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Uluslararası danışmanlık şirketi Control Solutions International’ ın Türkiye ortağıdır. Control
Solutions International Türkiye ofisinde iç denetim & risk yönetimi hizmetlerinden sorumludur. Aynı
zamanda Bahçeşehir Üniversitesinde uzmanlık alanı ile ilgili eğitimler vermekte, Bahçeşehir
Üniversitesinin Kurumsal Yönetim Merkezi’nin Başkanlığını yürütmektedir. Türkiye’ de aralarında
Başbakanlık, Sağlık Bakanlığı, SGK, Sanayi Bakanlığı, Türkiye Finans, Kuveyt Türk, Al Baraka
Türk ve İller Bankasının da bulunduğu pek çok kamu idaresi ve bankaya süreç yönetimi, süreç
analizi, kurumsal yeniden yapılandırma, iç kontrol, iç denetim ve risk yönetimi alanlarında eğitim ve
danışmanlık hizmetleri vermiştir. Kamu İdareleri ve Bankacılık sektöründe iç denetim fonksiyonu
oluşturma, iç kontrol sistemleri oluşturma ve denetleme, risk yönetimi, kontrol öz değerlendirme ve
risk odaklı iç denetim teknikleri konularında 12 yılın üzerinde tecrübeye sahiptir.
Lisans eğitimini Bilkent Üniversitesi İşletme, Yüksek Lisansını Başkent Üniversitesi İşletme ve
Doktora çalışmalarını Ankara Üniversitesi SBF’ de tamamlamıştır.
Meslekte yetkinliğin göstergesi olan CIA (Sertifikalı İç Denetçi) unvanına sahiptir. Lisans eğitimini
Bilkent Üniversitesi’nde tamamlamasının ardından, Başkent Üniversitesi’nden Yüksek Lisans
(MBA), Ankara Üniversitesi’nden İşletme alanında Doktora derecesini almıştır. Süreç yönetimi,
verimlilik, kurumsal performansın artırılması, iç denetim, risk yönetimi ve iç kontrol sistemleri
üzerine akademik çalışmalar yürütmüştür. Özel ilgi ve uzmanlık alanı “örgütsel değişim” ve
kurumsal yeniden yapılandırmalardır.
Meslek hayatına Bilgi Teknolojileri alanında danışman olarak başlamıştır. Bu görevini takiben,
uluslararası bir bağımsız denetim firmasında dört yıl kadar denetçi olarak görev yapmıştır. 2003
yılının Eylül ayında Merkez Bankası’nda denetçi olarak göreve başlamış, bu görevini 7 sene
sürdürmüştür. Kamu Sektöründe ilk uluslararası standartlardaki iç denetim birimini kuran ekipte yer
alan Kaya, aynı zamanda Merkez Bankası iç kontrol sisteminin geliştirilmesine yönelik çalışmalar
yürütmüştür. 2007-2009 yılları arasında pek çok kamu idaresine iç denetim faaliyetlerinin
geliştirilmesine ilişkin danışmanlık yapmış, 800’ den fazla iç denetçiye eğitim vermiştir. 2010
senesinin Ekim ayında, Merkez Bankası’ndaki görevinden ayrılarak, Control Solutions International
firmasında İç Denetim & Risk Yönetimi hizmetlerinden sorumlu Direktör olarak göreve başlamıştır.
Halen görevini, firmanın Türkiye ortağı olarak devam ettirmektedir. Aynı zamanda, Control
Solutions International’ ın kamu sektörü liderliğini yürütmektedir.
İç denetim, iç kontrol ve risk yönetimi alanlarında en önemli referans sitesi olarak gösterilen
www.bertankaya.net üzerinden mesleki bilgi paylaşımı gerçekleştirmektedir. Aylık on binlerce
ziyaretçisi olan sitesinde 200'e yakın mesleki yazı bulunmaktadır.
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