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kitap hakkında

İÇ DENETİM
KURUMSAL YÖNETİM, RİSK YÖNETİMİ, İÇ KONTROL
İç denetim ülkemizin en eski

sahip olmakta, kurumların etkin

mesleklerinden birisidir.

birer kurumsal yönetim yapısına

Yazar:
Y

Kendisine özgü kültürü, derin

sahip olmalarına ilave olarak iç

Ç
Çetin Özbek

bilgi ve tecrübe gerektirmesi,

kontrol ve risk yönetimi sistemine

S
Sayfa sayısı:

görev yapılan sektöre özgü

sahip olmaları ve iç denetçilerce

1000 / SB

bilgilerin edinilmesinin yanısıra kısa

sözkonusu sistemlerin etkinliğinin

Ö
Ölçüsü:

zamanda yöneticilik

ve yeterliliğinin değerlendirilmesi

15,5 cm x
2
23,5 cm / 2

tecrübesi kazandırması iç

iç denetimin günümüzdeki faaliyet

denetimin uzun yıllar boyunca

alanını oluşturmaktadır. Sözkonusu

gözde mesleklerden biri olmasını

kavramlar muhtelif uluslararası

sağlamaktadır.

kuruluşlar tarafından da benzer
terimlerle ifade edilmekte ve

YAZAR HAKKINDA

Gerek ülkemizde gerekse tüm

iç denetimin kapsamında ve

ÇETİN ÖZBEK

dünyada iç denetim hızlı bir

uygulamalarından bir fikir birliğine

değişime uğramaktadır. Uygunluk

doğru gidilmektedir. Mesleğin

denetimi ile başlayan meslek,

icrası ise daha sistematik kurallara

bünyesine iç kontrol sistemlerinin

bağlanmakta, tarafsızlık ve

değerlendirilmesini ekleyerek

bağımsızlığın yanı sıra uygulamanın

büyümekte, son yıllarda ise

standartlaşması, denetimde teknoloji

kurumsal yönetim ve risk yönetimi

kullanımının yaygınlaşması mesleki

kavramları artan bir öneme

standartlar haline gelmektedir.

Hacettepe Üniversitesi Ekonomi Bölümü mezunu olup Temple University (Fox Business
School)’den MBA derecesi mevcuttur. Özel bir bankanın Teftiş Kurulunda Müfettişlik ve Teftiş
Kurulu Başkan Yardımcılığı, TC Merkez Bankasında İç Denetim Genel Müdürlüğü ve Tokyo
Temsilciliği görevlerinde bulunan Çetin Özbek halen TC Merkez Bankasında İdare Merkezi
Danışmanı olarak görev yapmaktadır. TİDE Kurucu üyesi olan Özbek, 1995-2003 yılları
arasında 8 yıllık TİDE yönetim kurulu üyeliği sırasında sırasıyla Genel Sekreterlik, Yönetim
Kurulu Başkan Yardımcılığı ve Yönetim Kurulu Başkanlığı görevlerinde bulunmuştur. Evli ve 1
kız babası olan Çetin Özbek CIA, CCSA, ve CFSA meslek sertifikalarına sahiptir.

İç denetim mesleğinin uluslararası

1. Cilt kavramsal bölümlerden

yönetimi bölümünde kurum içerisinde

kariyer yönetimi ve performans

kapsam ve uygulamalarındaki sözkonusu

oluşmakta, iç denetim, kurumsal

etkin bir risk yönetimi sisteminin nasıl

değerlendirmesi gibi konuların yanısıra

değişiklik ülkemizde de kendisini

yönetim, risk yönetimi ve iç kontrol

kurulabileceği, kurum içerisindeki

risk odaklı iç denetim faaliyetlerinin

göstermektedir. Kamu kesiminde

kavramları konuyla ilgili uluslararası

muhtelif yönetsel kadroların risk

nasıl gerçekleştirileceği detaylı

uluslararası iç denetim ve iç kontrol

standartlar eşliğinde incelenmektedir. 1

yönetimi sistemindeki rollerinin

olarak incelenmektedir. Bu kapsamda

standartları çerçevesinde birer iç kontrol

Ciltte, günümüz risk odaklı iç denetim

neler olabileceği ve “Risklerin Erken

yıllık denetim planının hazırlanması

ve iç denetim sistemi oluşturulması

uygulamalarının kökenleri, gelişimi,

Saptanması ve Yönetilmesi” komitesinin

ve bireysel denetim faaliyetlerinin

çalışmaları devam etmektedir. Finans

günümüzdeki standartları, içerik ve

nasıl çalışabileceği örnek olaylar

planlanması, gerçekleştirilmesi ve

kesiminde BDDK düzenlemeleri, özel

kapsamı ile türleri IIA standartları ve

eşliğinde detaylı olarak incelenmektedir.

raporlanması aşamasında izlenecek

kesimde SPK düzenlemeleri ve yeni

tanımları eşliğinde incelenmektedir. Yine

1 cildin son bölümü olan iç kontrol

adımlar örnek olaylar eşliğinde detaylı

Türk Ticaret Kanununun getirdiği

aynı ciltte, Kurumsal Yönetim kavramı

bölümünde ise iç kontrol kavramı

olarak incelenmektedir. Bu bölümde

değişiklikler mesleğin hızla uluslararası

tarihsel gelişimi, tanımı, uluslararası

uluslararası kurumların düzenlemeleri,

ayrıca,iç denetçilerce danışmanlık

standartlara yaklaşmasına zemin

kurumsal yönetim prensipleri, kurumsal

iç kontrol çerçeveleri, iç kontrol

faaliyetlerinin nasıl gerçekleştirileceği

hazırlamaktadır.

yönetimi oluşturan aktörler arasındaki

sistemini oluşturan unsurlar ve iç kontrol

ve IT denetiminde temel hususlara da

Türkiye İç Denetim Enstitüsü, TİDE,

karşılıklı ilişkiler incelenmektedir.

sisteminin etkinliğinin değerlendirilmesi

yer verilmektedir.

ülkemizde iç denetim mesleğinin

Özellikle yönetim kurulu ve denetim

konuları incelenmektedir.

gelişiminde kilit rol oynamakta,

komitesi üyelerinin çalışmaları ve

sözkonusu değişimin uluslararası

kurumun risk yönetimi ve iç denetim

Kitabın 2. cildi ise uygulama

yakın bir çalışma sonunda hazırlanan

standartlara uygun olması amacıyla

ve iç kontrol sisteminin etkinliğindeki

konularından oluşmaktadır. Bu ciltte,

bu kaynak eserin ülkemizde kamu

tanıtım, eğitim, konferans ve kaynak

rolleri detaylı olarak incelenmektedir.

bir kurumda iç denetim birim veya

kesimi ve özel sektörde iç denetim

geliştirme faaliyetlerinde bulunmaktadır.

Risk yönetimi bölümü ise, son yıllarda

faaliyetinin nasıl kurulabileceği,

profesyonelleri kadar, yönetim kurulu

Bu faaliyetlerin bir parçası olarak TİDE

hızla gelişen risk yönetimi kavramını

yönetileceği ve nasıl gerçekleştirileceği

ve denetim komitesi üyeleri, üst

eski başkanlarından Sayın Çetin Özbek

yine konuyla ilgili uluslararası tanımlar,

incelenmektedir. İç denetim biriminin

düzey yöneticiler, düzenleyici ve

tarafından kaleme alınan “İç Denetim,

kurallar, standartlar temelinde detaylı

yönetim kurulu denetim komitesi ve

denetleyici kurumlar, akademisyenler

Kurumsal Yönetim, Risk Yönetimi, İç

olarak incelemektedir. Türk Ticaret

üst düzey yönetim ile ilişkilerinin nasıl

ve iç denetimde kariyer yapmak isteyen

Kontrol” isimli kitap TİDE yayınları

Kanunu ile halka açık şirketlerin

olması gerektiği, iç denetimle ilgili

öğrencilere ihtiyaç duyacağı tüm temel

arasında satışa sunulmuştur. Kitap 2

“Risklerin Erken Saptanması ve

yönetmelik, rehber ve politikaların

bilgileri sunacağı inancındayız.

cilt halinde toplam 15 bölüm ve 1080

Yönetilmesi” Komitesi kurmalarını

hazırlanması, iç denetim biriminin

Kitabın baskı ve dağıtımı TİDE

sayfadan oluşmaktadır.

zorunlu kılmaktadır. Kitabın Risk

yönetilmesi, iç denetçi alımı, eğitimi,

tarafından gerçekleştirilmektedir.

Sayın Çetin Özbek tarafından 5 yıla

