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DENET‹M OLGUSUNUN KURUMSAL KAYNAK PLANLAMASI
(ERP) S‹STEMLER‹YLE BÜTÜNLEfiT‹R‹LMES‹
Doç. Dr. Seval Kardefl SEL‹MO⁄LU
Anadolu Üniversitesi Ö¤retim Üyesi
ÖZET
Bilgi teknolojisindeki h›zl› de¤iflimler iflletmeler daha karmafl›k ve bilgi teknolojisine dayal› sistemleri kullanmaya yönelmifltir ki bunlardan biriside kurumsal
kaynak planlamas› sistemleridir. Bu sistemlerde üretilen muhasebe bilgisinin
güvenilirli¤ini, zamanl›l›¤›n› ve süreklili¤ini sa¤layarak bilgi kullan›c›lar›na bu
konuda hizmet edilmesi gerekir. Söz konusu bilginin güvenilirli¤inin sa¤lanmas› içinde sürekli denetime ihtiyaç vard›r. Sürekli denetim gelece¤in denetim olgusudur. Özellikle elektronik ortamlarda üretilmifl finansal tablolar›n gerçek zamanl› olarak denetlenmesi üzerine oturtulmufl bir denetim yaklafl›m›d›r. Bu ba¤lamda sürekli denetim kurumsal kaynak planlamas› sistemlerinin üretti¤i finansal karakterli bilgilerin denetlemesinde sistemle bütünlefltirilerek kullan›lan denetim olgusudur.
ANAHTAR KEL‹MELER: Kurumsal Kaynak Planlamas›, Bilgi Teknolojileri, Muhasebe Bilgi Sistemleri, Sürekli Denetim
ABSTRACT
Rapid changes in information technology have resulted in the adoption of
compleks information systems by companies and one of the compleks system is
about enterprise resource planning. These systems produced accounting informations which must be and are reliable, continuous and online. So decision makers can use these financial informations to make their decisions, and obviously
to assure the reliability of these information, the information needs to be audited continuously. Continuous auditing in an approach to audit the financial statements that are produced in electronic enviroments. Continuous auditing is produce an audit report about assurance and reliability of the companies financial
statements which is company using ERP system for their facilities. Continuous
auditing will be also an important audit aproach in the future for auditor and
accountant profession, due to its vital function.
KEY WORDS: Enterprise Resource Planning Systems(ERP) , Information
Technologies (IT), Accounting Information Systems (AIS), Continuous Auditing (CA)
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1.G‹R‹fi
Bu bildiri “Denetim Olgusunun Kurumsal Kaynak Planlamas› Sistemleri ile Bütünlefltirilmesi” konusu üzerine aç›klamalar getirmek amac›yla haz›rlanm›flt›r.
Bildiri iki temel bölümden oluflmaktad›r. Birinci bölümde kurumsal kaynak
planlamas› kavram› tan›m›, tarihsel geliflimi ve özellikleri genel bir bak›fl aç›s›ndan ele al›nmaktad›r. ‹kinci bölümde ise, Kurumsal kaynak planlamas› sistemlerinin denetim olgusu ile bütünlefltirilmesi üzerinde durulmakta ve bu çerçevede yay›nlanm›fl olan standartlarda de¤inilmektedir.

1. KURUMSAL KAYNAK PLANLAMASI S‹STEMLER‹
Günümüzde dünyada ortaya ç›kan en son üç köklü ekonomik dönüflüm vard›r ki
bunlar: (fiahin,2004:155)
√ Ulusal ekonominin küresel ekonomiye dönüflmesi,
√ Endüstri ekonomisinin bilgi ekonomisine dönüflmesi,
√ Geleneksel somut iflletmenin elektronik dijital ekonomiye dönüflmesi.
Bu köklü ekonomik dönüflümler gerek ülkelerde gerekse iflletmelerde kaynaklar›n etkin kullan›lmas› konusunda bir bütünlü¤ün oluflturulmas› zaruretini yaratm›flt›r. Bu bütünleflme ülkeler baz›nda küreselleflme iflletmeler baz›nda ise kurumsal kaynak planlamas› olarak adland›r›lmaktad›r. Küreselleflme olgusu hem
ülkeler hem de iflletmeler aç›s›ndan birçok risk ve f›rsat›nda ortaya ç›kmas›na
neden olmufltur.
Küreselleflme sonucu ortaya ç›kan bu riskler ve f›rsatlar, iflletmelerin daha rekabetçi bir ortamda faaliyet göstermelerini zorunlu hale getirmifltir. ‹flletmeler rekabet ederken de ayn› zamanda da karl›l›klar›n› artt›rmay› amaçlam›fllard›r. ‹flletmeler hem karl›l›klar›n› artt›rmak hem de rekabet üstünlü¤ü yaratabilmek için
ise düflük maliyetler, yüksek kalite, ürün teslim h›z› ve ürün çeflitlemesi fleklinde belirlenmifl olan dört temel de¤iflkene yönelmifllerdir.Tüm bunlar›n yan› s›ra
iflletmelerin bilgi yönetimine de gereken önemi vererek rekabet güçlerini art›rma çabalar›n› destekleyebilirler.
Etkin bir bilgi yönetimi sayesinde iflletmeler içerden ve d›flardan sa¤lanan bilgileri toplayarak ve içerde paylaflarak,karar almada kullanarak, k›sa ve uzun vadeli planlama yaparak mevcut bilgi sistemlerini daha etkin ve verimli bir hale getirerek rekabet güçlerini artt›rabilirler. Ancak etkin bir bilgi yönetiminin flart› iflletmede kurulacak olan esnek ve güçlü bir teknolojik alt yap› ile desteklenmek
zorunda olmas›d›r ki istenilen etkinlik elde edilebilsin. ‹leri teknolojiler oldukça
maliyetli donan›mlard›r. Teknolojik kararlar›n al›nmas›, üst yönetimin görev
alan›na girer (fiahin, 2005:81) Üst yönetimin seçti¤i teknoloji sadece iflletme faaliyetlerinin verimlili¤ini ve etkili¤ini de¤il ayn› zamanda iflletmenin karl›l›¤›n›
art›rmas›n›, büyümeyi ve varl›¤›n› devam ettirmesini de sa¤lay›c› önemli bir etkiye sahiptir.
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Sonuç olarak dört temel de¤iflkenle birlikte etkin bir bilgi yönetiminin oluflturulmas› iflletmelerin yeniden yap›lanma sürecine girmelerine yol açm›flt›r. Bu ba¤lamda da bilgi ifllem teknolojilerinin en son ve en geliflmifl çözümü olan kurumsal kaynak planlamas› sistemlerini gündeme getirmektedir.

2.1.Tan›m›
Bu bildiride kurumsal kaynak planlamas›nda bahsi geçen kurumlar ekonomik
kurumlard›r ki bunlar küçük ve orta ölçekli iflletmeler, ulusal büyük iflletmeler
ve çok uluslu iflletmeler olarak belirlenmifltir.
Kurumsal kaynak planlamas› sistemleri için çeflitli tan›mlar yap›lm›flt›r. fiöyle ki:
“Kurumsal kaynak planlamas›, iflletmenin malzeme iflgücü, sermaye gibi tüm
kaynaklar›n›n eflgüdümlü olarak etkin ve verimli bir flekilde planlanmas›n› ve
kontrol edilmesini sa¤layan bir sistemdir.” ( Tanyafl,1997:15)
“APICS’e göre ( American Production and Inventory Control Society) müflteri
siparifllerini karfl›lamak için, kurum ve iflletme genelindeki gerekli kaynaklar› almak, üretmek ve sevk etmek, hesaplamak gibi ifllemleri belirleyen, planlayan
muhasebe odakl› bir yaz›l›md›r.” (APICS, 2003)
“Muhasebe, finans, sat›n alma , üretim, pazarlama ve insan kaynaklar› gibi fonksiyonlar›n bütünleflik olarak ele alan yaz›l›m istemidir.”(Levine,1999:54)
Yap›lan bu tan›mlara göre KKP sistemlerinin ortak özellikleri flöyle s›ralanmaktad›r:
√ Bütünleflik bir yaz›l›m sistemidir.
√ Muhasebe, finans, sat›n alma , üretim, pazarlama, ve insan kaynaklar› gibi
fonksiyonlara ait verileri ve bilgileri bütünlefltirir.
√ ‹flletme kararlar›n›n al›nmas›n› destekleyen tüm bilgileri efl zamanl› olarak
sa¤lar.
√ ‹flletme içi ve d›fl›na efl zamanl› bilgi üretmekle iliflkileri verimli hale getirir.
√ ‹flletmedeki mevcut kaynaklara iliflkin bilgilere anl›k ve elektronik olarak ulafl›lmas›na olanak sa¤lar.
√ ‹flletme içi birimlere kaynaklar›n en ekonomik flekilde aktar›m›n› sa¤lar.
√ ‹flletmenin kaynaklar›n›n rasyonel kullan›m›n› gerçeklefltirir.
‹flletme içi ve d›fl› çevrelerle, çal›flanlarla, tedarikçilerle ve müflterilerle iletiflimde bulunabilmek için ileri bilgi teknolojilerine sahip olmak gerekir ki iflletme
rekabet üstünlü¤ü aç›s›ndan avantaj elde etsin. ‹leri bilgi teknolojileri bütünleflik bir bilgi sistemini de gerekli k›lmaktad›r. Kurumsal kaynak planlamas› sistemleri bir alt sistemidir ki ileri bilgi teknolojileriyle bütünlefltirilmifl bilgi teknolojileri kapsam›nda ele al›nmaktad›r. Kurumsal kaynak planlamas› sistemleri,
yer ve zaman aç›s›ndan genifl kapsaml› iflletme kaynaklar›n› ve iflletme süreçle279
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rini ekonomik olarak kullanmak için gelifltirilen bir yaz›l›md›r. Bu yönden de
flirket gruplar› veya holdingler için ideal yaz›l›mlard›r. Ama küçük ve orta büyüklükteki iflletmelerce de uygulanabilirlikleri vard›r. Bu yaz›l›mlar bilgi teknolojilerinin omurgas›d›r. ‹nsan kaynaklar›, malzeme yönetimi, tedarik zinciri,
muhasebe, finans, üretim, otomatik sat›fl, müflteri hizmetleri ve siparifl kabulü
kurumsal kaynak planlamas› sistemlerinin kapsam›na giren modüllerdir( fiahin,2005:84). Kurumsal kaynak planlamas› bu modüller sayesinde otomatik üretim planlama ve kontrol sistemlerinin en geliflmifli olarak adland›r›lmaktad›r.‹flletmenin tüm üretim kaynaklar›ndaki, tüm siparifllerindeki ve maliyet muhasebesi dahil tüm bilgilerdeki hareketleri efl zamanl› olarak izler, süreçler ve muhasebelefltirir (fiahin,2005:84). Bu ba¤lamda Kurumsal kaynak planlamas› sistemleri Bütünleflik, Efl zamanl› (Real Time) ve Elektronik Veri De¤iflimi (EDI) sistemleri olarak kategorize edilmektedirler.

2.2 Tarihsel Geliflim Süreci
1960’ l› y›llardan beri iflletmeler özellikle üretim, sat›fl ve da¤›t›m fonksiyonuna
sahip olanlar verimliliklerini, karl›l›klar›n› ve bilgi sistemlerini gelifltirmek ve
yenilemek konusunda bir aray›fl içerisindedirler. ‹lk çal›flmalar envanter kontrolü ile bafllad›. 1970’li y›llar›n bafl›nda ABD’de Malzeme ‹htiyaç Planlamas›
(MRP) ortaya ç›kt› .MRP, hedeflenen üretimi gerçeklefltirmek için gereken
hammadde ve malzeme miktar›n›, bu ihtiyaçlar›n zamanlamas› ve planlanmas›
ile tedarikini sa¤lamaktayd›( P›nar ve Erdem, 2002:2). 1980’li y›llarda MRP’nin
daha geliflmifli olan ‹malat kaynaklar› planlamas› (MRP II) sistemleri ortaya ç›kt›. Bu sistemler sadece malzeme de¤il insan ve makine gibi ihtiyac› da kontrol
etmekteydi. Ayr›ca imalat ve da¤›t›m faaliyetine de sahip olduklar›ndan kapasite planlamas›na da olanak vermekteydi. 1990’l› y›llarda Kurumsal kaynak planlamas› (ERP) sistemlerine geçilmifltir. Bu sistemler mühendislik, muhasebe, insan kaynaklar›, da¤›t›m, proje yönetimi gibi bir iflletmenin bütün fonksiyonlar›n› içerecek flekilde oluflturulmufllard›r. ERP sistemler, tüm ifl süreçlerini ve otomasyonu ayn› yaz›l›m üzerinde gerçeklefltirmesiyle çok say›da ara yüz kullan›lma zorunlulu¤unu ortadan kald›rd›¤› gibi bütün süreçler aras›nda do¤al bir entegrasyon oluflturarak her bir süreçte elde edilen de¤erli bilgilerin hatas›z ve zaman kayb› olmaks›z›n bir di¤erinde kullan›lmas›n› sa¤lar ( Tarpinof,2001). Bu
ba¤lamda da sistem bilgiyi tek bir çat› alt›nda toplayarak do¤ru kifliye, do¤ru zamanda ve do¤ru maliyetle iletmifl olur.
Bir ERP sistemi iflletmeye hedefler gözeterek süreç temelli yaklaflan, tüm fonksiyonlar› s›k› bir flekilde entegre eden bilgi ve veri ihtiyaçlar›na cevap verme
amac›na hizmet eden çok say›da alt sistemi içeren bir yaz›l›m çözümüdür. Bu
özelli¤i ile iflletme için ayr›nt›l› bir bilgi sistemidir. Söz konusu sistem iflletmenin çeflitli fonksiyonlar›n› birbirine ba¤layan paket programlardan oluflur. Günü280
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müzde piyasada ERP sistemlerin kurulumunu yapan ve dan›flmanl›k hizmeti veren BAAN, SAP, ORACLE, IBM, CODA, JD EDWARDS, MARCARN, PEOPLESOFT, RAMCO, PLATINUM, SOFTWARE2000 gibi büyük ve uzman
firmalar vard›r ( Jagannathan,2003:3).

2.3. Kurumsal kaynak Planlamas› Sistemlerinin Uygulanmas›ndaki Amaçlar, Sistemin Seçimi ve Kurulum Süreci
‹flletmelerin kurumsal kaynak planlamas› sistemleri uygulamadaki amaçlar› yedi bafll›k alt›nda toplanabilir ki bunlar; ( Hawking, 2003: 796)
√ ‹fl süreçlerinin yeniden yap›land›r›lmas›n› kolaylaflt›rmak,
√ Ayr›k imalat, da¤›t›m kanallar›n› kontrol edebilmek,
√ Bilgi teknolojisi yap›s›n› gelifltirmek,
√ Üretim yönetiminde etkinlik sa¤lamak,
√ Sat›n alma yönetiminde etkinlik sa¤lamak,
√ Pazarlama yönetiminde etkinlik sa¤lamak,
√ Muhasebe ve Finansal yönetimde etkinlik sa¤lamak.
Sistemin kurulmas› için bu amaçlar belirlendikten sonra iflletme piyasadaki hangi sistemi seçecek?, hangi sistem iflletmenin yap›s›na daha uygun? ve ihtiyaçlar›na daha iyi cevap veriyor? gibi konulardaki sorular› konusunda karar vermek
zorundad›r ki bu kararlar flunlard›r: ( Lau, 2003: 732)
‹htiyac›n ortaya ç›kmas›,
√ Seçim ekibinin kurulmas›,
√ Seçim kriterlerinin belirlenmesi,
√ Alternatiflerin ortaya konmas›,
√ Fayda/ maliyet analizlerinin yap›lmas›,
√ Alternatifler aras›nda seçim yapmak,
√ Belirlenen yaz›l›ma iliflkin sözleflmenin haz›rlanmas›.
‹flletme sistemin kurulumu ile ilgili kararlar› netlefltirdi¤inde ve hangi firmayla
anlaflaca¤›n› kararlaflt›rd›¤›nda art›k sistemin kurulum aflamas›na geçilir. Kurumsal kaynak planlamas› sistemlerinin kurulumunda istenilen baflar›n›n elde
edilebilmesi için yaz›l›m, yerel destek ve uygulanabilirlik unsurlar› göz önüne
al›nmal›d›r.
Kurumsal kaynak planlamas› sisteminin kurulumu yedi temel aflamadan oluflmaktad›r ki bunlar: (Dias, 2004: 156)
a. Proje ekibini oluflturmak,
b. Proje hedeflerinin belirlenmesi,
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c. ‹fl süreçlerinin belirlenmesi,
d. ‹fl süreçlerinin yeniden yap›land›r›lmas›,
e. KKP paket kurulma süreci,
f. Sistemin çal›fl›r halde tutulmas›,
‹flletmelerde KKP sistemlerinin kurulup tam çal›fl›r hale getirilmesi iyimser bir
yaklafl›mla en az 1- 2 y›l sürmektedir. Daha sonra ise sistemin sürekli çal›fl›r halde tutulmas› gerekir ki bu ba¤lamda KKP sistemlerindeki en önemli iki anahtar
kelimesi ifl süreçleri ve iflletme kültürüdür. Kurulan sistemin süreklili¤ini sa¤layabilmek için iflletmenin ifl süreçlerine odaklanm›fl ve sistemin mant›¤›n› ve
önemini çal›flanlar›na benimsetmifl olmas› flartt›r.

2.4. Kurumsal Kaynak Planlamas› Sistemlerinin Olumlu ve Olumsuz
Yönleri
Her sitemin oldu¤u gibi KKP sistemlerinin de olumlu ve olumsuz yönleri vard›r. Olumlu ve olumsuz yönlerinde bahsederken sistemi kuran ve yaz›l›m› ifl süreçlerine adapte etmifl olan iflletmelere olan faydalar›ndan ve olumsuzluklar›ndan bahsedilmek istenmektedir.Söz konusu faydalar flunlard›r:( P›nar ve Erdem,2003:4)
√ Rekabetçi ve bask›lara ve piyasa f›rsatlar›na daha h›zl› tepki vermesi,
√ Daha esnek ürün konfigürasyonu,
√ Stokun azalmas›,
√ ‹flletme içi koordinasyon art›fl›,
√ Üretim performans› art›fl›,
√ Stratejilere uygun iflletme yönetimi,
√ ‹flletme kaynaklar›n›n verimli ve etkin kullan›m›,
√ Müflteri memnuniyetinde art›fl,
√ Bilginin entegrasyonu ile tek bir noktadan gerekli bilgilere ulaflma imkan›,
√ Bilginin kesintisiz biçimde paylafl›lmas›,
√ Kullan›lan bilginin kalitesinin gelifltirilmesi,
√ Direkt ifllem maliyetlerinin azalt›lmas›,
√ ‹flletme kaynaklar›n›n verimli ve etkin kullan›m›,
√ Fabrikalar aras›nda malzeme, iflçilik, makine – teçhizat, bilgi gibi üretim ve
da¤›t›m kaynaklar›n›n ortaklafla ve verimli kullan›m›n›n sa¤lanmas›,
√ Müflteri, da¤›t›m merkezi,üretim ve tedarikçi aras›nda yak›n iflbirli¤i ve bilgi
iletiflim ortam›n›n sa¤lanmas›.
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Olumsuz yönleri ise ; (P›nar ve Erdem,2003: 5)
√ KKP sistem paketi kurulum maliyeti çok yüksektir.
√ KKP sistemleri dan›flmanl›k kurulufllar›ndan al›nan di¤er hizmetlerde maliyeti artt›r›c› etkiye sahiptir.
√ KKP kurulumu uzun bir zaman ve emek gerektirir.
√ Çal›flanlar›n KKP sistemlere yabanc› olmalar› da problemler yaflanmas›na yol
açar. Bu nedenle kapsaml› bir e¤itim almalar› gerekir ki buda iflletmeye ek maliyetler getirir.

2.5. Kurumsal Kaynak Planlamas› Sistemlerinin Baflar› fiartlar›
‹flletmelerde kurulan kurumsal kaynak planlamas› sistemleri olumlu ve olumsuz
yönleriyle de¤erlendirildi¤inde olumlu yönlerin ve iflletmede yaratt›¤› katma de¤erin daha çok olmas› ve iflletmenin geliflen ve de¤iflen ekonomik flartlara uyum
sa¤layabilmesi için KKP sistemleri tercih etmeleri zorunlulu¤u ortaya ç›kmaktad›r. KKP sistemlerin uygulanmas›nda ve istenilen faydan›n sa¤lanmas›nda ise
flu flartlar›n sa¤lanarak sistemin baflar›ya ulaflt›r›lmas› gerekmektedir: (Bradley,
2003:1023)
√ Üst yönetimin deste¤i ve kat›l›m› sa¤lanmal›,
√ ‹fl süreçleri yeniden yap›land›r›lmal›d›r, (Reorganizasyon)
√ Kurulum süreci proje yönetimi anlay›fl›na uygun olarak gerçekleflmeli,
√ Sistemde kullan›lacak verilerin do¤rulu¤u sa¤lanmal›,
√ Tüm çal›flanlara sistemle ilgili gerekli ve uygun bilgiler verilmeli,
√ Yaz›l›m ve donan›m uygunlu¤u sa¤lanmal›,
√ Yetkin bir KKP dan›flmanl›k kuruluflundan destek al›nmal›d›r.
3. DENET‹M OLGUSUNUN KURUMSAL KAYNAK PLANLAMASI
S‹STEMLER‹ ‹LE BÜTÜNLEfiT‹R‹LMES‹
Bilgi teknolojisi alan›nda yaflanan h›zl› geliflmeler ve de¤iflimler iflletme ve iflletme çevrelerini de¤ifltirmifl ve de¤ifltirmeye devam etmektedir. Bu büyük de¤iflimler muhasebeyi de etkilemifl ve art›k muhasebeye farkl› bir bak›fl aç›s› kazand›rm›flt›r.Çünkü bilgi teknolojileri sayesinde art›k muhasebe bilgilerinin kaydedilmesi, s›n›fland›r›lmas›, özetlenmesi ve raporlanmas› gibi süreçler daha basit bir flekilde ve k›sa sürede yerine getirilmeye bafllanm›flt›r. Di¤er bir ifadeyle
iflletmeler bilgi teknolojisine dayal› bilgi sistemleri kurarak daha h›zl›, daha güvenli ve daha az maliyetle bilgiler üretmeye yönelmifllerdir. ‹flletmelerde muhasebe ile ilgili karar destek sistemleri, bütünleflik sistemler ve biliflim a¤lar› olarak adland›r›lan üç tür bilgi teknolojisi uygulamas› görülmektedir ( KAMH‹,1999:s.230)
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Kurumsal kaynak planlamas› sistemleri bunlardan bütünleflik sistemler içine girmektedir. Bu tür sistemlerde üretim, pazarlama, insan kaynaklar› ve muhasebe
– finansman olmak üzere dört temel modül bulunmaktad›r. Her bir modül kendi içinde bir sürü alt modüllere ayr›l›r. Kurumsal kaynak planlamas› sistemine
sahip olan bir iflletmede de elbette ki muhasebecinin görevi de, ifli de, sorumluluklar› da bir de¤iflim gösterecektir. Bu ba¤lamda da KKP sistemine sahip iflletmenin denetimi de elbetteki klasik denetim anlay›fl›nda farkl› bir yaklafl›mla
ele al›nacakt›r. Ortaya ç›kan bu farkl›l›klar ise KKP sistemi uygulayan iflletmede üretilen finansal karakterli bilgilerin gerçek zamanl› (Real Time ) olarak elektronik veri de¤iflimi(EVD) (EDI- Electronic Data Intercharge)fleklinde ve geniflletilebilir iflletme raporlama dili (KSBRL- Ekstensible Business Reporting Language) dili olan bir elektronik dil kullan›l›yor olmas›ndan ileri gelmektedir. Yani sürekli bir veri üretimin oldu¤u ve defter ve belgelerin (Paperless) olmad›¤›
bir bilgi sistemidir.
Sonuçta finansal bilginin elektronik ortamda, sürekli bir flekilde ve gerçek zamanl› üretildi¤i ortamlarda elbetteki geleneksel denetim yaklafl›m›ndan farkl›
olmas› kaç›n›lmaz bir gerçektir ki ba¤›ms›z denetçiler bu tür sistemleri sürekli
denetimi (Continuous Auditing –CA) kullanarak denetlemektedirler.

3.1. Sürekli Denetim
Geleneksel bilgi üreten sistemlerin yerini alan elektronik veri de¤iflimi ile gerçek zamanl› bilgi üreten sistemlerin üretti¤i finansal bilgilerinde denetimi yeni
denetim yöntemleriyle yap›lmal›d›r. ‹flte bu yeni denetim yöntemi de sürekli denetim kavram› ile adland›r›lmaktad›r. Sürekli denetim kavram› akademik literatür, mesleki literatür ve resmi raporlarda olmak üzere üç farkl› tan›ma sahiptir.
Bu tan›mlar içinde en kapsaml›s› ve kabul göreni akademisyenlerin yapt›¤› tan›md›r ki bu tan›ma göre:(Rezaee, ve di¤erleri, 2002:s.150)
“Sürekli denetim, fiziki belge olmaks›z›n gerçek zamanl› muhasebe bilgi sisteminde üretilmifl olan finansal tablolarda yer alan finansal karakterli bilgilerin
do¤rulu¤una ve güvenilirli¤ine iliflkin bir görüfl oluflturmak amac›yla bilgisayar
destekli denetim tekniklerini ve analitik prosedürleri kullanarak elektronik denetim kan›tlar›n› toplamaya ve toplanan kan›tlardan ulafl›lan görüflü bir denetim raporu ile bilgi kullan›c›lar›na sunmaya yönelik sistematik bir süreçtir.”
Yap›lan bu tan›ma göre sürekli denetim ba¤›ms›z denetçiler taraf›ndan sunulan
bir hizmettir. Ancak istenilen güvenilirli¤in ve istenilen sürekli bilginin türüne
göre ba¤›ms›z denetçi sürekli denetimi bir denetim hizmeti, denetim sonras› bir
hizmet veya güvence hizmeti olarak sunabilir.Yani denetim veya dan›flmanl›k
hizmeti fleklinde sunulan bir hizmet yelpazesi ortaya ç›karmaktad›r. Denetçi
hangi hizmet için yaparsa yaps›n sonuçta sürekli denetim yapmakla ulaflt›¤› süreklilik gösteren bilgiyi üst yönetimin ve ilgili taraflar›n kullan›m›na sunmakta284
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d›r. Bu ba¤lamda da sürekli denetim birçok müflteriye ve onlar›n çeflitli bilgi ihtiyaçlar›na cevap verebilecek flekilde yap›lan bir denetim türüdür.
Sürekli denetimi, KKP sistemleri için önemli hale getiren etken bu tür sistemlerin tüm sa¤lad›¤› kolayl›klar›n yan› s›ra büyük riskleri de bünyelerinde tafl›malar›d›r.Çünkü sürekli denetim ba¤lam›nda iflletmenin sürekli güvenilirli¤ini de
sa¤lamak yap›lan denetimin bir parças›d›r.(Önal ve Pekdemir,1999:s.188)Özellikle son y›llarda yaflanan Enron gibi olaylardan sonra sürekli denetimin önemi
daha da iyi ortaya konmufltur ve günümüzde de bu önem giderek artmaktad›r.
Sürekli denetime ile geleneksel denetim anlay›fl› aras›ndaki farkl›l›klar vard›r ki
bunlar :
a) Sürekli denetimde, yap›lan denetimlerin kalitesi daha yüksektir çünkü denetçi müflterisinin iflini, sektörünü ve iç kontrol yap›s›na iliflkin elde edilen bilgilerinin güvenilirli¤i de yüksektir. Çünkü elektronik ortamda haz›rlanm›fl veriler,
kay›tlar ve belgelere dayanmaktad›r.
b) Sürekli denetimde denetçi gerçek zamanl› muhasebe sistemi gere¤i bilgilerin
güvenilirli¤i ve geçerlili¤i daha yüksektir ki ifllemlerin kaydedilifli ve bunlar›n
ilgili kontrol prosedürleri daha aç›k ve net olarak belirlenmifltir.
c) Sürekli denetimde, gerçek zamanl› muhasebe sistemlerinde elektronik belgelere ve ifllemlere iliflkin maddi do¤ruluk testlerine daha az yer verilirken temelde iç kontrol ifllemlerine daha etkin ve yeterli düzeyde yer verilerek, bir kontrol
riski a¤›rl›kl› denetim program› yap›l›r.
d) Sürekli denetim, denetçinin kendisinin gelifltirece¤i veya bir denetim paket
program›yla bilgisayar yard›m›yla piyasadan temin edece¤i denetim paket program› vas›tas›yla denetim yap›lmas›n› öngörmektedir. Bu paket programlar riskleri belirleyen, iç kontrol sistemini de¤erleyen, elektronik olarak denetim prosedürlerini yapan, analitik inceleme için gerekli bilgileri indirebilen, kay›tlar› hesaplayan, büyük defterleri listeleyen, maddi do¤ruluk ve kontrol testlerine iliflkin örneklemleri seçebilen normal olmayan ifllemleri ve farkl›l›klar d›fl›nda tan›mlayabilen ve do¤rulamalar› yapabilen içerikte olmal›d›r (Rezaee ve di¤erleri, 2002: s. 151)
Yukar›da geleneksel denetime olan üstünlükleri belirtilen sürekli denetimin
olumlu yönleri ise flu flekilde s›ralanabilir:
√ Geleneksel denetime göre maliyeti daha düflüktür.
√ Geleneksel denetime göre da az amanda yap›l›r.
√ Sürekli denetimin ç›kt›lar›n›n kalitesi daha yüksektir.
√ Sürekli denetimde denetçi maddilik testlerini kontrol testlerini yaparken ayn›
anda yapmaktad›r ki buda ifllem testlerinin ve analitik prosedürlerin y›l içinde
yap›lmas›na imkan tan›rken y›l sonunda yap›lan hesap kalan› testlerini azalt›larak yap›lmas›na neden olur.
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Tüm bu üstünlükler dikkate al›nacak olursa kurumsal kaynak planlamas› sistemleri kullanan iflletmelerin denetiminde sürekli denetimin tercih edilmesi gerekir.

3.2 Sürekli Denetimle ‹lgili Standartlar
Elektronik ortamlarla birlikte sürekli denetimin gündeme gelmesi ve bu ba¤lamda elektronik denetim kan›tlar›n›n toplanmas› gere¤i Amerika’da bu konuda ilgili denetim standartlar›n›n belirlenmesine yol açm›flt›r. Günümüzde sürekli denetimle ilgili standart baz›nda düzenlemeler Amerika’da ve Kanada’daki muhasebe birliklerinde görülmektedir. Yap›lan düzenlemeler flöyledir:
1996 Denetim Standartlar› Komitesi (Auditing Standard Board -ASB)
SAS No: 80 “Denetim Kan›tlar›”
2002 Denetim Prosedürleri Çal›flmalar› (Auditing Procedures Study- APS)
SAS No: 94 “Denetçinin Finansal Tablo Denetiminde Bilgi Teknolojilerinin ‹ç
Kontrol Üzerine Etkilerinin De¤erlenmesi”
Bu iki standart baz›ndaki düzenleme denetçilere sürekli denetim konusunda yol
gösteren standartlard›r. Ancak en iyi aç›klama ve en son yap›lan düzenleme olmas› nedeniyle en kapsaml›s› SAS No: 94 dür ki bu standartta yap›lan düzenlemeler flu üç bafll›k alt›nda toplanabilir:
√ Bilgi teknolojilerinin iç kontrol yap›s› üzerine olan etkileri,
√ Sürekli denetimde önemli olan bilgi teknolojisi kontrollerinin türleridir(KKP gibi)
√ Gerçek zamanl› muhasebe sistemlerindeki finansal raporlar›n sürecidir.
Kurumsal kaynak planlamas› sistemleri gibi çok karmafl›k ve çok yayg›n bir flekilde tüm iflletme türlerinde ( Büyük, orta, küçük) uygulama alan› bulan sistemlerin denetiminde en önemli nokta iç kontrol yap›s›n›n iyi bir flekilde ele al›nmas›, anlafl›lmaya çal›fl›lmas› ve söz konusu risklerin belirlenmesi gerekir ki sürekli denetimden beklenen verim al›nabilsin. Di¤er bir ifadeyle sürekli denetimde
iç kontrol sistemi üzerine yo¤unlaflmak ve sistemin etkinli¤ini ve verimlili¤ini
ölçmek temel amaç gibi alg›lanmaktad›r ki bu bir parçada do¤ru bir yaklafl›md›r. Bu tür sistemlerde afla¤›daki gibi riskler görülebilir: ( Ratcliffe ve Munter,
2002:s.43)
√ Sisteme girilen verilerin sürekli olarak güvenilir olamayan veriler flekilde ve
hatal› olarak girilmesi bu tür sistemlerin üretti¤i bilgilerin güvenilirli¤ini azalt›c› etki yarat›r.
√ ‹fllemlere ve kay›tlara sistem d›fl›ndan yetkisiz kiflilerce eriflim ve bu nedenle
de ifllemlerin ve kay›tlar›n bozulmas› veya uygun olmayan flekilde düzeltilmesi,
¸ Yetkisiz olarak bilgisayar programlar›n›n de¤ifltirilmesi,
√ Yap›lmak zorunda olan de¤iflikler nedeniyle bilgisayar programlar›ndaki de¤iflimlerin baflar›s›zl›kla sonuçlanmas›,
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√ Verilerin kaybolma olas›l›¤›,
√ Sisteme uygun olmayan bir flekilde verilerin elle girilmesi.
Denetçi, sürekli denetim yaparken iç kontrol sistemlerini de¤erleme aflamas›nda bu riskleri göz önüne alarak denetledi¤i iflletmede hangilerinin mevcut olup
olmad›¤› netlefltirilmeli ve kabul edilebilir kontrol riski düzeyini belirleyerek
yapaca¤› denetime ait denetim program› ve plan› haz›rlar.Kurumsal kaynak
planlamas› sistemlerine sahip iflletmelerde genelde iç kontrol sisteminin güvenilirli¤ini sa¤lamak için söz konusu olan bu riskleri azaltmakta SYSTRUST ,
WebTRUST ve WebTRUST-ISP V.b. güvenlik sistemleri kullan›lmaktad›r (
Searcy, Woodroof, 2003:s.50). Bu güvenlik sitemlerinin temel amac› bilgi teknolojisi destekli iflletmede kurulmufl olan bilgi sisteminin güvenilirli¤ini en üst
düzeyde tutacak flekilde korumakt›r. (AICPA/CICA) SYSTRUST sistemi Amerika ve Kanada’l› Muhasebeciler birliklerinin ortaklafla haz›rlad›klar› bir güvenlik sistemidir. SYSTRUST güvenlik sistemi kurumsal kaynak planlamas›
sistemi kurulurken iflletmeye sistemin bir parças› fleklinde entegre olarak kurulmakta ve çal›flt›r›lmakta. (Mc Phie,2000:s.1). Denetçi, denetim raporunda da
müflteri iflletmenin iç kontrol sisteminin güvenilirli¤ini belirtirken KKP sistemiyle entegre edilmifl olarak kullan›lan SYSTRUST sisteminin ilkeleri ve kriterlerine uyulmak suretiyle bu güvenilirli¤e ulafl›ld›¤›n› görüflünde belirtir.
Bunlar›n yan› s›ra SAS No. 94’de denetçinin KKP sistemlerini uygulayan müflteri iflletmenin iç kontrol sisteminin etkinli¤ini de¤erlerken kullanaca¤› bilgisayar destekli denetim tekniklerine de (CAAT- Computer Assisted Auditing
Tests) de¤inilmektedir. Söz konusu bu tekniklerin kullan›lmas›yla da SAS 80’e
göre denetçinin say›ca oldukça yüksek miktarda elektronik bilgiye kolayca ulaflabilmesi de denetçinin belirleyece¤i dedeksiyon riskinin ve kontrol riskinin seviyelerinde azalt›c› bir etkide yol açaca¤› belirtilmektedir. Ayr›ca toplanacak
olan bu kan›tlara dayanarak denetçi yapaca¤› maddi do¤ruluk testlerinin zaman›n›, kapsam›n› ve yap›s›n› belirler.

3.3 Kontrol Testlerinin ve Maddi Do¤ruluk Testlerinin Sürekli Denetimde
Uygulan›fl›
Sürekli denetim uygulamas›n›n ön flart› denetimi yapacak olan denetim ekibinin bilgi teknolojileri konusunda yeterli bilgi ve tecrübeye sahip olmalar› gerekir. Bu tür denetim yapacaklara bilgi teknolojisi uzman› denetçiler (IT auditors)
denilmektedir. Denetçi sürekli denetim çal›flmas› yaparken ayn› zamanda iflletmedeki bilgi teknolojisi uzmanlar›ndan ve proje yöneticisinden de yard›m olmak zorundad›r. Çünkü KKP sistemleri daha öncede belirtildi¤i gibi oldukça
karmafl›k sistemlerdir. Denetçinin denetleyece¤i gerçek zamanl› bir muhasebe
sistemidir.
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Böyle bir sistem ise flu aflamalardan oluflur: (Rezaee ve di¤erleri, 2001:s.159):
√ ‹fllemlerin tan›mlanmas› ve di¤er ekonomik olaylar›n tan›mlanmas›,
√ Yeterli ve etkin bir iç kontrol sisteminin olmas›,
√ Muhasebe verilerinin ve ifllemlerinin gerçek zamanl› olarak kaydedilmesi, hesaplanmas› ve raporlanmas›n›n gerçek zamanl› muhasebe bilgi sisteminde yap›lmas›,
√ Tüm ifllemlerin elektronik bir ortamda sürdürülmesi,
√ Tüm büyük defter hesaplar›n›n ( ana ve yard›mc›) online sistemde izlenmesi,
√ Gerçek zamanl› mali tablolar›n online olarak üretilmesi.
Denetçi gerçek zamanl› böyle bir muhasebe sistemini denetlerken yapaca¤› sürekli denetimi flu befl temel aflamadan oluflturur: ( Rezaee ve di¤. (Çev. Bayaz›tl›), 2002:s.119)
√ Analitik prosedürleri içeren bir denetim planlamas›,
√ Kontrol testlerinin performans› ve kontrol riskinin düzeyini içeren gerçek zamanl› muhasebe sistemine iliflkin iç kontrol yap›s›n›n dikkate al›nmas›,
√ ‹fllemlere iliflkin ayr›nt›lara aral›kl› ve sürekli denetim testlerinin uygulanmas›,
√ Y›l sonunda hesap kalanlar›n›n test edilmesi ve analitik prosedürlerin uygulanmas›na iliflkin testlerin yap›lmas›,
√ Denetimin tamamlanmas› ve denetim raporunun yaz›lmas›.
Sürekli denetim uygulamas›nda denetçiler yapacaklar› denetimi planlarken a¤›rl›¤› iç kontrol sistemine vererek elektronik ortamda elde edebilecekleri kay›tlar›n ve belgelerin neler oldu¤unun netlefltirilmesi gerekir. Denetçi, sürekli denetim gere¤i iç kontrol sistemini incelerken ve de¤erlerken Sponsor örgütler komitesi raporunda (COSO- Committee of Sponsoring)ve SAS 94’de belirtilen iç
kontrol sisteminin befl unsuru olarak kabul edilen unsurlar› göz önüne almak zorundad›r ki bunlar kontrol çevresi, risk de¤erlemesi, bilgi ve iletiflim, kontrol faaliyetleri ve izleme dir. Denetçi, KKP sistemi uygulayan müflteri iflletmenin iç
kontrol sistemini de¤erlerken yapmak zorunda oldu¤u kontrol testleri “Bütünleflik Test tekni¤i” ba¤lam›nda yap›lacak testlerden oluflur.Çünkü bu tür sistemlerin gerçek zamanl› olarak, elektronik veri de¤iflimi fleklinde ve geniflletilebilir iflletme raporlama diline sahip olmas› nedeniyle bütünleflik test tekni¤i ile iç kontrol sisteminin etkinli¤inin ölçülmesi gerekir.
Sürekli denetimde denetçi kontrol testlerinden sonra elde etti¤i sonuçlara ve
kontrol riski düzeyine göre yapaca¤› maddi do¤ruluk testlerini yapmaya geçer.
Sürekli denetim esnas›nda denetçi y›l içinde iç kontrol sisteminin de¤erlemesini yaparken çift amaçl› testler dedi¤imiz testleri kullan›r ki bunlar ifllem testleri ve analitik prosedürlerdir. Hesap kalan› testlerini ise y›l sonunda a¤›rl›k vere288
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rek maddi do¤ruluk testlerini yapmak için kullan›r.E¤er belirlenen kontrol riski
düzeyi düflük ise maddi do¤ruluk testlerinin kapsam› daralt›l›r. E¤er belirlenen
kontrol riski düzeyi yüksek ise maddi do¤ruluk testlerinin kapsam› geniflletilir.
Denetçinin maddi do¤ruluk testlerinde kullanaca¤› teknik “Genellefltirilmifl denetim Yaz›l›m›”(Generalized Audit Software- GAS)d›r(Erdo¤an,2005:s.175).
Bu bir denetim programlar›ndan oluflan paket programd›r ve flu flekilde tan›mlanmaktad›r: ( Elder ve di¤., 2005:s.353)
“Denetçinin, ihtiyaç duydu¤u belirli bir bilgi iflleme fonksiyonunu yerine getirmek için haz›rlanm›fl bilgisayarda kullan›lmak için haz›rlanm›fl paket programd›r”.
Bu paket programlar›n maddi do¤ruluk testlerinde kullan›lmas›n›n iki avantaj›
vard›r ki birincisi bu yaz›l›mlar bilgi teknolojilerinde bilgi teknolojisi denetçileri taraf›ndan kolayca kullan›lacak flekilde tasarlanm›fllard›r. ‹kincisi ise bu yaz›l›mlar denetçi taraf›ndan genifl bir müflteri kitlesine kolayl›kla uygulanabilir.
Denetçi maddi do¤ruluk testlerini geleneksel denetim çal›flmas›na göre sürekli
denetimde bu paket programlar sayesinde daha h›zl› ve daha çok veriye uygulayarak yapma imkan› bulur. Ayr›ca bu yaz›l›m paralel benzetim tekni¤i ba¤lam›nda kullan›larak, maddi do¤ruluk testlerinin yap›lmas›n› sa¤lar. Genellefltirilmifl denetim yaz›l›m›n›n fonksiyonlar›n›n bafll›calar› flu flekilde s›ralanmaktad›r(Erdo¤an,2005:s.175):
√ Hesaplar›n test edilmesi,
√ Kay›tlar›n nitelik , taml›k, tutarl›l›k ve do¤ruluklar›n›n incelenmesi,
√ Kütüklerin veya seçilen veri kalemlerinin okunmas›,
√ Kütüklerde yer alan gereksinilen verilerin seçilmesi ve ayr›nt›l› raporlar›n
al›nmas›,
√ Veri kütüklerinden istatistiksel örneklem birimleri seçerek örneklem oluflturulmas›,
√ Raporlardaki test sonuçlar›n›n formatlanmas›,
√ Kütüklerin aras›nda karfl›laflt›rmalar yapmak ve farklar› belirlemek,
√ Veri alanlar›n› yeniden hesaplamak.
Genellefltirilmifl denetim yaz›l›m› özellikle bu ak›fl› dikkate al›nd›¤›nda maddi
do¤ruluk testlerinin yap›labilmesi için haz›rlanm›fl bir paket program olarak düflünülmeli.

3.4. Kurumsal kaynak Planlamas› Sistemlerinde Sürekli Denetim Uygulamas›
Günümüzde denetim firmalar› kurumsal kaynak planlamas› sistemleri kullanan
iflletmelerin denetimlerinde sürekli denetim yapmay› öngörmekteler ve bu tür
denetimi ise iki farkl› yaklafl›mdan birini seçerek yapmaktad›rlar.
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Söz konusu sürekli denetim uygulamas› yaklafl›mlar› iki bafll›k alt›nda toplanmaktad›r ki bunlar: ( Debreleny ve di¤.,2003:s.1)
√ Bütünlefltirilmifl denetim modülü Yaklafl›m› (Embedded Audit Module Approach –EAM)
√ Denetçiye Ait Klasik Sürekli Denetim Yaklafl›m›
Bu yaklafl›mlardan EAM, KKP sistemlerin içinde muhasebe- finans modülünün alt›nda alt modül olarak eklenmifl olan bir denetim modülü varsa e¤er ve sürekli olarak sistemin denetimini gerçek zamanl› olarak an›nda yapmakta ve istenilen finansal tablolar› ve raporlar› ilgili bilgi kullan›c›lar›na istedikleri anda
sunabiliyorsa bu siteme, sistemin içine bir alt modül olarak dahil edilmifl denetim yaklafl›m› (EAM) ile sürekli denetim yapma denir. Ama uygulanmakta olan
KKP sistemindeki modüllerin içinde bir alt modül olarak denetim modülü yoksa ve denetim firmas› d›flar›dan kendilerine ait denetim yaz›l›mlar› ile sürekli denetim hizmeti veriyorlar ise buna da klasik tarz sürekli denetim yaklafl›m› denir.
Son yirmi y›ld›r bilgi teknolojilerindeki geliflmeler paralelinde sürekli denetime
olan yöneliflteki art›fllar denetim firmalar›n›n geleneksel denetimden uzaklaflmalar› sürekli denetimin nas›l yap›l›rsa daha etkin ve verimli olaca¤› konusunu
gündeme tafl›m›flt›r. Özellikle son y›llarda iflletmeler kurumsal kaynak planlamas› sistemlerinin içindeki muhasebe ve finans ana modülünün içine dahil edilmifl bir alt modül halinde sürekli denetimin yap›lmas› yaklafl›m›na yönelmifl ve
bu yaklafl›m ba¤lam›nda KKP sistemi uygulayan iflletmelerde denetim modülleri oluflturulmufltur.
‹flletmeler denetim alt modülünü oluflturmakla hem sürekli denetime hem de iflletme riski yönetimine hizmet etmektedir. Ayr›ca sistem kurulurken muhasebe
modülü alt›nda bir denetim modülünün oluflturulmas› iflletme aç›s›ndan hem kolayl›k hem de maliyet tasarrufu sa¤lamaktad›r. Üstelik bu yaklafl›m iflletmenin
normal iflleyiflini sa¤lamaktad›r. Çünkü kontrol testleri ve maddi do¤ruluk testleri çal›flma saatleri d›fl›ndaki zaman diliminde yap›lacak flekilde programlanmaktad›r. Bu yaklafl›mla, bilgi kullan›c›lar› istedikleri anda ihtiyaç duyduklar›
bilgilere denetimden geçmifl haliyle ulaflmakta buda onlara alacaklar› kararlarda
daha do¤ru ve tutarl› olmalar›na yard›m etmektedir.Bunu da gerçek zamanl› muhasebe bilgi sisteminde üretilen bilgilerin gerçek zamanl›l›k temeline göre denetime tabi tutulmas› sonucunda sürekli denetimde yap›l›fl amac›na uygun bir flekilde yerine getirilmifl olacakt›r.
Ancak tüm bu olumluluklar›n yan› s›ra iflletmeler sistemleriyle bütünlefltirilmifl
denetim modülü fikrine pek s›cak bakmamaktad›rlar. Çünkü bu sistemlerin gizlili¤ini bilgi bütünlü¤ünü bozabilir ve rekabetçi ortamlarda iflletmenin rekabet
gücünü azalt›c› bir etki yaratabilir. Ayr›ca böyle bir modülü entegre edebilmek
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için çal›flt›rabilmek için hem teknik olarak sistemin bunu kald›rabilecek yap›da
olmas› hem de bu modülü çal›flt›racak yeterli düzeyde kalifiye ve gerekli e¤itim
alm›fl insan gücü olmal›d›r ki bu iki durumda iflletmeye ek maliyetler getirici etkiye sahiptir. Buda iflletmelerin yapacaklar› fayda/ maliyet analizi sonucu pek
olumlu bakmayacaklar›n›n bir ifadesidir.

4. SONUÇ
Geliflen bilgi teknolojisi karfl›s›nda iflletmelerin KKP sistemlerini uygulamaya
yönelmeleri ve bunun sonucunda da rekabet güçlerini artt›rm›fl ve do¤ru, güvenilir, kaliteli bilgi üretmeye bafllam›fllard›r. Her nekadar maliyetlide olsa sistemin kurulumu sa¤lad›¤› faydalarda küçümsenemeyecek kadar çoktur. ‹flletmelerde bilgi sistemlerinde çal›flmalar› aç›s›ndan karmafl›k bir yap›ya bürünmüfllerdir. Tüm bu de¤iflimler ve geliflimler sonucunda da muhasebe mesle¤i de de¤iflimler göstermek zorunda kalm›flt›r. Bilgi teknolojilerinde art›k iflletmelerin bilgi sistemlerinde muhasebe bilgileri gerçek zamanl› olarak an›nda ulafl›labilecek
flekilde üretilmektedir. Sonuçta defterlerin ve belgelerin olmad›¤› ortamlarda
muhasebe ve denetim meslekleri bir flekilde yap›l›yor olmas› gerekir. Çünkü ortam ne olursa olsun hala muhasebe bilgisi kullanan ilgili taraflar vard›r ve bu
bilgi kullan›c›lar› alacaklar› kararlarda denetlenmifl muhasebe bilgilerine ihtiyaç
duymaktad›rlar.Di¤er bir ifadeyle muhasebeyi ilgilendiren kaydetme, s›n›fland›rma, özetleme ve raporlama gibi fonksiyonlar bilgi teknolojisi sistemleri taraf›ndan yap›l› hale gelirken üretilen bu bilgilerin insanlar taraf›ndan analiz, yorum ve denetim yap›lmas› zorunlulu¤u ortadan asla kalkmayacakt›r.
Özetle denetim mesle¤i teknoloji hangi boyutta olursa olsun kesinlikle kaybolmayacak bir meslektir.Denetim mesle¤i geçerlili¤ini yitirmezken denetim ifli
farkl› boyutlara kayabilir ve denetçilerin kendilerini bu yeni teknolojik ortamlara göre adapte olmalar› gerekir.
Sürekli denetimde fluanda geçerlili¤i olan ve h›zla geliflen bir denetim türüdür ki
denetçiler denetim alan›ndaki bu geliflmeyi en k›sa sürede yakalamal›d›rlar ki rekabet etme güçleri olabilsin.Bu yeni denetim türü ile ilgili son yirmi y›ld›r yap›lan çal›flmalar ve düzenlemeler var. Bunlar› bir ad›m daha öteye tafl›nmas› gerekir ki bunda da en büyük pay e¤itim kurumlar›na ve meslek kurulufllar›na düflmektedir. E¤itim kurumlar› denetim alan›ndaki bu geliflmeye bakarak sürekli
denetimi ders programlar›na kitap içeriklerine almal› hatta örgenciye uygulamal› olarak bilgi yüklemesi yapmal›d›rlar. Meslek kurulufllar› ise standartlar baz›nda gerekli düzenlemeleri haz›rlamal›, hizmet içi e¤itim programlar› düzenlemeli ve böylece ülkemizde sürekli denetim alan›nda geliflmifl ülkelerle rekabet
edebilir düzeye gelsin.

291

I. Uluslararas› Muhasebe Denetimi Sempozyumu ve VII. Türkiye Muhasebe Denetimi Sempozyumu
1 st International Symposium on Accountancy of Turkey and 7 th National Symposium on Accountancy of Turkey

‹stanbul smmmo

REFERANS L‹STES‹

Akça, U. (2002), “ Büyük ‹flletmeler ve ERP”, http:// www. bilgiyonetimi.org/ com.
Arens, A.A., Elder,J.R., Beasley, S.M.(2005) Auditing and Assurances Services (10th Edition), Prentice Hall, New York.

Alles,M.G., Kogan, A., Vasarhelyi,A. ( March 2002). “ Feasibility and Economics of Continuous Assurace”, Auditing: A Journal of Practice and Theory,
Vol. 21, No.1, sf. 125-138

Bradley, J. (2003) “ Management Theory Based Critical Sucess Factors in Enterprise Resource Planning Systems ‹mplementation”, IRMA Conference , sf.
1023-1024.

Debreceny R., Gray G., JinNg J., Ping Lee K., Yau W., (2003) “Embedded
Audit modules ‹n Enterpr›se Resource planning Systems: ‹mplementation and
Functional›ty”, Continuous audit conferance, paper.
Dias, D.(2004), “ERP Systems Maturity and Competitive Advantage”,IRMA
Conference, sf. 156-158.
Dolanbay, C. (2000). E- ticaret strateji ve Yöntemler, Meteksan Sistem yay›nlar›, Ankara.

Eliot, R.K. ( March 2002). “Twenty- First Century Assurance”, Auditing: A
Journal of Practice and Theory, Vol. 21, No.1, sf. 139-146.
Erdo¤an, M. (2005). Denetim, Maliye ve hukuk yay›nlar›, Ankara.

Erdo¤an, M. (1999). “Bilgisayar Ortam›nda Muhasebe Denetimindeki Geliflmeler”, 4. Türkiye Muhasebe Denetimi Sempozyumu,‹SMMM Odas› Yay›n
No: 30, ‹stanbul.
Glover.S.,Liddle,S,Prawitt D. (2003) E- Business: Principle And Stretegies
For Acountants, Prentice Hall, New York.

Hawking, P. (2003), “ Benefit realisation and ERP Systems”, IRMA Conference, sf. 796-798.

Helms,L.G. ve Mancino, M.J. (May1999) “ ‹nformation Technology ‹ssues
For The Attest, Audit, and Assurance services Function”, CPA Journal,
v69,i.5,sf.62-63.

Helms,L.G. ve Mancino, M.J (April 1998) “The Electronic Auditor: Wave Goodbye To The Paper Trial, Journal of Accountancy, v.185,n.4.

Jagannathan, R. (2003), “Enterprise Resource Planning”, http:// www. erpfans.com/ erpfans
292

Plenary Session VI - Genel Oturum V

Lau.L. (2003), “‹mplementing ERP Systems Using SAP”, IRMA Conference,
sf. 732-734.
McPhie, D. (2000) “AICPA/CICA SYSTRUST Principles and Criteria, Journal
of Information Systems, Winter 2000.
Messier, W.F. (2005) Auditing and Assurances Services , Mc Graw Hill, New
York.

Moore, W. ve Hendrey, D. ( April1999), “ IT Audit Renewal”, ‹nternal auditors, v.56, i.2, sf.36-40

Musaji, Y.F. (2002). Integrated Auditing of ERP Systems, John Wiley and Sons
Inc., New York

Nearon, H.B. (April 2001), “ Research Opportunities ‹n ‹nformation Technology Auditing. Addressing Recommendations Of the Panel on Audit Effectiveness”, CPA Journal, sf. 14.

Paflao¤lu, D. (2004). Kurumsal Kaynak Planlamas› Kararlar›nda Hatalar›n
Azalt›lmas› ve Bir Karfl›laflt›rma, Anadolu Üniversitesi Bas›lmam›fl Yüksek Lisans Tezi, Eskiflehir.

P›nar, ‹. Ve Erdem, K.S. ( 2001), “ Kurumsal Kaynak Planlamas›(ERP) Kullan›c›s› ‹flletmelerin Memnuniyetlerini Ölçmeye Yönelik Bir Araflt›rma”, http://
www. ‹sletme.istanbul.edu.tr/ dergi

Ratcliffe, A.T. ve Munter, P. (April 2002) “ Information Technology, Internal
Control, and Financial statement Audits”, CPA Journal, v.72, i. 4, sf. 40-45.

Rezaee, Z., Sharbatoghlie, A., Elam,R., McMickle, P. (March 2002). “Continuous Auditing: Building Automated Auditing Capability”,Auditing: AJournal
of Practice and Theory, Vol.21, No1, sf.147-164.
Rezaee, Z., Sharbatoghlie, A., Elam,R, (fiubat 2002) (ÇEV: Ercan BAYAZITLI “Sürekli Denetim: Gelece¤in Denetimi” , Bak›fl , y›l 2, say› 6.
Rittenberg, E.L.ve Schwieger, J.B.(2005).Auditing: Concepts for A Changing
Enviroment,Thomson, New Jersey.

Romney, M.B.,Glover,S.M., Prawitt,F.D.( Feb.1999). “‹mplementing ERP”,
‹nternal Auditors, v.56,i.1,sf. 40-45.
Romney, M.B. ve Steinbart, P.J. (2000) Accounting Information Systems,
Prentice Hall, New Jersey.

Önal, M. (!999). “Bilgi Teknolojisindeki Geliflmelerin Muhasebe Mesle¤ine Etkileri”, 4. Türkiye Muhasebe Denetimi Sempozyumu,‹SMMM Odas› Yay›n No:
30, ‹stanbul.
293

I. Uluslararas› Muhasebe Denetimi Sempozyumu ve VII. Türkiye Muhasebe Denetimi Sempozyumu
1 st International Symposium on Accountancy of Turkey and 7 th National Symposium on Accountancy of Turkey

‹stanbul smmmo

Searcy D. Ve Woodroof J. (March 2003) “ Continuous Auditing: Leveraging
Technology, The CPA Journal , v.73,i.5.
Smith,M.L. ve Smith, T.K. (2002).Accounting Information Systems, Thomson, New York.
fiahin, M. (2005). Üretim Yönetimi, Birlik Yay›nc›l›k, Eskiflehir.

fiahin, M. (2003) . Yönetim Bilgi Sistemi, Birlik Yay›nc›l›k, Eskiflehir.

Sürmeli, F. Ve Di¤erleri (1996). Muhasebe Bilgi Sistemi, Anadolu Üniversitesi
Yay›n No: 963, Eskiflehir.
Tanyafl, M. (Agu.- Ekim 2001) “Rekabette Üstünlük sa¤laman›n Anahtarlar›ndan Biri: ERP”, Baan Planet, say› 2
Tarpinof, A. (2001), “ ERM’ in Do¤uflu” http:// www. yeniteknolojiler. org/yazi

Tucker, H.G. (Sept.2001) “IT and The Audit”, Journal of Accountancy,
v.192,i.3, sf. 41-13.

Uslu, S. (1999). “Bilgi Teknolojisindeki Geliflmeler Ifl›¤›nda Muhasebe mesle¤i
E¤itimi”, 4. Türkiye Muhasebe Denetimi Sempozyumu,‹SMMM Odas› Yay›n
No: 30, ‹stanbul.
Vasharhelyi,M., Kogan A., Alles M. ( July 2002) “Would continuous auditing
have prevented the Enron mess?”, The CPA Journal, v.72,i.7.

294

Plenary Session VI - Genel Oturum V

E-T‹CARET VE ‹Ç KONTROL
Kaya KAZM‹RC‹
CISM Ericsson
Genel Müdür Yard›mc›s›
Say›n Oturum Baflkan›, oturum arkadafllar›m, de¤erli kamu temsilcileri ve meslektafllar›m hofl geldiniz.
Bugün size e-ticaret ve iç kontrol konusunda görüfllerimi paylaflmaya geldim.
‹lk olarak e-ticareti tan›mlamakta fayda var.
E-ticaret nedir? Basit bir tan›m; elektronik ortamda yap›lan al›flverifl.
Say›n Oturum Baflkan›m›z›n bahsetti¤i gibi, arz etti¤i gibi, internetin yay›lmas›yla bu çok artm›flt›r. Nedenlerine de Oturum Baflkan›m›z de¤indi. ‹nternet gibi bir uluslar aras› bilgi a¤›n›n birçok kurumu, dünyadaki her ülkeyi birbirine
ba¤lamas›ndan dolay› firmalar birbirine yaklaflm›fl bulunuyorlar.
Haliyle Türkiye’de bir firma çok rahatl›kla Amerika’da firmadan al›flverifl yapabiliyor, bilgi bulabiliyor, araflt›rma yapabiliyor. Yani Güney Amerika’da, fiili’de
elma üreten bir çiftçi, Türkiye’de elmalar›n› pazarlayabiliyor, ki dünyan›n küçülmesine neden olmufltur bu, art›, maliyetlerin de azalmas›na neden olmufltur.
As›l e-ticaretin geçerlili¤ini sa¤layan unsur da budur, maliyetlerin azalmas›, iflin
daha h›zl› olmas›. Banka ortam›nda yap›lan, bir flubede bir ifllem yap›ld›¤› takdirde, o flubeye, o bankaya olan ifllemin maliyeti 2 dolar civar›ndad›r. Bu ifllemi
telefon bankac›l›¤›na tafl›d›¤›m›z zaman 50 sentle 20 sent aras›nda düflüyor ifllemin maliyeti. Bu ayn› ifllemi internet ortam›na tafl›d›¤›m›z zaman ayn› ifllemin
maliyeti 10 sentle 1 sent aras›na düflmektedir.
E-ticaretin birkaç de¤iflik yönü vard›r, birkaç de¤iflik tarz› vard›r. ‹lki, en basiti,
art›k klasik dedi¤imiz bir internette al›flverifl, yani buna e-commerce diyebiliriz.
Hepsiburada.com Türkiye’de çok yayg›n olarak kullan›lan bir web sitesi, ayn›
flekilde idefix.com kitap al›m› için, pandora.com da var Türkiye’de, amazon.com hepimizin tan›m›fl oldu¤u bir Amerikan firmas›, internet üzerinden kitap sat›fl› yapan bir firma; bunlar art›k klasik uygulamalar, hepimizin de¤erlendirdi¤i uygulamalar.
fiöyle bir örnek verece¤im kendi hayat›mdan; geçenlerde eflim flikayet etmeye
bafllad›, bilgisayar›m ha bire göçüyor, ne yapaca¤›z? Haz›r do¤um günü geliyordu 4 Nisan’da, ben de hepsiburada.com’a girdim, gayet güzel bir bilgisayar buldum, tam istedi¤im niteliklere uygun, 1 saat içinde istedi¤im makineyi ald›m,
hatta EFT ile ödeme yapt›¤›m takdirde yüzde 3’lük bir indirim de kazand›m. Piyasadan alaca¤›m fiyat›n yüzde 10-15 alt›na da buldum o bilgisayar›. Haliyle bir
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h›z kazand›r›yor bu tür al›flverifller. Yani siparifli girip ödeme yap›yoruz, ya kredi kart›ndan, ya EFT ile bir flekilde ifllemimizi yapabiliyoruz, al›flveriflimizi gerçeklefltirebiliyoruz. ‹lk klasik tart›m›z budur e-ticaret için.
‹kinci yöntemimiz, internet vas›tas›yla yap›lan al›flverifltir. Bu ne demek? Firmalar›n –söyledi¤im gibi- bir ifl f›rsat› vard›r. Benim bafl›mdan geçen bir olay, Türkiye’ye 1996 y›l›nda geldim ve ilk yerim bir internet servis sa¤lay›c›s›yd›, Türkiye’de 90’lar›n sonunda internet servis sa¤lay›c›lar›n bir anda ortaya ç›kt›¤› bir
dönemdi. Çal›flt›¤›m internet servis sa¤lay›c› Prizma Net ad›nda bir firmayd›,
Celetafl Grubunun bir alt kurulufluydu. Celetafl Grubunun yapt›¤› inflaat ve taahhüt ifllerinde bir f›rsat geldi ellerine. Belediye taraf›ndan aç›lan bir ihale vard›,
belli bir alan›n ayd›nlatmas› ihalesi vard›, bu firma ayd›nlatma teknolojisine sahip de¤ildi. Firman›n patronu 60-70 yafl›nda bir beyefendi geldi bana, “Kaya biz
bu ayd›nlatma malzemesini nas›l bulabiliriz?” dedi. ‹nternete girdim, tabii geogle yoktu o günlerde, yahoo’dan girdim ve search yapt›m ve Amerika’da
bu ifli yapan bir ayd›nlatma firmas› buldum. O abimiz böyle bakt› bunu yapt›¤›ma, hemen bir e-mail att›k o firmaya, tamam bunlardan bir fley ç›kmaz nas›l olsan dedi. ‹ki gün sonra, hiç unutmam, benim önüme bir zarf geldi, o firma bizim
e-mailimizi alm›fl hemen bir cevap att›, yüklü bir dosya geldi önüme, hemen o
abimize gittim ben sundum bunu kendisine ve biz o ayd›nlatma ihalesini kazanabildik, neticede bu gelen bilgiler do¤rultusunda. Örne¤im de, internet vas›tas›yla yap›lan al›flverifl asl›nda farkl› ülkelerde, farkl› konumdaki firmalar›n birbirini bulmas›.
Türkiye’de ithalat ihracat yönünde çok kullan›l›yor bu. Daha önce iliflkisi olmayan kurumlar›n birbirini bulmalar› sa¤lan›yor bu flekilde. Özellikle tekstil alan›nda bunu s›kça görüyoruz. Yani tekstil ifli yapan arkadafllar›m var, gerek fason
imalat, gerek kumafl, gerek iplik üretimi, bunlar›n web ortam›nda bir varl›¤› oldu¤u zaman neredeyse her gün bir fley geliyor onlara web ortam›nda. Daha önce ifl yapmad›klar› birçok firma, onlara bir flekilde buluyor e-mail at›yor, “Bak›n
biz sizin flu ürününüzle bilgi almak istiyoruz.” Bunlar›n birço¤u zaten bir fleyle
sonuçlanm›yor, ama her 100 gelen e-mailden 1 tanesi bir flekilde bir ifle dönüflüyor. Bu daha önce olmayacak ifllerdi.
Tekne siparifllerinden k›saca bahsetmek istiyorum.
Ben de bir yelken tutkusu vard›r, yelken yar›fl› yapar›m. Ço¤unuzun belki haberi yoktur, ama Tuzla Tersane Bölgesi ad›nda bir yerimiz var ‹stanbul’a çok yak›n. Tuzla Tersane Bölgesi bugün için dünyada kalite fiyat oran›n› en iyi yakalam›fl tekne inflaat alan›d›r ve gerçekten flu anda Tuzla Tersane Bölgesi kapal› gifle çal›flmaktad›r. Ço¤umuzun haberi yoktur bundan. Dünyada bugün için yap›lan en güzel teknelerin birço¤u orada yap›l›yor. Orly Ekinston, Formula 1’in sahibi, yeni bir tekne yapt›rd› orada. Dünyada yay›nlanan tekne mecmualar›n›
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okudu¤unuz zaman birçok yeni teknenin Tuzla’da veya ‹stanbul’da, Türkiye’de
infla edildi¤ini okuyacaks›n›z. Bunlar›n ço¤u Tuzla’da infla ediliyor.
Tekne siparifllerle ilgili olan birçok bilgi de internet vas›tas›yla geliyor. Yani
tekne mimar› bir arkadafl›m var, bu arkadafl›n bir web varl›¤› var; web’de her
gün –daha önce tekstil örne¤inde verdi¤im gibi- birçok bilgi geliyor, e-mail geliyor, “sizde flöyle bir tekne yapt›rma flans›m›z olabilir mi” fleklinde.
Üçüncü yöntemimiz, ki beni en çok heyecanland›ran e-ticaret yönetimi budur,
arayüz ticaret dedi¤i, yani bilgisayarlar›n birbiriyle olan konuflmas›ndan ibaret
gelen iyilefltirmeler, h›zland›rmalar. Burada üç alandan, üç sektörden bahsetmek
istiyorum.
Otomotiv sektörünü ilk olarak ele alaca¤›m.
Türkiye’de bugün için birçok güçlü otomotiv sektöründe fabrikam›z var. Ford
Otosandan, Mercedes’in birçok kurumu var, Renault fabrikas› var, Toyoto fabrikas› var, akl›ma gelen ilk örnekleri bahsedecek olursak. Bunlar›n da tabii destekledi¤i birçok yan sanayi vard›r. Siparifl bilgileri bu fabrikalara elektronik
ortamda geliyor, tabii telefon aç›p konfirmasyon oluyor, ama detayl› siparifl bilgiler hep elektronik ortamdan geliyor. Art›, bu fabrikalar da yan sanayilerini art›k elektronik ortamda iletiflim kuruyorlar.
Bir fabrikada flu örne¤i gördüm: Fabrika envanterini az da tutmak için yan sanayii kendi fabrikas›n›n içindeki envantere kadar tutuyordu. Yani yan sanayiinin
sorumlulu¤u, envanteri belli bir seviyede tutmakt› ve o envanter yan sanayide
duruyordu. Fabrikan›n ona ihtiyaç oldu¤u zaman kendi deposundan o mal› koyuyordu, halbuki kendi tesisindeki depo kendisine ait de¤ildi, yan sanayie aitti.
Ve o depodaki malzemenin stoku belli bir seviyenin alt›na düfltü¤ü zaman direkt
elektronik ortamdan yan sanayi siparifl giriyordu.
Ayn› flekilde fabrikan›n planlama süreci de bilgisayar ortam›ndan entegre oluyordu yan sanayiiyle, yani önümüzdeki 6 ay, 9 ay, 12 ayda yap›lacak üretimin
ne oldu¤u belirlendi¤i takdirde direkt sistemler aras›ndan yan sanayie siparifller
geliyordu ve yan sanayi firmalar› bu üretim hedeflerini yerine getirecek kadar
malzeme üretip, bahsetti¤im fabrikaya ulaflt›r›yordu zaman›nda.
Tekstil ortam›nda da benzer fleyler var. Ürün tasar›mlar› direkt bildiriyor. Takdir edersiniz ki, tekstil sanayi modaya ba¤l›d›r. Moda da h›zla de¤iflti¤ine göre
tekstil sanayiinin de üretiminin çok h›zla de¤iflmesi laz›m. Elektronik ortamda
yap›lan ara yüz ticaret bunu desteklemektedir. Nas›l oluyor? Fason imalat› yapan bir tan›d›¤›m var. Onun fabrikas›ndaki ürün bilgileri iki hafta önceden yurt
d›fl›ndan geliyor, yani iki hafta sonra ne üretecekse, onun bilgisi iki hafta öncesinden geliyor. Ona göre kumafl siparifllerini yapabiliyor, al›yor, ona göre aletlere gerekli kesim bilgisi download ediliyor, ona göre flablonlar ç›k›yor, kumafl›n flablonlar› ç›k›l›yor ve üretilecek k›yafetlerin flekilleri olufluyor. Renk veya
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kumafl›n oluflumu s›ras›nda kullan›lan de¤iflik kimyasal malzemeler var, bu kimyasal malzemeler asl›nda bir commadite’dir, yani en ucuza bunlar› pazarlayan
firma genellikle piyasa pay›n›n en fazlas›n› al›r. Oysaki bunlar› nas›l kulland›¤›,
onlar›n reçeteleri de son derece önemlidir.
Bu iflte çal›flan bir arkadafl›m, sadece malzemeyi de¤il, o malzemenin nas›l kullan›laca¤› reçeteyi de satmaktad›r. Yani o commadite’yi yanl›fl kulland›¤›n›z
takdirde kumafl›n›za zarar vermeniz söz konusu olabilir. Oysaki reçeteyi do¤ru
uygularsan›z o kumafl›n üzerinde olumu bir katma de¤er sa¤lam›fl olman›z söz
konusu olacakt›r.
Bu tür bilgi, yani üretilecek ürünün detaylar›, say›s›, niteli¤iyle ilgili bilgiler bir
yandan geliyor. Ama ticaretin bir de di¤er bir boyutu var, ödeme boyutu, yani
para boyutu. Para ödenmiyorsa tabii ki ticaret yoktur.
E-ticarette external dedi¤imiz, yani firmalar aras› birbirine bir organik ba¤› olmayan firmalar aras›ndaki ödemeler genellikle 5 flekilde yap›l›yor. Türkiye içinde yap›lan ödemeler genellikle EFT yoluyla, Elektronik Fon Transferi... EFT
sistemi, tabii ki Türkiye Merkez Bankas›n›n kurmufl oldu¤u bir sistemdir, son
derece güvenilirdir, hatta dünyada bu flekilde çal›flan sistemler aras›nda örnek
teflkil edecek bir sistemdir, yani gerek h›z› itibariyle, gerek ifllem say›s› itibariyle gerçekten dünyada benzeri olmayan bir yap›dad›r. Bankalar içi yap›lan ödemeler havale yoluyla yap›l›yordur.
Kredi kart›... Tabii biz bir birey olarak al›flverifl yapt›¤›m›z zaman genellikle
kredi kart› vas›tas›yla ödeme yapar›z, sanal kredi kartlar›m›z var, bunun da istedi¤imiz zaman limitini art›yoruz, kulland›ktan sonra limitini s›f›rlayabildi¤imiz
flekilde bir kredi kart›. Nakit olarak ödeme hala yap›l›yor. Bir de tabii ki barter...
Barter, bir malzeme de¤ifl tokuflu vas›tas›yla yap›lan ödemelerdir.
Firmalar organik ba¤ flekilli birbirine ba¤l›ysa, firma içi hesaplar aras› paslaflmalar fleklinde ödemeler yap›labiliyor ve tabii ki transe fraysing’in vergi yönü oldukça hassas bir konu, YMM arkadafllar›n çok daha yak›ndan bildi¤i bir husustur.
E-ticaretten bahsettik, flimdi iç kontrole geldik.
‹ç kontroller neden var, niye iç kontrolü uygulamam›z laz›m? Tabii ki bir ticaret yap›ld›¤› zaman o ticaretin, yap›lan ticaretin belli standartlara uygun olarak
yetkilendirilmifl kifliler taraf›ndan yap›lmas› çok önemli. E¤er yetkilendirilmemifl kifliler taraf›ndan yap›l›yorsa, Amerikal›lar›n dedi¤i gibi bir felakete yol
açabilecek bir durum. ‹ç kontrolün kesinlikle olmas› laz›m.
‹ç kontrolü nas›l sa¤layaca¤›z?
Siparifl sürecinde 3 tane olmazsa olmaz kontrol noktam›z vard›r. ‹lki siparifl verilirken. Siparifli kim veriyor, bu kiflinin yetkisi nedir, ne kadarl›k bir siparifl ve298
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rebilir? Bunu uygularken özellikle bakt›¤›m›z birkaç husus var; bir, bir limit belirliyoruz, yani bir kiflinin siparifl verme yetkisi –at›yorum- 1000 dolard›r veya
5000 dolard›r veya 100 dolard›r, daha yüksek bir siparifl verildi¤i takdirde bir
ikinci, üçüncü, dördüncü onaya gerek getirebiliriz.
‹kinci bir yöntem, belli malzemelerde yap›lan siparifllerin o malzeme uzman› taraf›ndan kontrol edilmesi gerekir. Yani bir bilgisayar siparifli veriliyorsa, bunu
teknik olmayan bir kiflinin sipariflinde yap›yorsa, teknik içeri¤i derin olan bir kiflinin bu bilgisayar sipariflini kontrol etmesi gerekiyor. Buna da commadite... diyoruz.
Üçüncü bir yöntem fiks... yani alaca¤›m›z verece¤imiz siparifl, firman›n sabit
k›ymetlerine geçecekse ve o sabit k›ymet tabii ki finansal raporlama etki edebilece¤i için onun da muhasebe taraf›nda birinin bakmas›, onaylamas› gerekiyor.
‹kinci kontrol noktam›z, siparifl kabulü s›ras›nda. Yani buradaki en önemli konu
flu: Verilen sipariflte istenilen malzeme gerçekten firmaya geldi mi? Yani irsaliyesi do¤ru... Ürün ve faturan›n üzerindeki bilgiler birbiriyle tutarl› m›d›r, de¤il
midir? Bunlar›n kesinlikle kontrol edilmesi gerekiyor.
Üçüncü kontrol noktam›z da ödemeyi onaylarken, yani ödemeyi yaparken. Burada bakmam›z gereken unsur flu; yani kim onayl›yor bunu, art›, ödemeyi alacak
firma gerçekten o ürünü bize gönderen firma m›d›r? Ve ödeme yap›l›rken ilk siparifli verilen flekliyle mi ödeme yap›l›yor? Yani siparifl –at›yorum- 100 liral›k
bir sipariflse, yapt›¤›m›z ödeme 100 lira m›d›r, 200 lira m›d›r, 50 lira m›d›r; bunlar›n bir kontrolü olmas› gerekir. Bu kontroller etkin olmazsa tabii ki firman›n büyük bir kayb› söz konusu olur.
Bu iç kontrolü uygulayabilmek için bir süreç kontrolü dedi¤im o 3 nokta, ikinci uygulama kontrolleri, yani uygulamalar›n içine yerleflmifl olan 4 de¤iflik kontrol. Girdi kontrolleri, veriler sisteme girerken kontroller yap›labiliyor, ifllem
kontrolü dedi¤imiz, yani sistem çal›fl›rken, ifllerken var olan kontroller, kay›t
atarkenki kontrollerimiz ve ç›kt› kontrollerimiz, raporlama kontrollerimiz bunlar.
Burada en önemli kontrollerimiz, yani uygulama kontrolü dedi¤imiz zaman 5 en
önemli kontrolümüz var, bir konfigürasyon ayarlar›m›z. Bunlar sistemin mesela
bir ödeme yap›l›rken, o ödemenin hangi muhasebe hesaplar›na aktar›lmas› gereklili¤i ile ilgili olan konfigürasyon ayarlar›. Ana veri iletiflimi, ana veri eriflimi, yani bir tedarikçiye yap›lacak ödemeyle ilgili olan bilginin de¤iflebilirli¤i,
yani bunlar de¤iflebilirse, asl›nda o ürünü bize gönderen tedarikçi de¤il, baflka
bir tedarikçiye ödemenin yap›lmas› söz konusudur. Geçici olarak kontrollerin
de¤iflmesi; bir kiflinin onaylama yetkisi 100 liraysa ve bir an için onu 1000 liraya getirirsek kontrolümüzün d›fl›na ç›kabiliriz.
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‹fl tan›mlar›n›n ayr›m›, daha önceki sayfada belirledi¤im gibi o 3 sürecin 3 ayr›
kifli taraf›ndan yap›lmas› gerekiyor. Ayn› kifli taraf›ndan yap›ld›¤› takdirde firman›n –tabiri caizse- kaz›k yemesi söz konusu olabiliyor.
Bir de ara yüzler, yani sistemler aras› yap›lan iletiflimde ara yüzden gelen bilginin kontrollü bir flekilde gelmesi gerekiyor. Tabii bunlar uygulama kontrolleri.
Uygulama kontrollerinin d›fl›nda bir de genel kontrollerimiz var. Burada, dünyada KOB‹T en geçerli olan standartt›r, dört domain; planlama ve organizasyon,
sat›n alma ve uygulama, ulaflt›rma ve destek ve gözlem olmak üzere dört alan›m›z vard›r.
Burada en önemli olan iki süreçten k›saca bahsetmek istiyorum.
Sat›n alma ve uygulama, 6 numara, de¤ifliklerin yönetimi, yani sistemin üzerine
yap›lan de¤iflikliklerin istenildi¤i flekilde olmas› çok önemli. Bir sistem kontrol
alt›na al›nabiliyor, ancak sistemler sürekli de¤iflikli¤e u¤ruyorlar. O yap›lan de¤iflikliklerin istenilen flartlarda olmas›n› kurum kontrol alt›na almak zorundad›r.
Aksi takdirde kontrol d›fl›na ç›kma riskimiz vard›r. Ulaflt›rma destek konusunda
5 numara; sistem güvenli¤inin sa¤lanmas›, özellikle mant›ksal eriflimin sa¤lanmas›, kontrollerin sa¤lanmas›, yani sisteme ulaflan kiflilerin yetkilendirilmifl kifliler olmas›n› sa¤lamak zorunlulu¤umuz vard›r.
Son domainimiz gözlem, bu da tabii ki, sistemlerin iflleyifliyle ilgili bir domainimizdir. KOB‹T’in içinde kontrol hedeflerimiz de vard›r, bunlar daha bir detay...
Beni sab›rla dinledi¤iniz için çok teflekkür ederim.
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ELEKTRON‹K B‹LG‹ ORTAMLARINDA
MUHASEBE DENET‹M‹
Doç.Dr.Yakup SELV‹

Arfl.Grv.Ahmet TÜREL

Arfl.Grv.Bora fiENY‹⁄‹T
‹stanbul Üniversitesi, ‹flletme Fakültesi
Girifl
Günümüzde birçok iflletmede, baflta muhasebe bölümünde olmak üzere, bilgisayarlar kullan›lmaktad›r. Muhasebede bilgisayarlar›n kullan›m› bilgi teknolojisindeki geliflmelere paralel olarak gün geçtikçe daha ayr›nt›l› ve karmafl›k hale
gelmektedir. Önceleri bilgisayar yard›m›yla borçlar›n ve alacaklar›n takibi, maafllar›n hesaplanmas› gibi basit ifllemler yap›l›rken, bunu takiben faturalama,
stok kay›tlar›, müflteri kay›tlar› gibi veri hareketleri efl zamanl› olarak ifllenir hale gelmifltir.
Günümüzde ise meydana gelen herhangi bir finansal olay›n sonuçlar›, bilgi ifllem sistemince, ilgili bütün alanlarda dikkate al›n›r hale gelmifltir. Örne¤in, herhangi bir müflteriden siparifl gelmesi durumunda, iflletmenin üretim ve depolama
faaliyetleri, siparifl politikas›, müflterinin ödeme kabiliyetinin incelenmesi, ilgili
defterlere kay›tlar, sat›fl istatistiklerinin ç›kar›lmas› vb. ifllemlerin hepsi bir arada yerine getirilmeye bafllanm›flt›r.
Bilgisayarlar›n iflletmelerin günlük faaliyetlerinin yürütülmesinden finansal tablolar›n üretilmesine kadar birçok alanda kullan›lmaya bafllanmas›, bilgilerin
elektronik ortamlarda ifllenip saklanmas› ile birlikte bu elektronik ortamlar›n denetimlerinin yap›lmas› kaç›n›lmaz olmufltur. Burada ortaya ç›kan sorun bilgisayarda yürütülen muhasebe ifllemlerinin denetiminin nas›l gerçeklefltirilece¤i ve
denetçinin nas›l davranaca¤›d›r. “Elektronik bilgi ortam›n›n varl›¤› denetimin
genel amac›n› ve kapsam›n› de¤ifltirmemifl fakat denetim sürecinde, tekni¤inde,
kan›tlar›nda ve en önemlisi denetim anlay›fl›nda de¤iflimlerin yaflanmas›na neden olmufltur.” 1 Bu de¤iflim, denetçinin yeni duruma uyum sa¤lamas›n› ve elektronik bilgi ortamlar›n›n denetim sürecini nas›l etkileyebilece¤ini dikkate almas›n› gerektirmifltir.
1 Uluslararas› Denetim Standard› no.401 (Bilgi ‹fllem Sistemleri Ortam›nda Denetim), md. 3, IFAC.
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Denetçiler de bu duruma uyum sa¤lamak amac›yla yeni denetim yöntemleri gelifltirmifller ve bilgisayar› denetimde vazgeçilmez bir araç olarak kullanmaya
bafllam›fllard›r. 2 Bilgi teknolojilerindeki geliflmeler, bu konuda yeterli düzeyde
bilgi sahibi olmayan denetçiler için, denetim mesle¤ini icra ederken çok fazla
güçlük çekmelerine neden olacakt›r.
Bu çal›flmada, bilgi teknolojisindeki geliflmelerin denetim mesle¤ine ve denetime olan etkileri, elektronik bilgi ortamlar›ndaki denetim yaklafl›mlar› ve bu
denetimlere iliflkin uluslararas› düzenlemeler incelenmifltir.

1.Elektronik Bilgi Ortamlar›n›n Denetim Mesle¤ine Etkileri
Bilgi teknolojilerinin geliflmesiyle birlikte denetçinin denetim faaliyetlerinin
planlamas›n›, yönetimini ve kontrolünü yapabilmesi için elektronik bilgi ortamlar›na iliflkin bilgi sahibi olmas› gerekir ve bunu sa¤lamak amac›yla afla¤›daki
hususlar›n yerine getirilmesi gerekebilir. 3
• Elektronik bilgi ortamlar›nda yürütülen muhasebe ve iç kontrol sistemlerinin
yeterli seviyede anlafl›lmas›.
• Genel denetim risklerinin ve hesap bakiyeleri ile s›n›fland›rmalara iliflkin risklerin de¤erlendirilmesi s›ras›nda elektronik bilgi ortam›n›n etkilerinin belirlenmesi.
• Uygun kontrol testlerinin ve do¤rulama prosedürlerinin oluflturulmas› ve uygulanmas›.
Elektronik bilgi ortamlar› denetim mesle¤i için bir f›rsat veya tehdit oluflturabilir. Denetçi, bilgi teknolojilerindeki bu h›zl› de¤iflime uyum sa¤layabilirse piyasa taraf›ndan talep edilme f›rsat›n› yakalar 4 ve denetçinin müflterilerine sunaca¤› hizmetler genifller. Denetçi finansal tablolar›n denetiminde, zaman›n› rutin
ifller yerine müflterilerine iyi ifl planlar›n›n gelifltirilmesi, ifl risklerinin de¤erlenmesi ve performans ölçümü gibi hizmetler sunarak de¤erlendirir. 5 Ancak kendini güncelleyemez ve de¤iflimin gerisinde kal›rsa bu durum denetçinin mesle¤ini kaybetmesine yol açabilecek bir tehdit unsuru olabilir.
Denetçi, elektronik bilgi ortamlar›nda denetim yapabilmek için belli bir düzeyde bilgi ve deneyime sahip olmal›d›r. Ancak özel bilgi ve deneyimin gerekti¤i
2 Alvin A.Arens; James K. Loebbecke, Auditing:An Integrated Approach, 7.Edition, Prentice Hall,1997,s.528
3 Uluslararas› Denetim Standard› no.401, md. 4, IFAC.
4 Recep Pekdemir; Yakup Selvi, “Teknolojik Geliflmelerin Denetimde Yaratt›¤› Yeni F›rsatlar”, 17. Türkiye
Muhasebe Kongresi, 10-12 Ekim 2002, s.200.
5 James L. Bierstaker; Priscilla Burnaby; Jay Thibodeau, “The impact of information technology on the audit
process: an assesment of the state of the art and implications for the future”, Managerial Auditing Journal,
16(3) 2001, s.163
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durumlarda, denetçi ilgili özelliklere sahip bir profesyonelin yard›m›na ihtiyaç
duyabilir. Bu durum, yeni bir meslek olarak bilgi teknolojileri denetçili¤inin
do¤mas›na sebep olmufltur. Bu durumda söz konusu kifli denetim ekibinin bir
üyesi olabilece¤i gibi üçüncü bir flah›s da olabilir. 6 Bilgi teknolojileri denetçisi, karmafl›k bilgisayar sistemleri kontrollerini ve süreçlerini test eden ve de¤erleyen, bilgisayar destekli denetim tekniklerini gelifltiren ve uygulayan uzman kiflidir. 7

2. Elektronik Bilgi Ortamlar›n›n Denetim Sürecine Etkileri
“Bilgisayarlar›n, denetim aç›s›ndan önemli finansal bilgilerin oluflturulmas›nda
kullan›l›yor olmas› durumunda bir elektronik bilgi ortam›n›n var oldu¤u kabul
edilir.” 8 ‹flletmedeki elektronik bilgi ortam›n›n varl›¤› denetimin genel amac›n›
ve kapsam›n› de¤ifltirmez fakat bilgisayar kullan›m› finansal verilerin oluflturulmas›n›, saklanmas›n›, aktar›lmas›n› do¤rudan etkileyerek iflletmenin muhasebe
ve iç kontrol sistemlerinde önemli bir rol oynar ve afla¤›daki hususlar› etkileyebilir. 9
• Muhasebe ve iç kontrol sistemlerinin anlafl›labilmesi için denetçi taraf›ndan
uygulanan prosedürler.
• Denetçinin risk belirleme çal›flmalar› sonucunda tespit edece¤i do¤al riskin ve
kontrol riskinin de¤erlendirilmesi.
• Denetim amaçlar›na ulaflmak için denetçi taraf›ndan belirlenecek kontrol testlerinin ve do¤rulama prosedürlerinin tasar›m› ve uygulanmas›.
“Denetçi, denetimi planlamak ve etkin bir denetim yaklafl›m› gelifltirmek için
muhasebe ve iç kontrol sistemlerine iliflkin yeterli derecede bilgi sahibi olmal›,
müflterinin bilgi ifllem aktivitelerinin karmafl›kl›¤›n› ve önemlilik derecesini anlamal› ayr›ca, elektronik bilgi ortam›ndaki verilerin denetim için kullan›labilirli¤ini araflt›rmal›d›r.” 10
Örne¤in, elektronik bilgi ortam›nda finansal verilerle ilgili karmafl›k hesaplamalar yap›l›yorsa veya ifllemlerin yo¤un olmas› nedeniyle kullan›c›lar yap›lan hatalar› bulmada ve düzeltmede zorluk çekiyorsa bu elektronik bilgi ortam› karmafl›k olarak nitelendirilebilir. 11 E¤er kaynak belgeler veya kan›t niteli¤indeki di6 Uluslararas› Denetim Standard› no.401, (Bilgi ‹fllem Sistemleri Ortam›nda Denetim), md. 4, IFAC.
7 Tamer Aksoy, Tüm Yönleriyle Denetim, Yetkin Yay›nlar›, 2002, s.759.
8 Uluslararas› Denetim Standard› no.401, (Bilgi ‹fllem Sistemleri Ortam›nda Denetim), md. 1, IFAC.
9 Uluslararas› Denetim Standard› no.401, (Bilgi ‹fllem Sistemleri Ortam›nda Denetim),md. 3, IFAC

10 Uluslararas› Denetim Standard› no.401, (Bilgi ‹fllem Sistemleri Ortam›nda Denetim), md. 5-6, IFAC.
11 Uluslararas› Denetim Standard› no.401, (Bilgi ‹fllem Sistemleri Ortam›nda Denetim), md. 6, IFAC.
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¤er evraklar sistemde sadece k›sa bir süre için varolabiliyorsa denetçi taraf›ndan
istendi¤inde elde edilemeyebilir.
Elektronik bilgi ortamlar›n›n önemlilik arz etti¤i durumlarda denetçi, elektronik
bilgi ortam›n› ve bu ortam›n neden oldu¤u risklerin ve kontrollerin denetime
olan etkilerini anlamal›d›r. 12 Bu kontrollere örnek olarak insan müdahalesinin
azalmas› ve bilgisayar destekli denetim tekniklerini kullanma potansiyeli verilebilir. Risklere örnek olarak ise programdan kaynaklanan hatalar ve görevlerin
ayr›l›¤› ilkesine olan z›tl›klar verilebilir.
Elektronik bilgi ortamlar›nda baz› uygulamalar ayn› uygulama talimatlar› için
standart bir flekilde ifller. Böylece manuel uygulamalardan do¤abilecek hatalar›n
büyük ölçüde önüne geçilmifl olur. Ancak programdan kaynaklanabilecek hatalar ise tüm ifllemlerin hatal› olarak yap›lmas›na yol açacakt›r.
Elektronik bilgi ortamlar›nda, görevlerin ayr›l›¤› ilkesi gere¤i farkl› kifliler taraf›ndan yap›lmas› gereken veri girifli, verilere müdahale gibi bir çok ifllemin ayn› kifli taraf›ndan yap›lmas› bir risk unsurudur. Elektronik bilgi ortamlar›n›n
özellikleri sonucunda ortaya ç›kan riskler ve kontroller, denetçi taraf›ndan risklerin belirlenmesinde ve denetim prosedürlerinin niteli¤inin, zamanlamas›n›n ve
kapsam›n›n oluflturulmas›nda önemli ölçüde etkili olmaktad›r.
“Önemli finansal tablo kalemleri için riskleri belirleyen denetçi yeterli denetim
kan›t› toplayabilmek için manuel denetim tekniklerini, bilgisayar destekli denetim tekniklerini veya her ikisini birlikte kullanabilir. Ancak, belirli uygulamalar
için bilgisayar kullan›lan baz› muhasebe sistemlerinde denetçinin bilgisayar yard›m› olmaks›z›n kan›t toplamas›, araflt›rma ya da mutabakat yapmas› oldukça
zor ya da imkans›z olabilir.” 13 Denetimin elektronik ortamlarda yap›lmas› ile
birlikte elektronik kan›t kavram› ortaya ç›km›flt›r. Elektronik kan›t ile geleneksel kan›t›n toplanma amac› ayn› olup, afla¤›daki Tablo 1’de yer alan baz› özellikler bak›m›ndan farkl›l›klar göstermektedir. Denetimde bilgi teknolojilerinin
yayg›n ve etkin olarak kullan›labilmesi elektronik bilgilerin hukuki delil olabilme özelli¤ine ba¤l›d›r. 14

12 Uluslararas› Denetim Standard› no.401, (Bilgi ‹fllem Sistemleri Ortam›nda Denetim), md. 7 IFAC.
13 Uluslararas› Denetim Standard› no.401, (Bilgi ‹fllem Sistemleri Ortam›nda Denetim), md. 11, IFAC.
14 Mevlüt Özer, “Teknolojik Geliflmelerin Denetimde Yaratt›¤› Yeni F›rsatlar”, 17. Türkiye Muhasebe Kongresi,
‹stanbul,10-12 Ekim 2002, s.206.
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Tablo 1: Geleneksel Kan›t ile Elektronik Kan›t›n Karfl›laflt›r›lmas› 15
Özellik
Tahrif Edilebilme
Güçlü¤ü

Geleneksel Kan›t
Tahrif edilebilmesi
oldukça zordur.

Güvenilirli¤i

Güvenilirli¤i çok
yüksektir.
‹fllemin tüm süreçlerini
içerir.

Belgenin Taml›¤›

Onaylar›n
Kan›tlanmas›
Kullan›m Kolayl›¤›

Anlafl›l›rl›k

Belge üzerindeki tüm
onaylar görülür.
De¤erlendirilmesi ve
anlafl›labilmesi için ayr›ca
bir araç kullan›lmas›na
gerek yoktur.
Genellikle anlafl›l›rd›r ve
farkl› denetçiler taraf›ndan

Elektronik Kan›t
Tahrif edilebilmesi çok
kolay, bunu belirleyebilmek
çok zordur.
‹ç kontrol yap›s›n›n
etkinli¤ine ba¤l›d›r.
Elektronik süreç, elektronik
kan›tlar› kodlar ve di¤er
veri alanlar›na yap›lan
çapraz referanslarla kan›t›
kullan›c›lardan gizleyebilir.
Tüm onaylar görülemeyebilir.
De¤erlendirilmesi ve
anlafl›labilmesi için bir
uzmandan yard›m al›nmas›
gerekebilir.
Aç›k de¤ildir ve denetçilerin
kulland›klar› prosedürlere
göre, de¤erlendirilmelerinin
farkl› olmas›na neden olabilir.

Denetlenecek iflletmelerin bilgilerinin elektronik ortamlarda yer almas› ve
denetçilerin birçok denetim prosedürünü elektronik ortamda yapmas›n›
sa¤lamak için gelifltirilen denetim yaz›l›mlar› ile birlikte, gelecek y›llarda tamamen ka¤›ts›z denetime (paperless audit) geçilmesi beklenmektedir. 16

3. Elektronik Bilgi Ortamlar›nda Denetim Yaklafl›mlar›
‹flletmedeki elektronik bilgi ortamlar›n›n denetiminde temel iki yaklafl›m mevcuttur. Bunlar; bilgisayar çevresinden denetim (auditing around the computer)
ve bilgisayar içinden denetim (auditing through the computer) yaklafl›mlar›d›r.
Bu yaklafl›mlar ile ilgili örnekler afla¤›daki Tablo 2’de görülmektedir.

15 Thomas A. Ratcliffe; Paul Munter, “Information technology, internal control, and financial statement audits”,
The CPA Journal, 72(4), April, 2002, s. 42.
16 James L. Bierstaker; Priscilla Burnaby; Jay Thibodeau, a.g.e., s.159.
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Tablo 2: Bilgisayar Çevresinden Denetim ve Bilgisayar ‹çinden Denetim ‹le
‹lgili Örnekler 17
‹ç kontrol

Bilgisayar çevresinden
denetim
Vadeli sat›fllarda Sat›fllar içinden ilgili bir
kredi onay›n›n örnek grubu seçilmesi.
verilmesi.Kredi müdürünün
sat›fllar› onaylad›¤›n›
gösteren paraf› görmek için
örnek grubundaki her müflteriye
ait sat›fl emrinin elde edilmesi.

Maafl
ödemelerinin
sadece mevcut
çal›flanlara
yap›lmas›.

Tediye
yevmiyesinde
yer alan sütun
toplamlar›n›n
bilgisayar
taraf›ndan
otomatik olarak
yap›lmas›.

Bilgisayar içinden denetim

Müflterinin kulland›¤›
yaz›l›m›n bir kopyas›n›n ve
kredi limitleri ile ilgili ana
dosyan›n elde edilmesi. Veri
testi yaklafl›m›n› uygulayarak
sat›fl ifllemlerinden bir örnek
grubu seçilmesi ve
müflterinin kredi limiti
üzerindeki vadeli sat›fl ifllemlerinin red edildi¤ini, kredi
limiti alt›ndaki ifllemlerin
kabul edildi¤inin do¤rulanmas›.
Maafl ödemeleri
Geçmiflte çal›flanlar›n ve flu
yevmiyesinden ödemelerle
anda çal›flanlar›n kimlik
ilgili örnekler seçilmesi ve
numaralar›ndan oluflan test
seçilen örneklerde ödeme
verisi dosyas›n›n oluflturul
yap›lan kiflilerin flu anda
mas›. Bu dosyay›
çal›flt›klar›n›n insan kaynaklar› müflterinin yaz›l›m›nda
departman›ndan
iflleme tabi tutarak sadece flu
do¤rulanmas›.
anda çal›flanlara ödeme
yap›ld›¤›n›n do¤rulanmas›.
Nakit ödemeleri yevmiyesinin Nakit ödemeleri
ç›kt›s›n›n al›nmas› ve bilgisayar yevmiyesinin elektronik bir
taraf›ndan yap›lan toplamlar› kopyas›n›n elde edilmesi ve
do¤rulamak için her kolonun genellefltirilmifl denetim
toplam›n›n al›nmas›.
yaz›l›m› kullan›larak toplamlar›n kontrol edilmesi.

17 Alvin A.Arens; Randal J.Elder; Mark S.Beasley, Auditing and Assurance Services: An Integrated Approach,
10th edition, Prentice Hall, 2005, s.352.
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3.1. Bilgisayar Çevresinden Denetim Yaklafl›m›
Bilgisayar sistemleri temel anlamda veri girifli, veri iflleme ve ç›kt› süreçlerinden oluflur. Bilgisayar çevresinden denetim yaklafl›m›nda sadece al›fl ve sat›fl faturas› gibi kaynak belgelerden bilgisayara yap›lan girifller ve yevmiye defteri veya büyük defter gibi bilgisayardan olan ç›k›fllar incelenmektedir. Bilgisayar›n
veri iflleme süreci göz ard› edilmektedir. Bu nedenle, bu yaklafl›ma “kara kutu
yaklafl›m›”, “bilgisayar›n yan›ndan geçen denetim yaklafl›m›” da denmektedir.
Bu yaklafl›mda denetçi, girdileri ve ç›kt›lar› inceler fakat bu girdilere iliflkin ifllemlerin bilgisayarda nas›l yürütüldü¤ünü ve neye göre ç›kt› verdi¤ini incelemez. 18 Günümüzde bilgi teknolojilerindeki geliflmeler ve ifllem say›lar›n›n çoklu¤u nedeniyle bu yaklafl›m›n kullan›m alan› oldukça azalm›flt›r. Denetçi baz›
ender durumlarda bilgisayar çevresinden denetim yaklafl›m›n› benimseyebilir.
Bunun için, denetçinin yeterli kaynak belgeye ve ç›kt›lar›n okunabilir formdaki detayl› listesine ulaflabilmesi gerekir. 19

3.2. Bilgisayar ‹çinden Denetim Yaklafl›m›
Bilgisayar içinden denetim yaklafl›m›nda, bilgisayar çevresinden denetim yaklafl›m›n›n aksine sadece bilgisayara girifller ve bilgisayardan ç›k›fllar de¤il bilgisayar sistemi bir bütün olarak incelenir. Dolay›s›yla, bilgisayar›n içerisinde bulunan ve ifllemlerin yürütülmesini sa¤layan yaz›l›mlarda denetim sürecinin içine
dahil edilmifl olur. Bu yaklafl›m denetçinin bilgisayar destekli denetim tekniklerinden (computer-assisted audit techniques) yararlanmas›n› gerektirmektedir. 20
Bu yaklafl›mda denetçi, öncelikle bilgisayar sistemindeki iç kontrollerin yap›s›n› tan›maya ve anlamaya çal›flacakt›r. Bilgisayar sistemlerinde iç kontrol iki ana
bölüme ayr›l›r. Bunlar genel kontroller ve uygulama kontrolleridir.
‹flletme içerisinde kullan›lan bilgisayar sistemlerinde meydana gelebilecek hata
ve yolsuzluklar› önlemeyi ve ortaya ç›karmay› hedefleyen politikalar, uygulamalar ve süreçler genel kontroller olarak adland›r›l›r .21
Uygulama kontrolleri ise; bilgilerin sistemlere ya da programlara tam olarak, zaman›nda ve sadece bir kere girilmesini, bilgi-ifllem ortam›nda tüm ifllem ve süreçlerin istenilen s›ra ve düzen içinde gerçekleflmesini ve raporlar›n tam ve güvenilir olarak üretilmesini, yetkili kiflilere ulaflmas›n› ve uygun flekilde arflivlenmesini sa¤layan kontrollerdir.22 Genel kontroller ve uygulama kontrollerinin
türleri ve bunlara iliflkin örnekler Tablo 3’de görülmektedir.
18 Melih Erdo¤an, Bilgisayar Ortam›nda Muhasebe Denetimindeki Geliflmeler, 4. Muhasebe Denetimi
Sempozyumu, May›s 1999, s.246.
19 Alvin A. Arens, James K. Loebbecke, a.g.e., s.537.
20 Donald H. Taylor; G. William Glezen, Auditing, 6th edition, John Wiley&Sons Inc, 1994, s.504.
21 J.L. Boockholdt, Accounting Information Systems, Times Mirror Books, 4th edition, 1996, s.290.
22 Ümit Türkkan, “Bilgi-‹fllem Sistem Denetimleri”, ‹ç Denetim Dergisi, Sonbahar 2002,s.33-34.
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Denetçiler iflletmenin elektronik bilgi ortam› ile ilgili iç kontrol yap›s›n› incelemeye, genel kontrolleri de¤erleyerek bafllarlar. E¤er genel kontroller etkili de¤ilse bilgisayarla ilgili uygulama kontrollerinde önemli maddi hatalar›n varl›¤›
olas›d›r. 23 Örne¤in, bilgisayara veri giren operatör ayn› zamanda programc› ise
ve dosyalara rahatl›kla ulaflabiliyorsa denetçi sat›fllar, al›fllar veya maafllar gibi
hesaplarda gerçek olmayan ifllemlerin yap›labilece¤ini göz ard› etmemelidir.
Bilgisayar sistemindeki genel kontrolleri ve uygulama kontrollerini tan›yan denetçi bu kontrolleri test etmek amac›yla bilgisayar destekli denetim tekniklerinden yararlanmaktad›r. 24 Çok say›da bilgisayar destekli denetim tekni¤i mevcuttur. Bunlar farkl› yaklafl›mlar sergilerler ve farkl› derecede bilgisayar bilgisi gerektirirler. Bu tekniklerden baz›lar› daha çok bilgisayar sistemlerinde yer alan
kontrolleri test etmek amac›yla kullan›l›rken baz›lar› elektronik bilgi ortamlar›ndaki maddi do¤ruluk testleri uygulamalar› için kullan›l›rlar. Bilgisayar içinden
denetim yaklafl›m›nda temel olarak üç tür test yapma stratejisi bulunmaktad›r.
Bunlar veri testi (test data), paralel simülasyon (parallel simulation), sisteme entegre denetim modülü (embedded audit module) yaklafl›mlar›d›r. 25

23 Yavuz Çiftçi, “Elektronik Bilgi ‹fllem Teknolojisindeki Geliflmeler ve Muhasebe Denetimi”,Mali Çözüm, Say›:
62 ,2003,s.8
24 25 Mart 2005 tarihinde sermaye piyasas›nda ba¤›ms›z denetimle yetkili 83 adet ba¤›ms›z denetim kuruluflunun
internet sitelerinde yap›lan bir araflt›rmada sadece Deloitte & Touche Dan›flmanl›k Hizmetleri A.fi.
AuditSystem/2™ isimli denetim yaz›l›m›n› kulland›¤›n› aç›klam›flt›r.

25 Alvin A.Arens; Randal J.Elder; Mark S.Beasley, a.g.e., s.351.
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Tablo 3: Genel Kontrollerin ve Uygulama Kontrollerinin S›n›fland›r›lmas› 26
Genel Kontroller

Uygulama
Kontrolleri

Kontrol Türleri

Bilgi ifllemle ilgili yönetsel
kontroller

Kontrol Örnekleri

Bilgi ifllem müdürünün
raporlamay› üst yönetime
veya yönetim kuruluna
yapmas›.
Bilgi ifllem görevlerinin
Bilgisayar programc›s› ile
birbirinden ayr›lmas›
bilgisayar operatörü
görevlerinin ay›r›m›.
Sistem gelifltirme
Kullan›c›lar›n, sistem
analistlerinin ve
programc›lar›n yaz›l›m›
gelifltirmesi ve test etmesi.
Fiziksel ve çevrimiçi
Bilgisayar sisteminin
güvenlik
çal›flmas›, bilgilerin ve
programlar›n korunmas› için
yetkili flifre gereklili¤i.
Yedekleme ve acil durum Yaz›l› yedekleme planlar›
planlamas›
haz›rlan›r ve y›l içinde
düzenli olarak test edilir.
Donan›m kontrolleri
Monitörde hata mesaj›
ç›kmas›na neden olan bellek
veya sürücü hatalar›.
Girdi Kontrolleri
Veri iflleme süreci öncesi
sat›fl ifllemi yetkisi.
Süreç (iflleme) Kontrolleri Sat›fl ifllemindeki birim sat›fl
fiyat›n›n uygunluk testi.
Ç›kt› Kontrolleri
Sat›fl departman› taraf›ndan
sat›fl ifllemlerinin veri iflleme
süreci sonras› incelenmesi.

Veri testi yaklafl›m›nda, denetçi iflletmede gerçekleflen finansal olaylarla ilgili
iki farkl› muhasebe ifllem grubu seçer. Bu gruplardan biri do¤ru muhasebe ifllemlerinden, ikincisi ise hatal› muhasebe ifllemlerinden oluflur. Daha sonra bu iki
farkl› muhasebe ifllem grubunu müflterinin bilgisayar sistemi içinde izler. 27 Bu26 A.e., s.345.
27 Melih Erdo¤an, a.g.e, s.269.
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radaki amaç, müflterinin bilgisayar sisteminin meydana gelen finansal olaylardan geçerli olanlar› iflleyip, geçerli olmayanlar› hata olarak listeledi¤i konusunda bilgi sahibi olmakt›r.
Paralel simülasyon yaklafl›m›nda, denetçi müflterinin yaz›l›m› ile paralel faaliyet
gösteren kendine ait bir yaz›l›m kullan›r. Bu yaz›l›mdan elde edilen ç›kt›lar ile
müflterinin orijinal yaz›l›m›ndan elde edilen ç›kt›lar karfl›laflt›r›larak hem bilgisayar sistemindeki kontroller hem de bakiyelerle ilgili do¤ruluk testleri yap›labilir. 28 Ortaya ç›kan farkl›l›klar müflterinin yaz›l›m›ndaki muhtemel eksiklikleri gösterir.
Denetçiler, paralel simülasyon yaklafl›m›n› benimseyerek uygulad›klar› testlerde araç olarak ço¤unlukla genellefltirilmifl denetim yaz›l›mlar›n› (generalized
audit software-GAS) kullan›rlar. Bu programlar özellikle denetçilerin kullan›m›
için dizayn edilmifltir. Denetim firmalar› e¤er isterlerse kendi denetim yaz›l›mlar›n› da oluflturabilirler. Bu yaz›l›mlar›n en büyük avantaj› kullanacak personelin e¤itiminin kolay olmas› ve her firmaya uygulanabilmesidir. 29
Genellefltirilmifl denetim yaz›l›mlar›n›n kullan›m alanlar›ndan biri, bilgisayar
sistemlerindeki kontrolleri test etmektir. Örne¤in, denetçi müflterinin kredi limitleri ile ilgili ana dosyas›n› ve al›nan siparifl emirleri dosyas›n› elde ederek
bunlar› kendi yaz›l›m›na kopyalar ve öngörülen kredi limiti alt›nda yer alan siparifl emirlerini listeler. Denetçi daha sonra denetim yaz›l›m›ndan al›nan ç›kt› ile
müflterinin kay›tl› ifllemlerinin mutabakat›n› yaparak müflteriden al›nan dosyalar›n gerçek ve tam oldu¤u konusunda bilgi sahibi olur.
Genellefltirilmifl denetim yaz›l›mlar›n›n baflka bir kullan›m alan› da hesap bakiyelerinin do¤rulanmas›d›r. Örne¤in, denetçi müflterinin alacak hesaplar› ile ilgili dosyay› elde ederek bu dosyadaki alacaklar toplam›n›n büyük defter hesab›n›n
bakiyesi ile mutabakat›n› yapabilir. Genellefltirilmifl denetim yaz›l›mlar›n› kullanman›n en önemli yarar› denetim testlerinin yap›lmas›n› oldukça h›zl› ve daha
detayl› hale getirmesidir. Genellefltirilmifl denetim yaz›l›mlar›n›n di¤er kullan›m
alanlar› Tablo 4’de gösterilmifltir.
Sistemin içindeki denetim modülü yaklafl›m›nda, denetçi kendisi için önemli
olan ifllemleri tespit etmek amac›yla müflterinin bilgisayar yaz›l›m›na denetim
modülü ekler. Bu yaklafl›mda denetçi müflterinin gerçeklefltirdi¤i ifllemleri sürekli olarak denetleme olana¤›na sahiptir. Bu yaklafl›m›n veri testi ve paralel simülasyon yaklafl›mlar›na göre en önemli avantaj› testlerin belli bir anda de¤il
sürekli olarak yap›labilmesidir. 30
28 Marshall B. Romney; Paul John SteinBart, Accounting Information Systems, 8th edition, Prentice Hall,
2000,s.387.
29 Alvin A.Arens; Randal J.Elder; Mark S.Beasley, a.g.e., s.351.
30 A.e., s.354.
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Tablo 4: Genellefltirilmifl Denetim Yaz›l›mlar›n›n Kullan›m Alanlar› 31
Kullan›m alan›
Hesaplamalar›n
do¤rulanmas›

Aç›klama
Hesaplamalar›n yeniden
yap›larak müflterinin
hesaplamalar› ile
karfl›laflt›r›lmas›.
Kay›tlar›n taml›¤›n›n, Tüm kay›tlar›n önceden
tutarl›l›¤›n›n,
belirlenmifl kriterlere göre
do¤rulu¤unun
taranmas›.
incelenmesi.
Farkl› dosyalardaki ‹ki veya daha fazla
verilerin
say›daki dosyada yer alan
karfl›laflt›r›lmas›.
bilgilerin mutab›k oldu¤unun
belirlenmesi.
Denetim
örnekleminin
seçilmesi.
Do¤rulama
mektuplar›n›n
bas›lmas›.

Örneklerin seçilmesi.
Do¤rulama testlerinin
yap›lmas› için seçilen
örneklerin bas›lmas›.

Örnek
Alacak hesaplar› toplam›n›n
al›nmas›.

‹flten ayr›lm›fl çal›flanlar›n
maafl ödeme kay›tlar›n›n
incelenmesi.
Sat›fl ve tahsilat bilgilerinden
yararlanarak, alacak
tarih aras›nda meydana gelen
hesaplar›n›n bakiyesinde iki
de¤iflimin karfl›laflt›r›lmas›.
Do¤rulama için tesadüfi
olarak alacak hesaplar›n›n
seçilmesi.
Do¤rulama yap›lacak
müflterinin isminin, adresinin
ve hesap bakiyesinin
bas›lmas›.

4. Elektronik Bilgi Ortamlar›nda Denetim ‹le ‹lgili Uluslararas› Düzenlemeler
Denetim mesle¤i ve denetim uygulamalar› yaflanan teknolojik geliflmelere paralel olarak birçok de¤iflikliklere u¤ram›flt›r. Özellikle, yirminci yüzy›lda
yat›r›mc›lar›n bilgilendirilmesi ve kamu ç›karlar›n›n korunmas› aç›s›ndan denetim mesle¤i ve uygulamalar› ile ilgili olarak standartlar oluflturulmufltur. 32
Uluslararas› düzeyde, elektronik bilgi ortam›nda denetim ile ilgili temel olarak
dört kuruluflun çal›flmalar› ön plana ç›kmaktad›r. Bunlar;
• IFAC “Uluslararas› Muhasebeciler Federasyonu” (International Federation of
Accountants)
• AICPA “Amerikan Sertifikal› Muhasebeciler Enstitüsü” (American Institute
of Certified Public Accountant)
31 A.e., s.355.
32 ‹zzet Gökhan Özbilgin, “Bilgi Teknolojileri Denetimi ve Uluslararas› Standartlar”, Sermaye Piyasas› Kurulu
Meslek Personeli Derne¤i Dergisi, Say›:10,Kas›m-Aral›k 2003, s.1
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• ISACA “Bilgi Sistemleri Denetimi ve Kontrolü Derne¤i” (Information System
Auditing Control Association)
• IIA “Amerikan ‹ç Denetçiler Enstitüsü” (Institute of Internal Auditor)’d›r.
Günümüzde muhasebecilik alan›nda en büyük mesleki birlik olan IFAC “Uluslararas› Muhasebeciler Federasyonu” (International Federation of Accountants)
denetim üzerine getirdi¤i standartlar (ISA-International Standarts on Auditing)
ile ve bunlar›n sürekli olarak gelifltirilmesiyle ilgili olarak faaliyet gösteren en
büyük kurulufltur. IFAC taraf›ndan elektronik bilgi ortamlar›nda denetim ile ilgili 401 no.lu “Bilgi ‹fllem Sistemleri Ortam›nda Denetim (Auditing in a Computer Information System Environment)” denetim standard› yay›mlanm›flt›r ve
bu standart elektronik bilgi ortam›nda denetimin asli ilkelerini ve önemli prosedürlerini belirtmektedir. Bu standart Aral›k 2004 tarihinde yürürlükten kald›r›lm›fl ve yerine 315 no.lu “‹flletmeyi ve çevresini tan›yarak maddi hata risklerinin
de¤erlenmesi”(Understanding the entity and its environment and assesing the
risks of material misstatements), 330 no.lu “De¤erlenen riskler karfl›s›nda denetçinin uygulayaca¤› prosedürler”(The auditors procedures in response to assessed
risks) ve 500 no.lu “Denetim kan›tlar›”(Audit evidence) standartlar› gelmifltir.
Elektronik bilgi ortamlar›nda denetim ile ilgili düzenlemeleri olan di¤er bir kuruluflta AICPA“Amerikan Sertifikal› Muhasebeciler Enstitüsü” (American Institute of Certified Accountants)’dir. Resmi bir meslek kuruluflu olan AICPA denetim faaliyetlerinin yürütülmesinde önemli rol oynamaktad›r. AICPA içerisinde yer alan Denetim Standartlar› Kurulu (Auditing Standards Board) ilgili standartlar› yay›nlamaktad›r. AICPA’n›n Aral›k 1996 da yay›mlad›¤› 80 no.lu “Kan›t Niteli¤i Tafl›ma”(Evidential Matter) standard› elektronik kan›tlar›n geçerlili¤i, taml›¤› ve dürüstlü¤ü ile ilgili sorulara cevap verir. 33 Ayr›ca AICPA’n›n bu
konu ile ilgili olarak yay›mlam›fl oldu¤u 94 no.lu “Finansal tablolar›n denetiminde bilgi teknolojisinin denetçinin iç kontrol sistemini de¤erlendirmesine
olan etkisi” (The effect of ›nformation tecnology on the Auditor’s consideration
of internal control in a financial statement audit) standard› denetçilere elektronik bilgi ifllem sisteminin iflletmenin iç kontrol sistemini nas›l etkiledi¤ini anlatmakta ve bu ortamlardaki iç kontrol sisteminin anlafl›lmas› ve kontrol riskinin
de¤erlenmesini konusunda yol göstermektedir. 94 no’lu bu standart finansal tablolar›n denetiminde 1 Haziran 2001 tarihinden itibaren geçerli olmufltur. 34
Elektronik bilgi ortamlar›nda denetim ile ilgili düzenlemeleri olan di¤er bir baflka kuruluflta ISACA “Bilgi Sistemleri Denetimi ve Kontrolü Derne¤i”(Informa33 Jagdish Pathak;Mary R. Lind, Integrated Information Systems, SAS 94 & Auditors, University of Windsor
Working Paper No. 2003-01, s.10.
34 Jagdish Pathak;Mary R. Lind, a.g.e., s.1.
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tion Systems Audit and Control Association)’dir. Bu kuruluflun hem elektronik
bilgi ortamlar›n›n denetimi ile ilgili standartlar› hem de bu konu ile ilgili mesleki standartlar› bulunmaktad›r. Ayr›ca bu kuruluflun ba¤l› kuruluflu olan Bilgi
Teknolojileri Yönetimi Enstitüsü (IT Governance Institute)’nün elektronik bilgi
ortamlar›ndaki denetimin uygulanmas›na yönelik rehber niteli¤inde COBIT 35
isimli bir yay›n› bulunmaktad›r. 36
Ayr›ca IIA “Amerikan ‹ç Denetçiler Enstitüsü” (Institute of Internal Auditors)’nün de bu konu ile ilgili rehber niteli¤inde çal›flmalar› bulunmaktad›r.
Amerikan ‹ç Denetçiler Enstitüsü, iç denetim mesle¤i uygulamalar› ile ilgili
uluslararas› standartlar yay›mlamaktad›r. ‹ç denetçinin niteli¤i ile ilgili standartlarda “iç denetçilerin verilen görevi yerine getirebilmek için bilgi teknolojileri
ve kontrolleriyle ilgili kilit bilgilere ve mevcut teknoloji tabanl› denetim tekniklerine sahip olmalar› gerekti¤i ancak, bütün iç denetçilerin, as›l sorumlulu¤u bilgi teknolojileri denetimi olan denetçiler kadar uzmanl›¤a sahip olmas› beklenmedi¤i belirtilmektedir.” 37
Sonuç
Yirminci yüzy›l›n en önemli icatlar›ndan say›lan bilgisayar, muhasebeyi ve denetimi önemli ölçüde etkilemifltir. Muhasebede bilgisayarlar›n kullan›lmas› ile
birlikte bilgiler elektronik ortamlara tafl›nm›flt›r. Muhasebe bilgilerinin elektronik ortamlarda yer almas›, söz konusu elektronik bilgi ortamlar›n›n denetiminin
yap›lmas›n› kaç›n›lmaz hale getirmifltir. Burada önemli olan bu elektronik ortamlar›n nas›l denetlenece¤i ve buna ba¤l› olarak denetçinin hangi yeni özelliklere sahip olmas› gerekti¤idir.
Elektronik bilgi ortamlar›n›n denetiminde, “bilgisayar›n içinden denetim yaklafl›m›” benimsenmelidir. Bu yaklafl›m›n bir gere¤i olarak, bilgisayar destekli denetim teknikleri kullan›lmal›d›r. Çünkü bu teknikler denetim ifllemlerinin etkinli¤ini ve verimlili¤ini artt›rabilmektedir. Özellikle, denetlenecek ana kütle ve örnek hacminin çok büyük oldu¤u durumlarda bu tekniklerden yararlanmak bazen
bir zorunluluk olarak ortaya ç›kmaktad›r. Teknolojik de¤iflmelerin çok h›zl› yafland›¤› günümüz dünyas›nda, denetçilerin bu de¤ifliklikleri izleyerek, kendi denetim süreçlerini bu de¤iflikliklere göre yenilemesi gerekmektedir. ‹flte bu noktada, denetim mesle¤inin gelecekte nas›l olaca¤›, bu meslekte yer alacaklar›n sahip olaca¤› özellikler ve e¤itiminin nas›l gerçeklefltirilece¤i tart›fl›lmal›d›r.
Ülkemizde son dönemlerde elektronik imza, elektronik beyanname ve benzeri
düzenlemelerle ifllemleri tamamen elektronik ortama tafl›yan yasal altyap› olufl35 Control Objectives for Information and related Technology.
36 Ayr›nt›l› bilgi için bkz.http://www.isaca.org
37 Uluslar aras› ‹ç Denetim Standard›, md. 1210.A3, IIA.
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turulmaktad›r. Muhasebenin elektronik ortamda olmas›, denetimin de ayn› ortamda yap›lmas›n› zorunlu k›lmaktad›r.
Denetim ilke ve kurallar›, tam ve do¤ru bir flekilde uygulansalar bile, son teknolojik geliflmelerin yaratt›¤› karmafl›kl›klar karfl›s›nda yetersiz kalmaktad›rlar.
Bu durumun nedeni teknolojik geliflmelerde yaflanan h›z›n, bu teknolojik geliflmeleri denetleyecek yöntemlerin gelifltirilmesinden daha yüksek olmas›d›r.
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TARTIfiMA

Baflkan- Kalan birkaç dakikam›z var, yine biz de sorular› al›p cevapland›rmak
istiyoruz, bu son birkaç dakikay› de¤erlendirmek için.
Buyurun efendim söz sizin.

Ülkü SÖNMEZ- De¤erli Hocam, Say›n Baflkan›m, say›n konuflmac›lar, sevgili
konuklar, de¤erli meslektafllar›m; asl›nda Sempozyum çok güzel noktalara geliyor.

Bugünkü konumuz, flu andaki anlat›lan konu, bundan önceki risk yönetimi bizi
farkl› aç›l›mlara götürdü. fiimdi, baz› arkadafllar›m›z, belki ERP ismini ilk defa
duydular. Baz› kesim muhasebede 70 bin meslek mensubundan bahsediyoruz,
bu konudan haberdar bile de¤il. Asl›nda ERP bir muhasebe, finans, üretim bir
bilgisayar program›, ama bizim Logo’dan, Eta’dan, bizim kulland›¤›m›z paket
program›ndan bir fark› var. Örnek, flimdi bir hamamdas›n›z, üstünüzde kubbe
var bu Eta, Logo, ama ormandas›n›z veya genifl alandas›n›z gökyüzü var, iflte bu
da ERP.
Ben biraz bizim anlad›¤›m›z dilde konuyu açay›m da, sonra konuflmac›lara bir
soru soraca¤›m.

fiimdi, normal sistemde, muhasebe sistemi içerisinde paket programlar›nda finans›n›, üretimini, sat›n almas›n›, her fleyini bire bir kullan›yoruz. Her kullan›mda kullan›c›ya ihtiyaç var. Bilgiyi biri girecek, biri kontrol edecek, biri raporu
ç›karacak, biri veri verecek, hep insana ihtiyac›m›z var.
ERP’nin sonucunda, az önce bahsedildi, üretim aya¤›ndan, hem üretim aya¤›
var, hem finans aya¤›, hem stok var, hem ürün takibi var, hem muhasebe, hem
finans, hem raporlama ve 2 bin küsur rapora kadar gelinmifl. Ben 1 bin 500’te
kalm›flt›m, 2 bine ç›km›fl hocam, kendisini tebrik ediyorum.

fiimdi, ben ERP’yi Türkiye’de bir pazarlama olay› var, ERP’yle ilgili Türkiye’de bir genel yaz›l›mc›lar var, bu ifle soyunanlar. ‹ki, Soft Oracle gibi firmalardan ayr›larak kendi özel firmalar›n› yaratan firmalar var, bunlar, ERP’yle ilgili yaz›l›mlar› yaz›yorlar. Fakat, tüm bunlarla yap›lan görüflmelerde dünyadaki
uygulamalar›n› da bir araya getirsek baflar› yüzdesini daha hiç kimse veremiyor.
ERP de yüzde 70 baflar›l›y›z, yüzde 60 baflar›l›y›z, yüzde 90 baflar›l›y›z, yüzde
100 de baflar›l›y›z diye bir faktör yok ama, benim ERP’yle ilgili k›sa süreç içerisinde edindi¤im bilgilerde kendime ç›kard›¤›m birtak›m sonuçlar var.
ERP’de ne var? ERP’de sat›n almaya ilgili bir siparifli sat›n alma memuru girdi¤i anda ERP’ye daha önce tan›mlanm›fl olan firmalar›n hepsine giderek fiyat
tekliflerini al›yor, yaz›flmalar›n› yap›yor, en uygun teklifi buluyor, onu sunuyor,
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kabul ediliyor, mal›n sipariflini getiriyor karfl› bilgisayara, karfl› bilgisayar onayl›yor, mal› gönderiyor, arkadafllar›m›n, Yakup arkadafl›m›n dedi¤i gibi, bilgi
yok, belge yok ortada, elektronik ortamda fatura geliyor, o onayl›yor, o onaylad›ktan sonra bankas›na talimat veriyor, öbür banka tamam diyor, paray› bankaya gönderiyor, bu paray› gönderin diyor, ambara talimat veriyor, ambar tamam
diyor, mal› gönderece¤im diyor ve ambardaki robota emir veriliyor, robot gidiyor tak tak tak mal› yüklüyor, kamyona floför gösteriyor, teslim ediyor, elektronik ortamda fatura geliyor, buradaki bilgisayar ald›m diyor, muhasebe fiflini kesiyor, ilgili hesab›na aktar›yor, raporlamas›n› yap›yor ve bir ileriki aflamas›na gidecek, büyük bir olas›l›kla öbür firmaya gidilip KDV beyan›n›n dahil edilmedi¤ini de soracak rapor anlam›nda, bu da geliyor peflinden.
Rüflvet yok, avanta yok, yolsuzluk yok, naylon fatura yok, hiçbir fley yok.

fiimdi, ben Hocama soruyorum, bu ileriki aflamada büyük bir olas›l›kla bilgisayarc›lar bu iflin alt yap›s›n›, biz sadece teknik anlamda, muhasebe mesle¤i anlam›nda malî konusunda bilgi veriyoruz, üretim anlam›nda baflka arkadafllar giriyor, finans anlam›nda finansç› arkadafllar devreye giriyor, sat›n alma baz›nda sat›n almac› arkadafllar devreye giriyor, insan kaynaklar› baz›nda insan kaynaklar›ndaki arkadafllar›m›z devreye giriyor, yönetim planlamas›nda da yönetim grubunda devreye giriyor. Herkes veri ak›fl› sa¤l›yor bu sistem içerisine.

fiimdi, bilgisayar öyle bir hâle geliyor ki, sonuç itibar›yla ben olaca¤›n› görüyorum ama, bu sisteme verileri verince bütün finansal raporlar› yöneticiler verdikleri verilere göre alabilecekler mi? Do¤ruluk denetimi de giriyor içine, çünkü
firmalar aras›nda naylon fatura, vergiyi verilmifl mi, bildirimi al›nm›fl m› bunlar
falan da devreye girerse, iflsiz denetçiler ordusunun birer seferi mi olaca¤›z, yoksa hakikaten burada bize ihtiyaç olacak m›?
Bunu bir aç›klarsan›z sevinirim.
Hepinize sayg›lar sunuyorum.
Baflkan- Evet.
Buyurun.

? - ‹lk olarak Ülkü Bey çok teflekkür ederim, çok güzel bir yorumda bulundunuz.

fiimdi, ben sistemi basit görmüyorum, gelecekten bahsettik ama, flu anda sistem
Türkiye’de geçen y›ldan beri ifllemeye bafllad›. Nas›l ifllemeye bafllad›? Fark›ndas›n›z veya de¤ilsiniz ana üretim firmalar›, otomotiv sektörü bu ifle bafllad›,
ERP programlar›n› bunu ald›, üretim ve stok baz›nda yan sanayii firmalar›na bunu yapt›rmaya çal›fl›yor.
‹kinci aya¤› büyük bir olas›l›kl› finans aya¤›, yani muhasebe aya¤› da gelecek.
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Çünkü, bu aya¤› girdikten sonra maliyeti, han›mefendinin söyledi¤i gibi, 1,5, 2
milyon, 3 milyon, 5 milyon dolarlar gibi rakamlar konufluluyor bu ifllerde. En
ufak bir orta çapl› firmada ki, rakam› bile üretim program›nda 400-500 bin dolar gibi bir rakamlara ulafl›yor.

Art› ürünü almak yetmiyor, az önce de söyledi¤i gibi üst konumlar›, e¤itimleri
ve devaml› dan›flmanl›¤› gerektiren bir hizmet ve devaml› dan›flmanl›k da sadece bilgisayar firmas›n›n dan›flmanl›¤›yla olmuyor. Her ortamda veri giriflinde
dan›flmana gerek var bu aflamada.
‹leriki aflamada hepimiz karfl›laflaca¤›z, iflte örnek yan sanayide çal›flan bir ERP
program›yla çal›flm›yorsa, e¤er denetçi ve malî müflavir arkadafllar›m›z da bu
program› bilmiyorsa biz o firmayla çal›flamayaca¤›z, o firma da onunla çal›flamayacak. Böyle bir handikaplar› var.
Çok önceden bunun önlemini almam›z lâz›m, çünkü oraya do¤ru girdi yola, dönüflü olmayan bir yol, nehir aç›ld›, o yola da firmalar› birer birer sokuyorlar.

fiimdi, bu firmada da bizim sektörümüz, yani Türkiye’deki sektör buna ne kadar
daha haz›r, ne aflamada geçebiliriz, alt yap› çal›flmalar› neler olur? Çok önemli
bilmiyoruz asl›nda arkadafllar. Onun için bunlar›n cevaplar›n› almak istiyoruz.
Çok teflekkür ederim.

Baflkan- Teflekkür ederiz.

-fiunu diyece¤im ilk olarak. Yani, kesinlikle denetimcilere ihtiyaç olacakt›r, hatta o ihtiyaç artacakt›r bence. Giren datan›n, sisteme giren data hatal›ysa o sistem
ne kadar güçlü olursa olsun hatal› datay› iflleyerek hatas›z bir hâle getiremeyecektir. Haliyle denetimcinin görevi bir yerde o giren hatal› datan›n hatal› oldu¤unu tespit edip do¤ru hâle gelmesi için nelerin yap›lmas› gerekti¤i konusunda
bir yorum yapmak olacakt›r.

‹kinci husus, yani devletimizde buna haz›r m›y›z? Bence kesinlikle haz›r›z. fiu
örne¤i verece¤im. Benim ekibimde bir arkadafl vard›, bir genç arkadafl, geçen y›l
bu arkadafl Maliye Bakanl›¤›nda hesap uzman› olarak göreve bafllad› ve onun
bana anlatt›¤› kadar›yla bilgisayar ortam›nda ilk defa o amortisman hesaplar›
yapmaya bafllad›, hesap uzmanlar› aras›nda.
Yani, di¤er arkadafllar›n bir amortisman hesab› yapabildi¤i zamanda o 10-15 tane yapabiliyordu ve bu bilgisayar ortam›nda bu hesaplar›n tutulmas›na ra¤men
birçok firmada bu amortisman hesaplar›n›n yanl›fl yap›ld›¤›n› tespit edebildi.

Netice bence ilk söyledi¤im fleye geri dönece¤im. Denetimcilere kesinlikle ihtiyaç vard›r, o ihtiyaç ancak artacakt›r. Ancak, di¤er arkadafl›m›z›n konuflmas›nda söyledi¤i gibi, yani bilgi düzeyimizin artmas› gerekecek bu araçlar› etkin bir
flekilde de¤erlendirebilmemiz için.
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Baflkan- Teflekkür ederiz.

Bir soru daha vard› buyurun efendim.

Ali ‹hsan BAYIR- Mali Müflavir Ali ‹hsan Bay›r.
Benim sorum öncelikle Serap Han›ma.

Bu ERP uygulamalar›nda muhasebe konusunu en son açt›n›z. Ondan önce söyledi¤iniz önemli bir unsur vard›. Bunlar›n uygulama ve baflar› oranlar›n›n 2 y›l
gibi bir zamana yay›ld›¤› ve baflar›s›zl›k riskinin çok pahal›ya mâl oldu¤u, hatta iki de örnek vermifltiniz Amerika’dan.
Benim flahsi bir izlenimim var edindi¤im. Özellikle KOB‹’lerde ISO9000 Toplam Kalite Yönetimi ve arkas›ndan ERP’lerle gelen bir basamak var ve bu basamaklar›n hepsinden, ki bunlar›n atas› ISO9000’di. Muhasebe sistemi her zaman
diskalifiye edildi, hatta muhasebe sistemi d›flland› ve ERP uygulamalar›nda, flu
anda özellikle KOB‹’lerde gördü¤ümüz uygulamalarda da yine muhasebe görmezden geliniyor ve benim flahsi görüflüm flu ana kadarki bu uygulamalar her
zaman malî baflar›s›zl›k do¤urdu ve bu malî baflar›s›zl›k da yönetim baflar›s›zl›¤›n› da peflinden getirdi.
Peki, flu anda sizin söyledi¤iniz noktada muhasebeyi ne kadar içine alabildi veya muhasebeyi ne flekilde bir konuma koyabildi ki bunlar baflar›l› olsun?
Ayn› flekilde di¤er konuflmac›lar bu ba¤lamda bunun yönetim aya¤›n› aç›klarlarsa sevinirim.
Teflekkür ederim.

Baflkan- Selimo¤lu Buyurun.

Seval SEL‹MO⁄LU- fiimdi, ben bunlardan bahsettim ama, asl›nda 13 May›sta
Amerika’da bir bildiri sunaca¤›m, Türkiye’de ERP sistemleri uygulayan iflletmelerdeki muhasebecilerin mutlu olduklar› ve mutlu olmad›klar›. Yani memnuniyet düzeylerini ölçen bir anket çal›flmas› yapt›m. Bu da bir baflka bildirim, ona
dayanarak bu bilgileri vermifltim.
Yapt›¤›m anket sonuçlar›nda 200 kadar firmaya ulaflt›m. Bu firmalar›n yüzde
30’unda muhasebe entegre edilmemifl ERP’lere. Çünkü, gelen sistem haz›r standart bir paket ve Türkiye’deki muhasebe uygulamalar›, biz muhasebeyi Maliye
için, vergi a¤›rl›kl› üretiyor. Böyle bir muhasebe bilgisi üretme tabanl› oldu¤umuz sistemlere, yani ERP sistemlere bunu modül olarak eklemede çok zorlan›yorlar.

‹kincisi de, bana söyledikleri flu:Türkiye’de flirketlerde çal›flan muhasebecilerin
yenilikleri çok sevmedikleri, yani haz›r kurulmufl olan bir sistem var, iflte Logo,
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Likom, Eta, Mikro gibi programlarla mutlu yaflad›klar›, onun için aman bizi buna kar›flt›rmayan, biz bununla, kendi program›m›zla, paket program›m›zla bilgilerimizi üretelim dedikleri için, yani muhasebeyi Maliye için üretti¤imizden,
vergi yasalar›m›z›n çok istikrarl› olmamas› ve iflletmedeki, muhasebe departman›nda çal›flan kiflilerin sisteme s›cak bakmamalar›, yüzde 30 iflletmelerde muhasebeyi modül olarak eklemelerini engellemifl.

‹kinci faktör olarak flu ortaya ç›kt›. Çok yüksek maliyetli. Yani, flirketler diyorlar ki, biz üretim ve insanla bafllayal›m, muhasebeyi üçüncü ayak olarak ekleyelim, pazarlamay› dördüncü ayak olarak ekleyelim ki, maliyetin tamam›nda bir
kerede de¤il de parti parti katlanarak daha kolay yani maliyetleri kald›rabilelim
diyorlar. O nedenle de modülleri bir kerede de¤il, ama parti parti uygulamaya
yöneldikleri iflin flu anda dedi¤iniz gibi yani muhasebe modülleri çok kurulmufl
de¤il ama, 200 iflletmenin yüzde 60’›nda muhasebe modülü kurulmufl.
Fakat, yapt›¤›m incelemede bir baflka sonuç ortaya ç›kt›. Muhasebe modüllerini
tam oturtamam›fllar. Nedeni flöyle. Meselâ çok büyük iflletmeler, iflte Arçelik,
Tusafl, bu tür flirketlerde de diyorlar ki, kesin mizana kadar al›yoruz, ondan sonra bilançoydu, gelir tablosuydu, finansal analiz için gerekli olan oran hesaplamalar›yd›, trend analiziydi bunu götürüp Ekscel’de kendimiz yap›yoruz.
Onun için de diyorlar muhasebede ERP çok iyi, modülü çok iyi çal›flt›ramad›k.
O nedenle de çok böyle taraftar de¤iller muhasebe modülünü ekleyerek Türk firmalar› kullanmaya, taraftar de¤iller.
Baflkan- Peki teflekkür ederiz efendim.

Son bir soru alaca¤›m Say›n Baflkan›m, çünkü yemek aras› vermek zorunday›m
kusura bakmay›n. Ö¤leden sonra da program›m›z devam edecek.
Buyurun Baflkan.

Sabri TÜMER- Teflekkür ederim Say›n Baflkan.
Ben Say›n Hocama sormak istiyorum.

Say›n Hocam bir fley kulland›n›z cümlenizin aras›nda. Türkiye’deki muhasebeciler yenili¤e kapal› anlam›nda. Ben bu sözcü¤ünüzü kabul etmiyorum. Türkiye’deki muhasebeciler flu 10 y›l›n içerisinde inan›lamayacak kadar yenili¤i aflm›fl durumdalar ve flu an ‹stanbul Serbest Muhasebeci Malî Müflavirler Odas›n›n gündeme getirmifl oldu¤u bu olaylar bugün Türk müteflebbisinin gündeminde bile de¤il; dikkat edin gündeminde de¤il.

Asl›nda bu konular muhasebeciden ziyade müteflebbisin, yani Ticaret Odalar›n›n, Sanayii Odalar›n›n, Odalar Birli¤inin gündeminde olmas› gerekirken bugün
muhasebeciler tart›fl›yor 20 y›l sonraki gelecekleri noktay›.
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Dolay›s›yla, Türkiye’de 3 milyon mükellef var, 9 bin tanesi basit usul, 1 milyon
800 tanesi iflletme defteri. Sevgili Hocam hanginden bahsediyoruz? Bunu müteflebbis ne için, kendi için muhasebe istemiyor ki, sadece Kurumlar Vergisi Beyannamesi versin devlete karfl›, muhtasar veya katma de¤er vergisi beyan› versin, muhasebeyi böyle görüyor, muhasebenin di¤er verilerinden istifade etmek
istemeyen bir müteflebbise, bir kafa yap›s›na, bir düflünce yap›s›n› Türkiye’yi
idare edenler bugüne getirmifller, sorunlar› onlard›r.
Ben bu yönden olay› düzeltmek istedim.
Teflekkür ederim, sayg›lar sunar›m.

Baflkan- Evet, Say›n Sabri Tümer’in katk›lar›na teflekkür ediyoruz.

Katk›n›za teflekkür ediyorum, tekrar görüflmek dile¤iyle iyi günler efendim, afiyet olsun hepinize.
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