeme yapan adayların ödedikleri ücretler iade edilmez/devredilmez. 

Adaylar, sınava başvurularını yaptıktan sonra sınav ücretini yatırmalıdır. Ödeme işlemlerinden 
kaynaklanabilecek hatalardan ÖSYM ve Kurul sorumlu olmayacaktır.  

2.2.  İç denetçi aday belirleme sınavı Genel Katılımcı Grubu başvuru şartlarıyla ilgili diğer hususlar; 

a. 5018 sayılı Kanun kapsamında yer alan genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinde(Kanuna 
ekli (I)-(IV) sayılı cetvellerde yer alan kamu idareleri ile mahallî  idarelerde), mesleğe yarışma 
sınavına tabi tutulmak suretiyle alındıktan sonra yapılan yeterlik sınavında başarı göstermek 
kaydıyla; denetçi, müfettiş, kontrolör, murakıp veya denetmen olarak görev yapan denetim 
elemanları yardımcılık/stajyerlik dönemleri de dahil olmak üzere sınavın son başvuru tarihi 
itibarıyla beş yılı tamamladıkları takdirde aday belirleme sınavına katılabilirler. 

b. Yardımcılık/stajyerlik dönemlerinden sonra yeterlik sınavlarında başarı gösteremeyerek başka 
kadrolara atanmış olan denetim elemanlarının burada geçirmiş oldukları süreler, beş yıllık süre 
hesabında dikkate alınmaz. Yardımcılık döneminde yeterlik sınavına girmeden, mesleğe giriş 
sınavıyla girilen ve yardımcılık dönemi sonunda yeterlik sınavına tabi olan başka bir mesleğe 
atananların yardımcılıkta geçen süreleri ise dikkate alınır. 

https://dokuman.osym.gov.tr/pdfdokuman/2021/GENEL/esdegerlikdokuman06042021.pdf
https://dokuman.osym.gov.tr/pdfdokuman/2021/GENEL/esdegerlikdokuman06042021.pdf


c. Özel kanunları uyarınca, mesleğe yarışma sınavına tabi tutulmadan giren veyahut yeterlik 
sınavına girmeden denetçi, müfettiş, kontrolör, murakıp ya da denetmen kadrolarına atananlar, 
bu meslekler için sonradan giriş ve yeterlilik sınavı şartları getirilmiş olsa dahi aday belirleme 
sınavına katılamazlar. 

d. 5018 sayılı Kanuna tabi genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinde(Kanuna ekli (I)-(IV) sayılı 
cetvellerde yer alan kamu idareleri ile mahallî  idarelerde), uzman yardımcılığında geçen süreler 
dahil olmak üzere, mesleğe yarışma sınavına tabi tutulmak suretiyle alındıktan sonra yapılan 
yeterlik sınavında başarı göstermek kaydıyla uzman olarak sınavın son başvuru tarihi itibarıyla en 
az sekiz yıl çalışanlar aday belirleme sınavına katılabilirler. 

e. Bu şekilde atananlar dışında, kamu idarelerinde “uzman”, “eğitim uzmanı” “sivil savunma 
uzmanı” gibi kadrolarda görev yapanların bu unvanlarda geçirdikleri süreler sekiz yıllık süre 
hesabında dikkate alınmaz. 

f. Yardımcılık dönemlerinden sonra yeterlik sınavlarında başarı gösteremeyerek başka kadrolara 
atanmış olanların yardımcılıkta geçirmiş oldukları süreler sekiz yıllık süre hesabında dikkate 
alınmaz. Yardımcılık döneminde yeterlik sınavına girmeden, mesleğe giriş sınavıyla girilen ve 
yardımcılık dönemi sonunda yeterlik sınavına tabi olan başka bir mesleğe atananların yardımcılıkta 
geçen süreleri ise dikkate alınır. 

g. Uzmanlıkta sekiz yılını doldurmadan diğer kamu idarelerinde uzman yardımcılığı, uzman, daire 
başkanlığı veya eşdeğer yahut daha üst başka bir göreve naklen atananların eski ve yeni görev 
süreleri sekiz yıllık süre hesabında birlikte dikkate alınır. Ancak, geçiş yapılan uzman 
yardımcılığında geçirilen sürenin dikkate alınması için bu meslekte yeterlilik sınavının başarılmış 
olması şarttır. 

h. Özel kanunları uyarınca, mesleğe yarışma sınavına tabi tutulmadan giren veyahut yeterlik 
sınavına girmeden doğrudan uzman olarak atananlar, bu meslekler için sonradan giriş ve yeterlilik 
sınavı şartları getirilmiş olsa dahi aday belirleme sınavına katılamazlar. 

ı. 5018 sayılı Kanuna tabi kamu idarelerinde, araştırma görevliliğinde geçen süreler dahil olmak 
üzere, doktora unvanını almış öğretim elemanı olarak sınavın son başvuru tarihi itibarıyla en az 
sekiz yıl çalışmış olanlar aday belirleme sınavına katılabilirler. Araştırma görevlisi olarak görev 
yapmadan doktorayı dışarıdan tamamlamak aday belirleme sınavına girebilmek için tek başına 
yeterli değildir.  

i. Doktora unvanını almakla beraber araştırma görevlisi kadrosunda sekiz yılını doldurmamış veya 
sekiz yıl araştırma görevlisi olarak çalışmış olmasına rağmen doktorasını tamamlamayanlar aday 
belirleme sınavına katılamazlar. 

j.5018 sayılı Kanuna tabi genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinde(Kanuna ekli (I)-(IV) sayılı 
cetvellerde yer alan kamu idareleri ile mahallî  idarelerde) müdür (okul müdürü dahil) ve daha üst 
unvanlarda sınavın son başvuru tarihi itibarıyla en az sekiz yıl çalışmış olanlar aday belirleme 
sınavına katılabilirler. 

k. Müdür yardımcılığında geçirilen süreler sekiz yıllık süre hesabında dikkate alınmaz. 

l. Müdür ve daha üst kadrolara vekâleten atanmış olanların vekâleten görev yaptıkları süre, daha 
sonra aynı kadroya asaleten atanmış olmak kaydıyla, sekiz yıllık süre hesabında dikkate alınır. 
Tedviren ya da geçici görevlendirme şeklinde yürütülen hizmet süreleri sekiz yıllık süre hesabında 
dikkate alınmaz. 



m. Hâkim, savcı, kaymakam, Dışişleri Bakanlığı meslek memurluğu, hukuk müşaviri, müşavir 
hazine avukatı, hazine avukatı, avukat, doktor, eczacı, diş hekimi, veteriner, mimar, şehir plancı, 
şehir ve bölge plancı ve muvazzaf subaylık ile komiserlik ve üzeri görevlerde sekiz yıl çalışmış 
olanlar aday belirleme sınavına katılabilirler. 

n. Öğretmen olarak belli bir süre görev yürüttükten sonra yükselme sınavları sonucunda okul 
müdürü pozisyonunda çalışan ve bu durumunu hizmet belgesiyle tevsik edenler aday belirleme 
sınavına katılabilirler. 

o.Fakültelerin; İnşaat Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Jeoloji Mühendisliği, Maden 
Mühendisliği, Meteoroloji Mühendisliği, Harita Mühendisliği, Harita ve Kadastro Mühendisliği, 
Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği, Geomatik Mühendisliği, Jeofizik Mühendisliği, Çevre 
Mühendisliği,  Ziraat Mühendisliği, Gıda Mühendisliği, Orman Mühendisliği, Metalurji ve Malzeme 
Mühendisliği, bölümlerinden mezun olarak 5018 sayılı Kanuna tabi genel yönetim kapsamındaki 
kamu idarelerinde (Kanuna ekli (I)-(IV) sayılı cetvellerde yer alan kamu idareleri ile 
mahallî  idarelerde) en az sekiz yıl “Mühendis” kadro unvanıyla görev yapanlar aday belirleme 
sınavına katılabilirler. 

ö.Yukarıda belirtilen mesleklerde geçirilen dönem içerisinde olmak kaydıyla, (muvazzaf askerlikte 
geçen süreler hariç) aylıksız izinde geçen süreler ve sıhhi izinlerin toplamda altı aydan fazla olan 
kısmı yapılacak süre hesaplamalarında dikkate alınmaz. 

p.Daha önce kamu idareleri bünyesinde görev yapmakta iken istifa etmiş olanlar ile çekilmiş 
sayılanların yukarıda belirtilen mesleklerde geçirdikleri sürelerin dikkate alınabilmesi için en geç 
sınav son başvuru tarihi itibarıyla devlet memurluğuna dönmüş olmaları gerekmektedir. 

r. Anılan mesleklerde, sözleşmeli personel (kadro karşılığı olanlar dahil) ve işçi statüsünde çalışmak 
suretiyle geçirilen süreler de bu kapsama dahildir. Sözleşmeli personel ve işçi statüsünde 
çalışmakta olanların Kamu İç Denetçi Sertifikasına sahip olmaları, memuriyet kadrolarına 
atanmada kendilerine ayrıca bir hak sağlamaz. 

s. Tabi oldukları personel kanunlarına göre uyarma ve kınama dışında bir disiplin cezası almış 
olanlardan, cezası kesinleşenler aday belirleme sınavına katılamazlar. Ceza almış olmakla birlikte 
afla veya ilgili mevzuatı uyarınca cezaları silinmiş olanlar aday belirleme sınavına müracaat 
edebilirler. 

ş. Kanunun geçici 5 ve geçici 16 ncı maddelerine istinaden kamu idarelerine atanmış olan iç 
denetçilerden, Kamu İç Denetim Genel Tebliğinin 7 nci maddenin birinci fıkrasındaki şartları 
sağlayanların İç Denetçi Aday Belirleme Sınavına girmelerine gerek bulunmamaktadır. Fakat anılan 
şartları sağlamayanlar, İç Denetçi Adayları Belirleme, Eğitim ve Sertifika Yönetmeliğinde 
aranmakta olan şartları taşımak koşuluyla İç Denetçi Aday Belirleme Sınavına katılabilirler. İç 
denetçi olarak atanmadan önce çalışmakta oldukları mesleklerine giriş sınavıyla girmiş ve daha 
sonra yeterlilik sınavını başarıyla tamamlamış olanların iç denetçilikte geçirdikleri süreler beş yıllık 
süre hesabında dikkate alınır. 

t. Geçmişte mesleğe özel yarışma sınavına tabi tutulmak suretiyle alınıp, yapılan yeterlilik 
sınavında başarı göstermek kaydıyla; bir süre denetim elemanı olarak çalıştıktan sonra uzman, 
müdür veya daha üst görevler ya da araştırma görevlisi olarak çalışmaya devam edenlerin 
hizmetleri aşağıda gösterildiği gibi oransal olarak değerlendirilir. 

Hesaplamalarda aday belirleme sınavının son başvuru tarihi dikkate alınır ve 1 yıl 365 gün, 1 ay ise 
30 gün olarak değerlendirilir. Kesirli günler tama iblağ olunur.  



Örnek: Mesleğe yarışma sınavına tabi tutulmak suretiyle alındıktan sonra yapılan yeterlilik 
sınavında başarı göstermek kaydıyla 4 yıl denetim elemanı olarak çalışan bir kişi 5 yıl çalışmış olma 
şartını karşılamamaktadır. Ancak 4 yıllık hizmet süresi, denetim elemanları için aranmakta olan 5 
yıl şartının %80’ine tekabül etmektedir. Eğer ilgilinin uzmanlık, araştırma görevliliği, müdür ve 
daha üst unvanlarda ifa ettiği hizmetler varsa %20’lik eksik bölüm bu mesleklerde geçirdiği 
sürelerden tamamlanabilir. Diğer bir deyişle, 8 yıllık hizmet şartı olan bu mesleklerde %20’lik 
hizmet şartının karşılanması gerekmektedir. Dolayısıyla, 4 yıl denetim elemanı olarak çalışmış 
bulunan bir kişi daha sonra 1,6 yıl (8 yıllık sürenin %20’lik bölümü) uzmanlık, araştırma görevliliği, 
müdür veya daha üst unvanlarda görev yapmış ise aday belirleme sınavına katılmaya hak 
kazanacaktır. Örnek hizmet süresi hesaplamaları aşağıda yer almaktadır. 

Denetim 
elemanlığı 

% Uzman, müdür ve 
daha üst unvanlar ile 
araştırma görevliliği 

% Toplam hizmet 
süresi 

3 yıl 60 3,2 yıl=3 yıl 2 ay 13 
gün 

40 6,2 yıl=6 yıl 2 ay 
13gün 

3,5 yıl 70 2,4 yıl=2 yıl 4 ay 26 
gün 

30 5,9 yıl=5yıl 10 ay 29 
gün 

4 yıl 80 1,6 yıl= 1 yıl 7 ay 9 
gün 

20 5,6 yıl=5 yıl 7 ay 9 
gün 

4,5 yıl 90 0,8 yıl=9 ay + 22 gün 10 5,3 yıl=5 yıl 3 ay 20 
gün 

 

u. Geçmişte mesleğe yarışma sınavına tabi tutulmak suretiyle alınıp yapılan yeterlik sınavında 
başarı göstermek kaydıyla bir süre uzman olarak ya da müdür veya daha üst unvanlar ile araştırma 
görevliliğinde çalıştıktan sonra denetim elemanlığına geçiş yapmış olanların hizmetleri aşağıda 
gösterildiği gibi oransal olarak değerlendirilir. Hesaplamalarda aday belirleme sınavının son 
başvuru tarihi dikkate alınır ve 1 yıl 365 gün, 1 ay ise 30 gün olarak değerlendirilir. Kesirli günler 
tama iblağ olunur. 

Örnek: Mesleğe yarışma sınavına tabi tutulmak suretiyle alındıktan sonra yapılan yeterlilik 
sınavında başarı göstermek kaydıyla 6 yıl uzman olarak çalışan bir kişi 8 yıl çalışmış olma şartını 
karşılamamaktadır. 6 yıllık hizmet süresi, aranmakta olan 8 yıl şartının %75’ine tekabül etmektedir. 
Eğer ilgilinin denetim elemanlığında ifa ettiği hizmetler varsa, %25’lik eksik bölüm bu meslekte 
geçirdiği sürelerden tamamlanacaktır. Dolayısıyla, 6 yıl uzman olarak çalışmış bulunan bir kişi daha 
sonra 1,25 yıl (5 yıllık sürenin %25’lik bölümü) denetim elemanı olarak görev yapmış ise aday 
belirleme sınavına katılmaya hak kazanacaktır. Örnek hizmet süresi hesaplamaları aşağıda yer 
almaktadır. 

Uzman, müdür ve 
daha üst unvanlar ile 
araştırma görevliliği  

% Denetim elemanlığı % Toplam hizmet süresi 

3 yıl 37,5 3,125 yıl=3 yıl 1 ay 
16 gün 

62,5 6,125 yıl=6 yıl 1 ay 16 gün 



3,5 yıl 43,75 2,8125 yıl=2 yıl 6 ay 
17 gün 

56,25 6,312 yıl=6 yıl 3 ay 25 gün 

4 yıl 50 2,5 yıl=2 yıl 6 ay 3 
gün 

50 6,5 yıl =6 yıl 6 ay 3 gün 

4,5 yıl 56,25 2,1875 yıl=2 yıl 2 ay 
9 gün 

43,75 6,6875 yıl= 6 yıl 8 ay 11 
gün 

5 yıl 62,5 1,875 yıl= 1 yıl 10 ay 
20 gün 

37,5 6,875 yıl=6 yıl 10 ay 20 gün 

5,5 yıl 68,75 1,5625 yıl=1 yıl 6 ay 
26 gün 

31,25 7,0625 yıl=7 yıl 23 gün 

6 yıl 75 1,25 yıl=1 yıl 3 ay 2 
gün 

25 7,25 yıl= 7 yıl 3 ay 2 gün 

6,5 yıl 81,25 0,9375 yıl =11 ay 12 
gün 

18,75 7,4375 yıl= 7 yıl 5 ay 10 
gün 

7 yıl 87,5 0,625 yıl= 7 ay 19 
gün 

12,5 7,625 yıl = 7 yıl 7 ay 19 gün 

2.3.  İç denetçi aday belirleme sınavı Bilgi Teknolojileri Katılımcı Grubu başvuru şartlarıyla ilgili 
hususlar; 

a. Bu kılavuzun 2.1 ve 2.2 numaralı bölümlerinde aranan şartları taşımakla birlikte lisans mezuniyetleri 
aşağıdaki bentte belirtilen mühendislik bölümlerinden olanlar Bilgi Teknolojileri katılımcı grubu 
kontenjanı kapsamında sınava alınacaklardır. 

b. Fakültelerin Elektrik Elektronik Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Endüstri 
Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Haberleşme Mühendisliği, Matematik 
Mühendisliği, Kontrol ve Sistem Mühendisliği bölümlerinden mezun olarak 5018 sayılı Kanuna tabi 
genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinde (Kanuna ekli (I)-(IV) sayılı cetvellerde yer alan kamu 
idareleri ile mahallî  idarelerde) en az sekiz yıl “Mühendis” kadro unvanıyla görev yapanlar aday 
belirleme sınavına katılabilirler. 

3. SINAV BAŞVURU İŞLEMLERİ 

3.1. İç denetçi aday belirleme sınavına katılmak isteyenler; 

a.Bu kılavuz ekinde yer alan sınav ön başvuru formunu,(ön başvuru formuna, son altı ay içerisinde 
çekilmiş, adayı kolaylıkla tanıtabilecek nitelikte olan bir adet vesikalık fotoğraf da yapıştırılacaktır.) 

b. Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası yazılı kimlik kartı / nüfus cüzdanı fotokopisini, 

c.Lisans veya üzeri diploma, mezuniyet belgesi veya denklik belgesi fotokopisini, 

d.Sınavın son başvuru tarihinden önceki iki yıl içinde (03.11.2019 tarihi ve sonrasında alınmış) 
Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) ya da ÖSYM Başkanlığı Yönetim Kurulunca 
eşdeğerliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan bir sınavdan en az 50 puan aldığını 
gösteren belgeyi,  

e. Çalıştıkları kamu idaresinden alacakları onaylı hizmet döküm belgesini, 



tamamlayarak 21 Ekim-03 Kasım 2021 tarihleri arasında (mesai saatleri içinde) Hazine ve Maliye 
Bakanlığı İç Denetim Koordinasyon Kurulu, 4. Cadde (Kazakistan Caddesi) No:112 Kat:4 
Emek/Ankara adresine şahsen veya posta yoluyla ön başvurularını gerçekleştireceklerdir. 
Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. Kurul, adayların başvuru koşullarını taşıyıp 
taşımadıklarının kontrolünü yaparak koşulları taşıyan adayları ÖSYM’ye bildirecektir. 

Sınavı kazanan adaylar başvuru sırasında istenen belgelerin asıllarını veya tasdikli örneklerini 
sertifika eğitimine kaydolurken ibraz edeceklerdir. 

3.2. Kurul tarafından başvurusu kabul edilerek ÖSYM’ye bildirilen adaylar; 

Başvurularını 08-11 Kasım 2021 tarihleri arasında bir başvuru merkezinden veya ÖSYM Aday 
İşlemleri Mobil Uygulamasından veya https://ais.osym.gov.tr internet adresinden yapacaklar ve 
sınav ücretini ise 8-12 Kasım 2021 tarihlerinde ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer 
alan “ÖDEMELER” alanından yatırarak başvurularını tamamlayacaklardır. ÖSYM Başvuru 
Merkezlerinin adresi ÖSYM’nin internet sayfasında yer alacaktır. ÖSYM Başvuru Merkezleri 
başvuruları, resmi iş gününde ve resmi iş saatleri arasında alacaklardır. 

08-11 Kasım 2021 tarihleri arasında ÖSYM’ye başvurusunu yapamayan adaylar için Geç Başvuru 
Günü 16 Kasım 2021 tarihi olacaktır. 

ÖSYM’ye yapılacak sınav başvurusuna ilişkin esaslar, sınav öncesi ve sınav esnasında uyulacak 
kurallar, sınavın değerlendirilmesi ve itiraz sürecine ilişkin bilgiler ÖSYM Başkanlığınca 
yayımlanacak sınav kılavuzunda yer alacak olup, adayların sınav kılavuzunda yapılan açıklamalara 
titizlikle uymaları gerekmektedir.  

4. SINAV TARİHİ, BAŞLAMA SAATİ VE SINAV ORGANİZASYONU 

4.1. Sınav 05 Aralık 2021 Pazar günü Ankara’da yapılacaktır. Sınav saat 10.15’te başlayacak ve 120 
dakika(2 saat) sürecektir. Adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır.  

4.2. Sınavın organizasyonu ve sınavın uygulanması tamamen ÖSYM’nin sorumluluğunda 
gerçekleştirilecektir. Sınav görevlileri ÖSYM tarafından atanacaktır. 

4.3. Adaylar sınava, sınavın yapılacağı hafta içerisinde ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.trinternet 
adresinden T.C. Kimlik Numarası ve aday şifresi girerek edinecekleri Sınava Giriş Belgesi ile nüfus 
cüzdanı veya T.C. Kimlik Kartı veya geçerlilik süresi dolmamış pasaportları veya İçişleri Bakanlığı 
Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından verilen ve yeni kimlik kartları teslim 
alınıncaya kadar geçerli olan fotoğraflı Geçici Kimlik Belgesi ile gireceklerdir.  

5. SINAV KONULARI 

5. 1. Sınavda adaylara, çoktan seçmeli sorulardan oluşan Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi ile Alan 
Bilgisi Testi uygulanacaktır. Testlerin konuları aşağıda belirtilen şekilde olacaktır: 

Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi (GYGK): 

1) Türkçe, 
2) Matematik, 
3) Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 
4) Temel Yurttaşlık Bilgisi 

          Alan Bilgisi Testi (AB): 

1) Genel Muhasebe 
2) Türkiye Ekonomisi 

https://ais.osym.gov.tr/
https://ais.osym.gov.tr/


5.2. Sınavda uygulanacak soruların telif hakları ÖSYM’ye aittir. Sorular, ÖSYM Yönetim Kurulu 
tarafından yayımlanmasına karar verilenler hariç hiçbir kişi veya kuruma verilmez, basılı veya 
internet ortamında yayımlanamaz. ÖSYM’nin yazılı izni olmadan, hangi amaçla olursa olsun, 
tamamının veya bir kısmının kopya edilmesi, fotoğraflarının çekilmesi, herhangi bir yolla 
çoğaltılması, kullanılması veya yayımlanması yasaktır. Aksi yönde fiillere karşı, 5846 sayılı Fikir ve 
Sanat Eserleri Kanunu gereğince kanuni yollara başvurulacaktır. Sınava giren adaylar, bu durumu 
kabul etmiş sayılırlar. 

6. SINAV SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ 

6.1. Adaylar testteki soruların cevaplarını optik okumaya elverişli cevap kâğıtlarına işaretleyecekler, 
cevap kâğıtları ÖSYM’de optik okuyucu ile okunacak ve bilgisayar ortamında değerlendirilecektir. 

6.2. Değerlendirme sırasında yalnız doğru cevaplar dikkate alınacak, yanlış cevaplar dikkate 
alınmayacaktır. 

6.3. Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular 
değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle 
puanlama yapılacaktır.  

6.4. Adayların Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi ile Alan Bilgisi Testine ait doğru cevap sayıları ayrı 
ayrı hesaplanacak ve hesaplanan doğru cevap sayıları adayların ham puanı olacaktır. Sınava giren 
adayların ham puanları kullanılarak iki testten her biri için ortalama ve standart sapma değerleri 
bulunacaktır. Bulunan ortalama ve standart sapma değerleri kullanılarak iki testten her biri için 
adayların ham puanları, ortalaması 50 ve standart sapması 10 olan standart puanlara 
dönüştürülecektir. 

Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi standart puanının yüzde 60’ı ile Alan Bilgisi Testi standart 
puanının yüzde 40’ı toplanacak ve bu şekilde adayın ağırlıklı puanı hesaplanmış olacaktır. 

Ağırlıklı puanlar, aşağıdaki formül kullanılarak 100 üzerinden puana dönüştürülecek ve bu puan 
adayın “Sınav Puanı” olacaktır: 

 𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆 =  𝑘𝑘 ∙ 𝐴𝐴𝑆𝑆KCK + (100 − 𝑘𝑘 ∙ 𝐴𝐴𝑆𝑆KCK)( 𝐴𝐴𝐴𝐴− 𝐴𝐴𝐴𝐴KCK
𝐴𝐴𝐴𝐴BYK− 𝐴𝐴𝐴𝐴KCK

)  

 AP : Adayın ağırlıklı puanı 

 APKCK : En küçük ağırlıklı puan 

 APBYK : En büyük ağırlıklı puan 

 k : Yazılı Sınav Puanlarının en küçüğünü belirlemede kullanılan katsayı (varsayılan değer = 1) 

6.5.  Sınav sonuçları, ÖSYM’nin internet sayfasından duyurulacak, adayların adresine ayrıca sınav sonuç 
belgesi gönderilmeyecektir. Adaylar sınav sonuçlarını, ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr 
internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile öğrenebileceklerdir. Sonuç 
bilgisinde adayın doğru/yanlış cevap sayıları ve aldığı puan belirtilecektir. İnternet sayfasında ilân 
edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir. 

70 ve daha yüksek puan alan Genel katılımcı grup için ilk 100 aday ve 100. adayla aynı puanı alan 
diğer adaylar ile Bilgi Teknolojileri katılımcı grup için ilk 30 aday ve 30. adayla aynı puanı alan diğer 
adayların sınav sonuç bilgisinde “SERTİFİKA EĞİTİMİNE KATILMAYA HAK KAZANDINIZ. Eğitim 
tarihleri ve diğer hususlar, Hazine ve Maliye Bakanlığı İç Denetim Koordinasyon Kurulunun 
internet sitesinde ayrıca duyurulacaktır.”, 70 ve daha yüksek puan alan ancak kontenjana 
giremeyen Genel katılımcı grup için ilk 10 aday ve 10. adayla aynı puanı alan diğer adaylar ile Bilgi 
Teknolojileri katılımcı grup için ilk 3 aday ve 3. adayla aynı puanı alan diğer adayların sınav sonuç 

https://sonuc.osym.gov.tr/


bilgisinde “SERTİFİKA EĞİTİMİ İÇİN YEDEK KONTENJAN LİSTESİNDE YER ALMAYA HAK 
KAZANDINIZ.”, 70 ve daha yüksek puan alan ancak asil veya yedek kontenjana giremeyen 
adayların sınav sonuç bilgisinde “KONTENJAN NEDENİYLE SERTİFİKA EĞITIMİNE KATILMAYA HAK 
KAZANAMADINIZ.”, 70 puanın altında puan alan adayların sınav sonuç bilgisinde ise 
“KAZANAMADINIZ.” ibaresi yer alacaktır. 

7.SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ 

Sınav sonucunun incelenmesini isteyen adaylar, sonuçların ÖSYM tarafından elektronik ortamda 
açıklanmasından itibaren en geç 10 gün içinde (sonuçların açıklandığı tarihten bir gün sonra 
başlamak üzere) ÖSYM tarafından belirlenen ücreti yatırdıklarını gösteren dekont ile birlikte; sınav 
sorularına itirazlarda ise sınav tarihinden itibaren 3 iş günü içerisinde (Sınav tarihinden bir gün 
sonra başlamak üzere her bir dilekçede sadece bir soruya yapılan itiraz belirtilmeli ve soru başına 
gerekli ücretin yatırıldığını gösterir banka dekontu dilekçeye eklenmelidir.) ÖSYM tarafından 
belirlenen ücreti yatırdıklarını gösteren dekont ile birlikte ÖSYM’nin internet sayfasında yer alan 
“Adaylar Tarafından Dilekçe Gönderilmesi ve İşlem Ücretleri” konulu duyuru doğrultusunda Genel 
Amaçlı Dilekçe örneğini kullanarak ÖSYM’ye başvurmalıdırlar (Yapılacak her türlü itiraz, adayın 
dava açabilme hakkı için geçerli 10 günlük dava açma süresini durdurmaz.).  

8. TEREDDÜTLERİN GİDERİLMESİ 

Bu Kılavuzda yapılan açıklamalar ile sınavla ilgili burada belirtilmemiş hususlarda oluşabilecek 
tereddütleri gidermeye Kurul yetkilidir. 

9. HAK İDDİA EDİLEMEYECEK DURUMLAR 

Sınavda başarılı olan adaylardan gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenler ile sonradan 
sınava giriş şartlarını taşımadığına karar verilenlerin sınavları geçersiz sayılacaktır. Kendilerine Kamu İç 
Denetçi Sertifikası verilmiş olsa dahi sertifikaları iptal edilecektir. Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu 
tespit edilenler hiçbir hak talebinde bulunamayacaktır ve ayrıca haklarında işlem yapılmak üzere 
Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulacaktır. 

İrtibat Tel: 0 (312) 2141215 

      

   


