YENİ IPPF

İç Denetimin Etkinliği İçin Çerçeve: Yeni IPPF
Günümüzün iş ortamındaki ve bağlantılı risklerdeki değişiklikler giderek hız
kazanmaktadır. İç denetim; açıkça tanımlanmış prensiplerden, yönlendirici
uygulama standartlarından ve bu değişiklikleri sadece tespit ve kabul etmekle
kalmayan, aynı zamanda onları önceden tahmin de eden, zamanında düzenlenmiş
rehberlerden oluşan bir çerçeve ve bağlılık gerektirir.
İç denetimin sürekli değişen bir ortamla baş edebilmesi için, yeni Uluslararası
Mesleki Uygulamalar Çerçevesi’nin (IPPF) mesleği etkin destekleyecek ve mesleğin
önündeki pek çok güçlüğü – değişen risk manzarası, değişen paydaş beklentileri ve
gelişmiş yönetişim, risk yönetimi ve iç kontrole yönelik hukuki ve düzenleyici
talepler – aşabilecek bir şekilde geliştirilmesi gerekir.
IPPF’deki anahtar gelişmeler ve değişiklikler şunlardır:
 Bir İç Denetim Misyonunun eklenmesi
 İç Denetim Mesleki Uygulamaları için Ana Prensiplerin eklenmesi
 Uygulama Önerilerinin Uygulama Rehberlerine dönüştürülmesi
Ek araçlar ve rehberler ise şu adreste mevcuttur: www.globaliia.org.
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Yeni IPPF’teki Anahtar
Gelişmeler

İÇ DENETİMİN MİSYONU
“Risk bazlı, objektif güvence sağlayarak ve tavsiye ile öngörülerle organizasyonel değeri korumak ve geliştirmek.”
İç Denetimin misyonu, iç denetimin kurumun içerisinde gerçekleştirmeyi arzuladığı şeyleri ifade eder. Misyonun yeni IPPF’teki
yeri, uygulayıcıların bu misyonu gerçekleştirmek için bütün çerçeveyi nasıl kullanmaları gerektiğini gösterecek şekilde özel
olarak konumlandırılmıştır.

İÇ DENETİMDE MESLEKİ UYGULAMALAR İÇİN ANA PRENSİPLER
 Dürüst ve faziletli davranır.
 Yetkinlik ve profesyonel özen sergiler.
 Objektiftir ve etki altında kalmaz (bağımsızdır)
 Kurumun stratejileri, hedefleri ve riskleri ile uyumludur.
 Uygun olarak konumlandırılmıştır ve yeterli kaynağa sahiptir.
 Kalite ve sürekli gelişimi esas alır.
 Etkili bir şekilde iletişim kurar.
 Risk-bazlı güvence sağlar.
 İçgörülü, proaktif ve gelecek odaklıdır.
 Kurumsal gelişimi teşvik eder.

ZORUNLU REHBER
İç denetim mesleki uygulamaları için,
Zorunlu Rehberde öngörülen
prensiplere uyulması şarttır. Zorunlu
Rehber, kamunun görüşlerinin
alınmasını da içeren bir durum tespiti
süreci ile geliştirilmiştir. Yeni IPPF’nin
zorunlu unsurları şunlardır: Ana
Prensipler, Standartlar, İç Denetimin
Tanımı ve Etik Kurallar.

İç Denetimin Mesleki Uygulamasının Uluslararası Standartları
(Standartlar) her zaman prensip temelli olmuştur, fakat bu
prensipler daha önce açık bir şekilde ifade edilmemiştir.

TAVSİYE EDİLEN REHBER
Tavsiye Edilen Rehber, IIA tarafından bir resmi onay süreciyle hazırlanmış ve onaylanmıştır. İç Denetimin Tanımı, Etik Kurallar ve Standartların ve yeni İç
Denetim Misyonunun etkin uygulanması için gerekli uygulamaları tanımlar.
UYGULAMA REHBERİ
Uygulama Önerilerinin yerini almak üzere hazırlanmış, genişletilmiş, daha geniş kapsamlı bir rehberler seti olan Uygulama Rehberi, iç denetçilere,
Standartlara uyumu sağlamak konusunda yardımcı olur.
TAMAMLAYICI REHBER
Tamamlayıcı Rehber, iç denetim faaliyetlerinin yürütülmesi konusunda ayrıntılı bir rehber sunar. Bunlar arasında konu alanları, sektöre özgü konu ve
sorunlar, süreçler ve prosedürler, araçlar ve teknikler, programlar, kademeli yaklaşımlar ve teslim edilecek materyal örnekleri sayılabilir.
Yeni IPPF’nin Temmuz 2015’de yayımlanmasıyla birlikte yürürlüğe girmek üzere, tüm Uygulama Rehberleri, Global Teknoloji Denetim Rehberleri (GTAGlar)
ve BT Riskleri Değerlendirme Rehberleri (GAIT) kendiliğinden Tavsiye Edilen Tamamlayıcı Rehber katmanının bir parçası haline gelmektedirler.

