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‹fiLETMELERDE S‹STEM VE SÜREÇ DENET‹M‹NE GENEL BAKIfi
ÖZET
Bu çal›flman›n amac›, bilgi sistemleri ve bilgi teknolojilerindeki h›zl› de¤iflimlerin etkisinde bilginin üretilmesine, saklanmas›na ve raporlanmas›na verilen
önem ve bilginin yaratt›¤› katma de¤er aç›s›ndan bir ihtiyaç olarak iflletmelerde
ortaya ç›kan sistem ve süreç denetimi önce kavramsal olarak ele al›nacak sonra yap›sal ve uygulama boyutuyla ortaya konarak incelenmeye çal›fl›lacakt›r.
Bunun yan› s›ra uluslararas› ve ulusal boyutta sistem ve süreç denetimi ile ilgili
uygulamaya iliflkin yasal düzenlemelerde ele al›narak konu ile bütünlefltirilecektir. Sonuç olarak çal›flma iflletmelerdeki sistem ve süreç denetimi konusunda ilgilenenler için bir bak›fl aç›s› oluflturmay› amaçlamaktad›r. Bu çal›flmada iflletmelerde yap›lacak olan sistem ve süreç denetimleri ile iflletme aç›s›ndan nas›l bir
katma de¤er yarat›laca¤› düflüncesi irdelenmeye çal›fl›lm›flt›r. Çal›flman›n kapsam› , literatür taramas› çerçevesinde flekillendirilmifl olup uygulamadaki mevcut durumun ortaya konmas› fleklinde çerçevelendirilmifltir.
Anahtar Kelimeler: Süreç, Sistem, Bilgi Sistemi, Bilgi Teknolojisi , ‹ç kontrol,
COB‹T, Sistem ve Süreç Denetimi

1. G‹R‹fi
Y›llar önce Bacon “ Bilgi Kuvvettir” diyerek bilginin ne kadar önemli ve de¤erli bir kaynak oldu¤unu vurgulam›flt›. Günümüzde bu söz gerçek oldu ve bilgi iflletmelerin , bireylerin ve ülkelerin en önemli kayna¤› haline gelmifltir. Dünya
genelinde ülkeler geliflmifllik düzeylerine göre s›n›fland›r›lmaya tabi tutuldu¤unda temelde bilgi üretmeleri ve tüketmeleri göz önüne al›nmaktad›r ( fiahin
ve Di¤erleri, 2006, s.87). Bilgiyi sa¤l›kl› bir flekilde saklamak, ifllemek ve zaman›nda kullan›c›lara sunma ülkelerin en önemli itici gücünü
oluflturmaktad›r. Bilgide bilgi üretilmesi tart›fl›lamayacak kadar büyük bir katma de¤er yaratmaktad›r. Bunun en güzel örne¤i dünyan›n en zengin kifli olan
Bill Gates ve flirketi Microsoft dur. Gerçek fludur ki, bilgi için çal›flan kifliler ve
iflletmeler mal ve hizmet üreten iflletmeleri geride b›rakm›fllard›r.
Tarihsel ak›fla bak›ld›¤›nda toplumlar bilgi toplumu olana kadar çok çeflitli süreçlerden geçmifllerdir. Bu süreçlerin elbette ki yafland›¤› her döneme önemli
katk›larda bulunmufltur. Günümüzde ise art›k ça¤ bilgi ça¤›d›r ve bilgi çok
önemli bir kaynak haline gelmifltir. Her kaynak gibi bilgide elbette saklanmal›d›r. Y›llar öncesinde bilginin kaydedilmesi, saklanmas› ve ifllenmesinde ka¤›t
kalem kullan›l›yordu. O dönemlerdeki iflletmelerde iflletme içinde kuruduklar›
sistemlerde ka¤›da, kaleme ve insana dayal› bilgi üretiminde bulunuyorlard› ki
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bu üçlünün en büyük problemi ürettikleri bilgilerin hata oran›n›n yüksek olmas›yd› (fiahin v ve Di¤erleri,2006,s.87). Hata oran› yüksek ve büyük miktarlarda
bilgilerin ifllenmesine dayal› bu sistemlerin güvenilirli¤i de tart›flmal› hale gelmiflti.Sonuçta bu sorunu çözmek için gerek iflletmelerin talepleri gerekse teknolojik ürün üreticilerinin çal›flmalar› ile ortak amaçlara hizmet edecek ürünlerin
üretilmesine bafllanm›flt›r. Gelifltirilen bu ürünler tüm kiflilerin, kurumlar›n ve
kurulufllar›n kullan›m›na sunulmufltur.
Bilginin geliflme ile do¤ru orant›l› olmas› nedeni ile kazand›¤› de¤er onun güvenli ortamlarda saklanmas›n› gerektirmektedir. Bu gereksinim sonucunda da
“Bilgi teknolojileri” diye adland›r›lan özel donan›mlar gelifltirilmifltir.
Bilgi teknolojisi, iflletmecilik dünyas›n› büyük bir h›zla de¤ifltirmektedir. Bilgi
teknolojisi k›saca,yaz›l›m ve donan›m ürünleri,bilgi sistemlerinde gerçeklefltirilen ifllemler,yönetim süreçlerinin otomasyonu,bilgi üretim sistemlerinin gelifltirilmesi gibi kavramlar ve faaliyetlerin tümünü kapsamaktad›r (Önal ve Pekdemir, 1999, s.182.). Bilgi teknolojisi kar amaçl› veya kar amaçs›z kurulufllar›n tümünde faaliyetlerin desteklenmesinde çok önemli rol oynamaktad›r. Günümüzde küreselleflmenin de etkisiyle ekonominin desteklenmesi, bilgi ve iletiflim teknolojisindeki geliflmeler, bilgi sunma alan›nda hizmet sunan iflletmelerin h›zla
art›fl› gibi etkenler bilgi , bilginin üretilmesi, bilginin kullan›lmas› gibi konular›
gündeme tafl›m›flt›r. Bu faaliyetlere paralel olarak iflletme faaliyetlerinin bütünlefltirilmesi , yürütülmesi ve kontrol edilebilmesi için do¤ru ,zamanl› ve güvenilir iletiflim ve yönetim gücünü sa¤lamada en önemli etken bilgi ve bu bilgiyi
üreten bilgi sistemleridir( Sürmeli ve di¤erleri , 2004, s.3).
Günümüzün temel koflulu, gerek kurumsal gerekse iflletme düzeyinde rekabet
üstünlü¤ü sa¤lamak ve ça¤dafl bilgi sistemi gereksinimlerini ve uygulama flekillerinin bilmeyi gerektirmektedir. Art›k iflletmeler güncel Bilgi teknolojilerini
kullanarak küreselleflmifl ifl a¤lar›nda flirketsel baflar›lar›n› ve de¤erlemelerini efl
zamanl› olarak yapmaktad›rlar. Özellikle Internet kullan›m›, yeni iflletme modelleri, yeni iflletme süreçleri ve yeni bilgi iletimlerinin olmazsa olmazlar› aras›na girmifltir. ‹flletmeler, örgütsel ve çevresel a¤larla (Intranet ve Extranet) bireysel, birimsel ve yak›n çevresel bilgi al›fl veriflini, her türlü iletiflimi, elektronik olarak yapmaktad›rlar( fiahin ve Di¤erleri,2006,s.xiii). Son zamanlarda yeni
donan›m ve yaz›l›mlar, tamam›yla dijital giriflimden oluflmaktad›r. Dijital giriflimlerin özellikleri tüm içsel ve d›flsal iliflkiler dijitaldir ve yer ve zaman zorunlulu¤u da yoktur. Ayr›ca iç müflteriler, d›fl müflteriler ve girdi sa¤layanlar her zaman ve her yerden elektronik ortamlar fleklinde ba¤lant› kurabilmektedirler.
1990’l› y›llardan beri iflletmelerin Bilgi teknolojilerini yo¤un olarak kullanmaya
yönelmesiyle organizasyon yap›lar›n›n yeniden yap›land›r›lmas› ihtiyac› gündeme gelmifltir. Bu yap›land›rma s›ras›nda yeni bir terim “tam dijital iflletme” ortaya ç›km›flt›r. Dijital iflletme, müflteriler, tedarikçiler ve çal›flanlarla ilgili önem434
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li tüm ifl iliflkilerini dijital olarak sa¤layan ve arabuluculuk yapan iflletme olarak
tan›mlanmaktad›r (fiahin ve di¤erleri,2006,s.4). Temel iflletme süreçleri , tüm
iflletmeyi kapsayan yada birçok iflletmeyi birbirine ba¤layan dijital a¤lar üzerinden gerçeklefltirilmektedir. ‹flletme süreçleri, sözü edilen ürün yada hizmet sunmak için ifllerin organize edilmesi, koordinasyonunun yap›lmas› ve odaklanmas›d›r. Klasik iflletmelere göre dijital iflletmelerin en önemli farkl›l›klar› ise flöyle
s›ralanabilir; organizasyon ve yönetim için bilgi teknolojisine olan ba¤l›l›klar›
ve güvenlerini art›r›r , ifllerin sadeleflerek kolaylaflmas›n› sa¤lar , karl›l›¤› art›r›r
ve iflletmeyi rakipleri karfl›s›nda rekabet bak›mdan üst düzeye tafl›r. Ayr›ca dijital iflletmeler yöneticiler için bilgi teknolojisi sadece baflarma gücü vermez, ayn› zamanda iflletmenin temeli ve en önemli yönetim arac›d›r.
Di¤er önemli bir nokta ise Bilgi teknolojileriyle bütünlefltirilmifl bilgi sistemlerinin, üretti¤i bilgilerin do¤ru, güvenilir ve karfl›laflt›r›labilir özelliklere sahip
olarak üretilmeleridir.
Di¤er bir ifade ile fleffaf raporlama kavram›n› gündeme tafl›maktad›r. ‹flletmeler
taraf›ndan üretilen bilgiler uluslararas› boyutta muhasebe, raporlama ve vergi gibi mali konulara önemli ölçüde etki etmektedir. Özellikle sermaye piyasalar›n›n
geliflebilmesi ve bu geliflmeyi sürdürülebilir k›lmalar› için iflletmelerin do¤ru ve
güvenilir bilgiler üretiyor olmalar› bir zorunluluktur. ‹flletmelerin ürettikleri bilgileri kullanarak kendileri ile ilgili kararlar alacak olan bilgi kullan›c›s› gruplar›n ( yat›r›mc›, kredi kurulufllar›, devlet, ortaklar gibi) do¤ru ve tutarl› kararlar
alabilmeleri içinde iflletmelerce üretilecek do¤ru, güvenilir ve karfl›laflt›r›labilir
bilgilere ihtiyaçlar› vard›r. Bu özellikleri tafl›yan bilgilerin üretilmesi için ise iflletme içinde kurulmufl olan etkin bir iç kontrol sistemine ihtiyaç vard›r.
Verilerin otomatik olarak ifllenme ve elektronik ortamda saklanma verimlili¤iyle ilgili olarak baz› gerçekler göz ard› edilmemelidir. Bilgi sistemleri, iyi flekilde uygulanmad›¤›, izlenmedi¤i ve kontrol edilmedi¤i zaman önemli bir risk
oluflturabilen ifl süreçlerini temel al›r (http://www.denetimnet.net).Teknik bilgi
sistemleri, karmafl›k olmalar›na karfl›n yan›lmaz da de¤ildir. Süreç ve kontrollerin uygulamada olmamalar› halinde, eksik, yanl›fl ve geçersiz veri üretme olas›l›¤› vard›r. Ayr›ca giderek artan kurumsal bilgi teknolojisi yönetiflimi, sorunlar›,
güvenlik tehditleri, veri kalitesi konular› ve gizlilikle ilgili mevzuatla birlikte,
günümüzde kurulufllar bilgilerin bütünlü¤ünü, gizlili¤ini ve kullan›labilirli¤ini
hiç olmad›¤› kadar güvence alt›na alma ve temelini oluflturan sistemleri korumak zorunlulu¤undad›rlar. ‹fl süreçleri, bilgisayar uygulamalar› ve sistemlerle ilgili kontrollerin uygulanmas› ve dengelerin kurulmas› bu risklerin azalt›lmas›na
yard›mc› olabilir. Bu nedenle bilgi sistemleri kullan›m›n›n ifl hayat›nda yayg›nl›k kazanmas› ile artan önemi “Sistem ve Süreç Denetimi” konusunu ön plana
tafl›m›flt›r.
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Finansal karakterli olan ve/veya olmayan veri ve bilgileri elektronik ortamda ifllem gören ve saklanan tüm iflletmeler için yasal bir zorunluluktan öte kurumsal
sürdürülebilirliklerinin güvencesi aç›s›ndan Sistem ve Süreç Denetimi çok
önemli bir konudur.

2. B‹LG‹ ‹fiLEME ORTAMI OLARAK S‹STEM KAVRAMI
Bilgi Sistemi kavram›n› tan›mlamadan önce veri, bilgi ve sistem kavramlar›n›n
tan›mlanmas› gerekir. Çünkü bilgi sistemleri, iflletme içindeki önemli insanlar,
yerler ve nesneler hakk›nda bilgi içerir.
Veri;
“‹flletme içinde oluflan olaylar› temsil eden belirli bir ifle yarayan ya da yaramayan ham gerçekler, görüntüler, seslerdir.” (Gelinas, Sutton ve Hunton,2005,s.4).
Bilgi ise;
“Verinin ifllenerek karar verici için anlaml› ve kullan›fll› hale gelmesidir” (Gelinas, Sutton ve Hunton,2005,s.5).
Veri afla¤›daki flu aflamalar›n ya tamam›ndan yada baz›lar›ndan geçerek bilgiye
dönüflmektedir:
• Toplama
• S›n›fland›rma
• Yeniden düzenleme
• Özetleme
• Saklama
• Yeniden elde etme
• ‹letme
Bu ifllemlerden geçen bilginin yararl› olmas› için bilgi do¤ru biçimde , do¤ru zamanda, do¤ru yerde, do¤ru kifliye iletilmesi yada da¤›t›lmas› gerekir. Bilginin
elde edildi¤i kaynaklar ise flu flekildedir(http://www.projeyoneticisi.com/2006);
‹nsan Kaynaklar›: Bilgi Teknolojisi personel yetenekleri, bilinç, bilgi sistemleri planlama, organizasyon, uygulama, destek, gözetim üretkenli¤i.
Uygulama Sistemleri: Manuel ve programlanm›fl ifl süreçlerinin tümü.
Teknoloji: Donan›m, iflletim sistemi, veritaban› yönetim sistemi, bilgi a¤› ve di¤er teknoloji altyap›s›.
Fiziksel Ortam: Bilgi sistemlerini bar›nd›ran ve koruyan fiziksel ortamlar.
Veri: En genifl anlam›yla, iç, d›fl veri türlerinin tamam›.
‹flletmelerde üretilen her bilgi önemli de¤ildir. Bilginin kullan›c› için de¤er tafl›mas› yani iyi ve kaliteli bilgi olabilmesi için flu kriterlere uymal›d›r
(http://www.projeyoneticisi.com/ 2006);
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Etkililik: Bilginin ifl süreçleri ihtiyaçlar› ile ilgili ve bu ihtiyaçlara cevap verir
nitelikte olmas›.
Verimlilik: Bilginin kaynaklar›n en etkin kullan›m› ile elde edilmesi.
Gizlilik: Hassas bilginin yetkisiz eriflime karfl› korunmas›.
Bütünlük: Bilginin kendi içinde ve çevresel veriler ile bütünlük göstermesi,
yetkisiz de¤iflikli¤inin engmanuelnmesi.
Devaml›l›k: Bilginin ihtiyaç duyuldu¤unda eriflilebilir olmas›.
Uyumluluk: ifl süreçlerinde kanun, düzenleme ve kontratlara uyumun sa¤lanmas›.
Güvenilirlilik: Yönetimin mali ve di¤er raporlamalar için güvenilir veriye ulaflabilmesi.
Sistem Kavram› ise,
“Girdiler al›p ç›kt›lar oluflturan, organize bir dönüflüm süreciyle ortak bir amaca
yönelik beraber çal›flan ve birbiriyle iliflkili elemanlar›n oluflturdu gruptur”(Schulteis ve Sumner,1998,s.7).
Bir bilgi sisteminin üç temel ifllevi vard›r ki bunlar:

G‹RD‹

SÜREÇ

ÇIKTI

d›r.
Bu sisteme geri besleme ve denetim ifllevleri de eklenecek olursa sistem daha
etkin hale getirilir. Günümüzde geri besleme ve denetim ifllevi olan sistemlere
kendi kendini gözleyen ve düzenleyen sistemlerde denilmektedir.
‹flletme bir sistemdir ki üretim faktörlerini bir araya getiren ve bunlar› de¤iflim
süreci ad› verilen birtak›m süreçleme ifllemleri sonunda mal, hizmet ve/veya bilgiye dönüfltüren aç›k, dinamik, ve insan-makine sistemi olarak tan›mlanmaktad›r (Sürmeli ve di¤erleri,2005,s.9).
Bilgi sistemi ise:
“Veri kaynaklar›n› girdi olarak al›p süreçten geçiren ve ç›kt› olarak bilgi ürünlerini ortaya ç›karan bir sitemdir” (Schulteis ve Sumner,1998,s.11).
Bir bilgi sistemi, veriyi bilgiye dönüfltürürken gidi, süreç,ç›kt›,saklama ve kontrol faaliyetlerini yerine getirirken insan, donan›m,yaz›l›m, veri ve flebeke olmak
üzere befl temel kayna¤a ihtiyaç duyar.
Tüm bilgi sistemleri insana endekslidir. ‹nsan, bilgi sistemlerinin son kullan›c›s› durumunda da olabilir, bilgi sistemi uzman› da olabilir. Di¤er bir ifade ile son
kullan›c›lar bilgi sisteminin ç›kt›s› olan bilgileri kullananlard›r (Müdür, muhasebeci gibi.). Oysa bilgi sistemlerini yürüten gelifltiren insanlarda sistem uzmanlar›d›r (sistem analisti, programc› gibi).Küreselleflmenin getirdi¤i bilgi ifllem ve
iletiflim teknolojilerinin yaratt›¤› yeni oluflumlar gündeme yönetim bilgi sistem437
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lerini tafl›m›flt›r. Yönetim bilgi sistemi kavramsal olarak yönetim, bilgi ve sistem
kavramlar›ndan oluflmaktad›r( Sürmeli ve di¤erleri, 2005,s.4).Bilgi kullan›c›lar›
diye adland›r›lan iflletme ile ilgili bu gruplar (yönetim, devlet, kredi verenler, yat›r›mc›, personel, müflteriler, sat›c›lar gibi) çok say›da farkl› özellikte ve içerikte, birbirini tamamlayan , birbirine ba¤l› bilgilere ihtiyaç duyarlar ki bu bilgiler
yönetim bilgi sistemlerinden elde edilmektedir. Bu sistemler hem iflletme içi
hem de iflletme d›fl› bilgi kullan›c›lar›na bilgi üreten sistemlerdir. Kurulacak olan
yönetim bilgi sistemleri iflletmenin büyüklü¤üne, faaliyet sistemlerine ,faaliyet
hacmine, organizasyon yap›s›na, yönetim anlay›fl›na , yasal düzenlemelere ba¤l› olarak bir çok alt sistem fleklinde kurulurlar. Bu alt sistemler flekil 1.1.’ de görülece¤i üzere üretim , pazarlama, insan kaynaklar›, finans ve muhasebe bilgi
sistemi adlar›n› almaktad›r. Her bir alt sistemin içeri¤i farkl›d›r ama birbirleri ile
iliflkili bilgiler üretecek ve destekleyecek flekilde kurulmufllard›r.

fiEK‹L 1.1 Temel Yönetim Bilgi Sistemleri ve Alt Bilgi Sistemleri

Kaynak : Sürmeli ve di¤erleri, 2005, s.27
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Temel yönetim bilgi sistemlerinin alt sistemleri sürekli olarak birbirleriyle karfl›l›kl› bilgi al›fl veriflinde bulunmaktad›rlar. Bu bilgi ak›fl›n›n nas›l oldu¤u fiekil
1.2. ‘de gösterilmektedir.

fiEK‹L 1.2. Temel Yönetim Bilgi Sisteminde (YBS) Bilgi Al›fl Verifli

Kaynak: Sürmeli ve di¤erleri,2005,s.28.

Yönetim bilgi sistemlerinin her alt sisteminde yönetim için çok farkl› bilgiler ve
raporlar haz›rlan›r. Bu bilgilerin ve raporlar›n haz›rlanmas› için ise iflletme faaliyetlerine, yönetimin belirledi¤i planlara, bütçelere ve kararlara iliflkin verilere
veya bilgilere gereksinim duyulur(Gelinas ve di¤erleri,2005,s. 225). Bu bilgilerin ayr› ayr› alt bölümlerde üretilmesi sonucu ifl tekrarlar› gibi bir sorunu ortaya
ç›karabilir. Bu nedenle günümüzde art›k iflletmelerde ortak veri taban› oluflturulmaya gidilmifltir. Böylece ifllemlere ve onaylara ait verileri yaln›z bir kez girmek
suretiyle , de¤iflik alt bilgi sistemlerinin ve ilgililerin bütün bilgi gereksinimleri
ortak veri taban›ndan kolayca karfl›lanabilecektir. Ortak veri taban› fiekil 1.3’de
gösterilmifltir.

fiEK‹L 1.3. Ortak Veri Taban› Temeli
Kaynak: Sürmeli ve di¤erleri,2005,s.38.
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Sonuç olarak iflletme bir sistemdir. Üretilen veri ve bilgiler sistematik bir yap›
içerisinde üretilerek iflletme içi ve d›fl› ilgili bilgi kullan›c›lar›na raporlanarak
iletilmektedir.
Muhasebe ile ilgili Bilgi Teknolojisi uygulamalar›nda iflletmelerde kurulan sistem türleri 3 ana bafll›k alt›nda toplanabilir (Kamhi,1999,s.230);
• Karar Destek Sistemleri
• Bütünleflik sistemler
• Biliflim a¤lar›
Karar Destek Sistemleri, muhasebe uygulamalar›n en yayg›n kullan›lan›d›r. Bu
uygulamalarda iliflkisel veritaban› tekni¤inden yararlan›lmaktad›r. ‹liflkisel veritabanlar›, veri alanlar›ndan oluflan veri kay›tlar› arac›l›¤› ile büyük miktarda verinin bilgisayarlarda etkin bir flekilde taran›p, istenen bilginin h›zl› bir flekilde
bulunmas›n› sa¤larlar (Kamhi,1999,s.230).
‹nteraktif sistemler, çok boyutlu veri tabanlar›ndan yararlan›rlar. Raporlama,
bütçeleme, öngörülü oluflturma alanlar›ndan kullan›lmaktad›rlar. Bu uygulamalarda, yönetici olsun olmas›n, iflletmede bilgi ihtiyac› olan herkese, kiflinin görev alan› ile ilgili her türlü finansal ve finansal olmayan bilgi bilgisayarda etkileflimli olarak sunulmaktad›r.Bu uygulamalar da iflletme çap›ndaki genel verilerle birim veya bölüme özgü yerel verilere belli “kullan›c› profilleri” arac›l›¤›yla
eriflilmektedir.
Bütünleflik sistemler, Kurumsal Kaynak Planlama Sistemleri (ERP) olarak da
bilinmektedir.Tedarik, imalat, sat›fl, insan kaynaklar›, muhasebe kay›t, nakit yönetimi vb. gibi daha önce birbirinden ayr› ve ba¤›ms›z olan görev alanlar›n› bir
araya getirmeyi amaçlarlar. Yönetim muhasebesi ile finansal muhasebenin bütünlefltirilmesi yan› s›ra iflletmenin di¤er bilgi alanlar› da ortak bir veri taban›nda dahil eder. SAP/R3, ORACLE,PEOPLE SOFT bu konudaki en bilinen sistemlerdir (Chan,2005,s.11).
Biliflim a¤lar› ( e- ticaret, Internet a¤› Web, elektronik posta, elektronik dosya
aktar›m› gibi) son zamanlarda bilgi teknolojisi uygulamalar›nda özelliklede iletiflim alan›nda büyük geliflmelere yol açm›flt›r. ‹ntranetler ayn› iflletme içerisinde web ortam›nda iletiflimi sa¤lamakta, Extranetler ise ana iflletme ile sat›c› veya müflteri konumundaki di¤er iflletmelerle aras›nda iletiflim kurmakta kullan›lmaktad›r.

3. SÜREÇ KAVRAMI VE ‹fiLETMEDEK‹ SÜREÇLER‹N ORGAN‹ZASYONU
‹flletme bir sistemdir ve her sistemde oldu¤u gibi süreçlere sahiptir. Sistemler
süreçlerden oluflur. Üretilen veri ve bilgiler süreçlerden geçerek ilgili yerlere iletilmek suretiyle anlam kazan›rlar. Sistem yaklafl›m›nda süreç, belirli girdilerden
belirli ç›kt›lar› üretebilmek için yap›lmas› gereken bir dizi ifl ve faaliyet toplulu440
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¤u olarak tan›mlanmaktad›r. Günümüzde iflletmelerin Bilgi teknolojilerine a¤›rl›k vermeleri süreçlerinde farkl›laflt›r›lmas› ihtiyac› yaratt›.
Bilgi teknolojisi a¤›rl›kl› sitemlerde ifller departmanlar( mühendislik, ambar,
tasar›m, imalat, pazarlama gibi)itibariyle de¤il de;
• sat›n alma süreci,
• sat›fl süreci,
• envanter süreci,
• muhasebe ve raporlama süreci,
• insan kaynaklar› süreci,
• finansman süreci gibi süreçlerden oluflmaktad›r.
‹fl ak›fl yönetimi, belgelerin bir yerden baflka bir yere kolayl›kla ve etkili bir flekilde hareketlenmesini sa¤layan ifl prosedürlerini düzenli hale getirme süreci
olarak tan›mlanmaktad›r (. Bir iflletmede malzeme süreci, bilgi süreci ve iflletme süreci olmak üzere üç tür süreç vard›r. Belge süreçlemenin, ifl ak›fl yönetiminde çok önemli bir yeri vard›r. Belge süreçleri özellikle bilgi ve iflletme süreçlerinde yayg›n olarak kullan›lan bir araçt›r.
Bilgi teknolojisi sitemlerinde bu belge ve bilgi ak›fl› efl zamanl› olarak yap›lmaktad›r ki buda zaman, ve iflgücü kayb›n› önlemektedir.
Teknolojik geliflmeler kuflkusuz muhasebe sistemlerinde de de¤iflimleri zorunlu
hale getirmifltir. Muhasebe sisteminde oluflan bu geliflmeler afla¤›daki Sanayi
Ça¤› ve Bilgi Ça¤› Muhasebe Sistemlerinin Karfl›laflt›r›lmas›na iliflkin Tablo
1.1.’de gösterilmifltir. Tablodan da anlafl›laca¤› üzere bilgi ça¤›nda süreçler daha ön plana ç›kmaktad›r ki buda iflletmelerdeki süreçlerin organizasyonunun yap›lmas› aflamas›da çok önemlidir.
SANAY‹ ÇA⁄I
Kaynaklar ve süreçler
Maddi varl›klar
Ürünler
Olaylar
Hiyerarflik yap›y› yans›t›r

B‹LG‹ ÇA⁄I
Kaynaklar ve süreçlerdeki de¤iflim oran›
Maddi olmayan varl›klar
Müflteriler
Süreçler
A¤ tipi örgüt yap›s›n olanaklaflt›r›r

TABLO 1.1. Sanayi Ve Bilgi Ça¤› Muhasebe Sistemlerinin Karfl›laflt›r›lmas›

Kaynak: Uslu,1999,s.198

Yeni yaklafl›mlarda muhasebedeki veri kay›t ifllemlerinin büyük oranda basitleflti¤i görülmektedir. Dosyas›yla zaman içerisinde muhasebe sistemleri manuel
yürütülen veri kay›t ifllemleri olmaktan ç›k›p, bilgi teknolojisine dayal› iflletme
bilgi sistemlerine dönüflmektedir. Muhasebe alan› içerisinde veri girifl ve veri
kay›t ifllemleri giderek önemlerini yitirmektedir.
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Günümüzün muhasebecileri ilerleyen süreç içerisinde görevlerini muhasebe sistemleri veya baflka bir deyiflle iflletme bilgi sistemleri tasarlamak, bu sistemleri
iflletmelerde kurmak, kurulan sistemleri yeni ihtiyaçlara göre yeniden düzenlemek, iflletme bilgi sistemlerini denetlemek, sistemlerini hatas›z çal›flmas›n› sa¤lamak fleklinde tan›mlamak durumundad›rlar(Kamhi,1999,s.229).

4. ‹Ç KONTROL ‹LE S‹STEMLER‹N VE SÜREÇLER‹N
BÜTÜNLEfiT‹R‹LMES‹
‹ç Kontrol, organizasyonun plan› ile iflletmenin varl›klar›n› korumak, muhasebe
bilgilerinin do¤rulu¤unu ve güvenilirli¤ini araflt›rmak,faaliyetlerin verimlili¤ini
art›rmak,saptanm›fl yönetim politikalar›na ba¤l›l›¤› özendirmek amac›yla kabul
edilen ve uygulamaya konulan tüm önlemve yöntemleri içerir (Güredin, 2006,
s.316).
Etkin bir muhasebe iç kontrol sisteminin kurulmas›nda dikkate al›nmas› gereken
ilkeler flöyledir(Güredin, 2006, 329);
• Görevlerin ay›r›m›,
• K›ymet hareketlerinin yetkilendirilmifl olmas›,
• Uygun belgeleme ve muhasebe kay›t düzeninin varolmas›,
• Varl›klar›n ve muhasebe kay›tlar›n›n fiziki korunmas›,
• Ba¤›ms›z mutabakat›n sa¤lanmas›
Bu ilkelerin muhasebe uygulamalar› ister manuel sistemle isterse bilgisayarl›
ortamlarda yap›l›yor olsun mutlaka göz önünde bulundurulmas› gerekir.‹ç kontrol sisteminin en önemli k›s›tlay›c›s› insan faktörüdür ki kontrollerin yanl›fl anlafl›lmas›, yarg›lama hatalar›,dikkatsizlik ve yorgunluk gibi nedenlerden dolay›
sistem zarar görebilir( Güredin, 2006,s.323).Di¤er önemli k›s›tlay›c› ise iç kontrol sisteminin zamanla kontrol önlemlerinin yetersiz kalmas›yla etkinli¤ini yitirmesidir ki bu nedenle iç kontrol sistemleri dinamik bir ortamda faaliyet gösterece¤i düflünülerek yeterli esneklikte kurulmal›d›r (Güredin,2006,s323).
Bilgi teknolojisi sistemlerinde muhasebe kontrollerinde önem tafl›yan nokta, iç
kontrolün yap›s›n›, bilgisayardaki kontrol noktalar›n›n varl›¤› ve güvenilirli¤i
aç›s›ndan incelemesi ve de¤erlendirmesidir. Çünkü daha önceden iç kontrolün
yap›s› art›k bilgisayarda yaz›l›m düzeyinde yap›land›r›lm›fl durumdad›r. Bu durumda bilgisayar kullan›lan bir ortamdaki yöntem ve bilimsel yaklafl›m, “‹ç
Kontrol”ü de¤erlendirmeye yönelik olmal›d›r.
‹ç kontrol sistemi üzerindeki etkileri aç›s›ndan, Bilgi teknolojilerinin ve manual
bilgi ifllemenin temel farkl›l›klar› flu noktalarda ortaya ç›kmaktad›r(Çiftçi,
2003,9):
• Bilgi teknolojileri sisteminde, manuel ifllemeye göre, kontrol yordamlar›n›n
performans›na iliflkin belgeli kan›t daha azd›r.
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• Manuel iflleme sisteminde, bilgi görülebilir durumdad›r. Buna karfl›l›k Bilgi
teknolojileri Sisteminde dosya ve kay›tlar genellikle bilgisayar ortam›nda görülebilir biçimdedir ve bilgisayar olmaks›z›n okunamaz.
• Bilgi teknolojileri sisteminde insan katk›s›n›n en aza inmifl olmas› sebebiyle,
hatalar görünmemeye bafllayabilir ki, bu manuel ifllemede rahatl›kla gözlenebilir.
• Manuel ifllemedeki bilgiye nazaran, Bilgi teknolojileri Sistemindeki bilgi daha
fazla fiziksel felakette hasar görme, yetkisiz manipülasyon yap›lmas› ve mekanik ar›za riskine aç›kt›r.
• Bilgi teknolojileri sisteminde, sistemdeki de¤ifliklikler genellikle manuel ifllemeden daha zor gerçeklefltirilebilir ve kontrol edilebilirlik niteli¤i düflüktür.
• Bilgi teknolojileri sistemi manuel iflleme sistemine göre daha fazla tutarl›l›k tafl›r.
Çünkü, Bilgi teknolojileri sisteminde benzer konudaki kay›tlar ayn› kontrollere tabidir.
• Bilgisayar temelli muhasebe raporlar›, tam zaman›nda sunulabildi¤inden, flirket faaliyetlerinin gözetimi ve incelenmesinde daha etkili bir yönetim imkan›
sa¤layabilir.
Say›lan bu temel farkl›l›klardan özellikle son ikisi Bilgi teknolojileri sisteminin
avantajlar›n› gösteriyorsa da, di¤erleri iç kontrol sistemi aç›s›ndan temel risk ve
problemleri ortaya koymaktad›r.
Bilgisayar kullan›lan sistemlerde iç kontrol iki ana kategoriye ayr›l›r. Bunlar;
“Genel Kontroller” ve “Uygulama Kontrolleri” d›r. Bir ön incelemeden sonra iç
kontrolün yap›s› içinde yer alan bu kategorilerdeki kontrol noktalar›n›n varl›¤›n›, ölçüsünü ve etkinli¤ini araflt›rmak gerekir.
Genel Kontroller; Bilgisayar kullan›lan bir iflletmenin iç kontrol yap›s› içinde
yer alan genel kontroller afla¤›daki bafll›klardan oluflmaktad›r.
• Örgütsel Kontroller
• ‹flletim Sistemi Kontrolleri
• Veri Kayna¤› Kontrolleri
• Sistem Gelifltirme Kontrolleri
• Sistem Bak›m Kontrolleri
• Bilgi ‹fllem Merkezi Güvenli¤i ve Kontrolü
• Vergi ‹letiflim Kontrolleri
• Elektronik Veri De¤iflim Kontrolleri
Uygulama kontrolleri; ücretler, sat›fllar, sat›n almalar, ödemeler, tahsilatlar,
stoklar gibi iflletmenin bilgisayarda yürütülen ifllem döngülerine iliflkin uygulama yaz›l›mlar›na yerlefltirilen kontrollerdir. Bu kontroller üç ana kategoriye ayr›l›r: girdi kontrolleri, bilgi iflleme kontrolleri ve ç›kt› kontrolleri
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Bu iç kontrolü uygulayabilmek için bir süreç kontrolü yan›s›ra , ikinci uygulama kontrolleri, yani uygulamalar›n içine yerleflmifl olan 4 de¤iflik kontrol vard›r.
Bunlar, Girdi kontrolleri, veriler sisteme girerken kontroller yap›labiliyor, ifllem
kontrolü dedinilen, yani sistem çal›fl›rken , ifllerken var olan kontrollerdir, kay›t
yaparken ki kontroller, ç›kt› kontrolleri, ve raporlama kontrolleridir. Burada en
önemli kontroller uygulama kontrolleridir ki bunlar 5 adettir ve çok önemlidir.
S›ras›yla konfigürasyon ayarlar›, ana veri iletiflimi,geçici olarak kontrollerin de¤iflmesi,ifl tan›mlar›n›n ayr›m› ve ara yüzlerdir (Kazmirci,2004,s.298). Ara yüzler çok önemlidir. Çünkü sistemler aras› yap›lan iletiflimde ara yüzden gelen bilginin kontrollü bir flekilde gelmesini sa¤l›yor. Tabii bunlar uygulama kontrolleri. Uygulama kontrollerinin d›fl›nda bir de genel kontroller vard›r.
Genel kontrollerin ve uygulama kontrollerinin s›n›fland›r›lmas› Tablo1.2.’de örneklendirilerek gösterilmektedir.

Tablo1.2. Genel Kontrollerin Ve Uygulama Kontrollerinin S›n›fland›r›lmas›
Kaynak: Arens, Elder ve Beasley,2005,s.351.
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4.1. Bilgi Güvenli¤i Yönetimi ve Denetimi Sistemi” Olarak COB‹T
Bu aç›klamalara ek olarak “Bilgi Güvenli¤i Yönetimi ve Denetimi Sistemleri”’den de bahsedilmesi gerekir. Bu ba¤lamda ITIL uygulamalar›, ISO 9001,
BS15000, CobiT standartlar› gibi alternatif ve genel kabul görmüfl standartlar
vard›r.Ama dünyada COB‹T (*) en geçerli olan standartt›r, dört temel alanda
uygulama bulmaktad›r. Bu alanlar, planlama ve organizasyon, sat›n alma ve uygulama, ulaflt›rma ve destek ve gözlem dir. En yayg›n kullan›m› olan bir “Bilgi
Güvenli¤i Yönetimi ve Denetimi Sistemi” olarak COB‹T’in temel felsefesi“bir
organizasyonun hedeflerine ulaflabilmek için ihtiyaç duydu¤u bilgiyi elde etmesi, Bilgi ‹fllem kaynaklar›n›n yap›lar›na uygun bir flekilde gruplanm›fl süreçler ile
yönetilmesine ba¤l›d›r” fleklinde ifade edilmektedir. (http://www.projeyoneticisi.com/category/bs-yonetimi/cobit/). COB‹T kaliteli bilgi ‹fllem servisleri, Bilgi ‹fllem süreçlerinin tan›mlanmas›n›, standartlaflt›r›lmas›n› ve sürekli iyilefltirilmesini gerekli k›lar. COB‹T metodolojisi bir Bilgi teknolojileri Yönetiflim ve
Denetim arac› olma vizyonu do¤rultusunda her sürümde de¤iflime u¤ram›fl olup
son sürümü itibar› ile alt› temel bilefleni bar›nd›rmaktad›r. Bunlar, yönetim özeti, metodolojinin çerçevesi, kontrol hedefleri,denetim rehberi, performans ölçüm
rehberi ve uygulama araçlar›d›r (http://www.projeyoneticisi. com /2006/
11/29/111). Kontrol hedefleri, her bir Bilgi teknolojileri prosesi için yüksek seviye ve detayl› kontrol hedeflerinin belirtildi¤i doküman›zd›r. Bu doküman›n temel hedef kitlesini orta düzey Bilgi teknolojileri ve Bilgi teknolojileri denetim
yönetimleri oluflturmaktad›r. Denetim rehberi, Bilgi Teknolojisi süreci baz›nda
üst ve detay seviye kontrol hedeflerinin denetimi için gerekli rehberi, Bilgi teknolojileri denetçilerinin kullan›m›na sunar.
COB‹T metodolojisine göre üst seviye kontrol hedefleri afla¤›daki gibi denetlenir (http://www.projeyoneticisi.com/2006/11/29/111):
• ‹fl ihtiyaçlar›n›n, ilgili risklerin ve kontrol önlemlerinin elde edilmesi ve anlafl›lmas›.
* CobiT ilk olarak 1996 y›l›nda Information System Audit and Control Foundation (ISACF)
taraf›ndan yay›mlanm›flt›r. ›kinci çsürümde, üst seviye ve detay kontrol hedefleri revizyonu ile
birlikte Implementation Tool Set Methodology’de CobiT’e eklenmifltir. 1998 y›l›nda ISACF
taraf›ndan IT Governance Enstitüsü kurulmufl, 2000 y›l›nda IT Governance Enstitüsü’nün
liderli¤inde çeflitli dan›flmanl›k firmalar›n›n da katk›s›yla Management Guidelines CobiT’e
eklenmifltir. Böylece üçüncü ve güncel sürüm kurumlar›n yarar›na sunulmufltur. CobiT’in
geliflimi s›ras›nda ISO, EDIFACT gibi teknik kaynaklardan, Avrupa Konseyi, OECD, ISACA
gibi uyum kriterlerinden, ITSEC, TCSEC, ISO 9000, SPICE, TickIT, Common Criteria gibi
bilgi teknolojileri kalifikasyon kriterlerinden, COSO, IFAC, AICPA, CICA, ISACA, IIA, PCIE,
GAO gibi profesyonel iç kontrol ve denetim standartlar›ndan, Endüstri Forumlar› ve (Amerikan)
Kamu Kurumlar› Taraf›ndan Belirlenmifl Endüstri Pratik ve Kriterlerinden, Bankac›l›k, Elektronik
Ticaret ve Bilgi teknolojileri Üretim Sektörleri Taraf›ndan Ortaya Konmufl ‹lkelerden kaynak
olarak faydalan›lm›flt›r (.http://www.projeyoneticisi.com /2006/ 11/29/bilgi-teknolojileriyonetim-araci-cobit/#more-110).
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• Kontrollerin uygunlu¤unun de¤erlendirilmesi
• Kontrollere belirtildi¤i gibi uyulup uyulmad›¤›n›n sürekli biçimde test edilmesi ile kontrol uyum de¤erlendirmesinin yap›lmas›
• Analitik teknikler ve di¤er kaynaklara baflvurarak karfl›lanmayan kontrol hedeflerinin risklerinin somutlaflt›r›lmas›
COB‹T metodolojisine göre Denetim rehberi de yukar›da belirtilen düzene göre
yap›land›r›lm›flt›r. COBIT yaklafl›m›, süreç yönetimi ve süreç kontrolü konular›na odakland›.
KOBIT kontrol hedeflerini kullanarak bir matris oluflturulur.. Risk de¤erlendirmesi, denetim s›ras›nda hangi hedeflerin do¤rulanaca¤›n› belirlenmesine yard›mc› olur. Daha sonra denetim için ayr›lan hedeflerin sa¤lamas›n› için flunlar
yap›lmal›: (a) önceki denetimlerin kapsamlar›, (b) sektör standartlar› ve (c) d›fl
denetçiler taraf›ndan sa¤lanan kontrol listeleri haz›rlan›r.
Bir organizasyon COBIT’i neden uygulamal›d›r:
• Bilgi teknolojileri, Kurum Yönetimi ve Yönetim Sorumluluklar› aç›s›ndan
önemli bir elementtir.
• ‹fl Yaklafl›ml› Çözümlerin Sa¤lanmas›
• Risk de¤erlemesinin kapsam›
• Yönetim, kullan›c›lar ve denetçilerle iletiflim kurma yöntemi olarak kullan›labilir.
• Yetki baz›nda
Bilgi teknolojilerindeki ‹ç Kontrolün Kapsam›:
• Kurumun hedeflerine ulaflabilmesi için Bilgi Teknolojisi’nin bilgiyi sunmas›
gereklili¤i kavram›ndan bafllam›flt›r.
• Süreç odakl›l›¤› ve süreç sahipli¤ini destekler
-Planlama ve Organizasyon
-Sat›n alma & Uygulama
-Teslim & Destek
-‹zleme
• Bilgi teknolojilerini 4 alandan oluflan 34 sürece böler ve her biri için bir ana
hatlar› ile kontrol hedefi oluflturur.
• Kurumlar›n kalite ve güvenlik ihtiyaçlar›na bakar, iflin Bilgi teknolojilerin’den
ne istedi¤ini tan›mlamak için kullan›lacak yedi bilgi kriteri sunar
-Etkililik
-Verimlilik
-Eriflilebilirlik
-Bütünlük
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-Gizlilik
-Güvenilirlik
-Uygunluk
• 300’ün üzerinde detayl› kontrol hedefiyle desteklenmifltir
COBIT Elemanlar›
• Yönetici Özeti -- “Kullan›lan metot...”
• Kapsam -- “Bu metot...d›r”
• Kontrol Hedefleri (ve Kontrol Uygulamalar›) -- “Minimum Kontroller...d›r”
• Denetim K›lavuzlar› -- “Bu flekilde denetim yapabilirsiniz...”
• Uygulama K›lavuzu -- “Nas›l uygulanaca¤›”
• Yönetim K›lavuzu -- “Nas›l ölçülece¤i”

fiEK‹L 1.4. COB‹T’in Yap›s›

Kaynak: (Kuray ,2003).

COBIT Yönetim Esaslar› ise afla¤›daki gibi belirlenmifltir (Kuray,2003) :
• Olgunluk Modelleri
• Kritik Baflar› Faktörleri (KBF)
-Süreçlerin baflar› olas›l›klar›n› yükseltmede en önemli a¤›rl›¤a sahip
ö¤elerden oluflurlar.
-Organizasyonun ve sürecin gözlemlenebilir ve genellikle ölçülebilir
özelliklerinden oluflurlar.
-Stratejik, teknolojik, organizasyonel veya prosedüre yönelik bir yap›ya
sahiptirler.
-Yetenek ve uzmanl›k gibi özellikleri edinmek, sürdürmek ve gelifltirmek
üzerine odaklan›rlar.
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-Sürdürülen iflten çok süreç baz›nda ifade edilirler.
• Kritik Hedef Göstergeleri (KGI)
-Hedefler sürecin hedefine ulaflma düzeyini ölçengöstergeler
-Birincil ve ikincil bilgi kriterlerinden etkilenirler.
-KOBIT’in Denetim Esaslar› içinde, ‘Substantiating Risk’ bölümü kaynak
olarak kullan›labilir.
• Kritik Performans Göstergeleri (KPI)
- performan mevcut faktörlerin performans›n› ölçen göstergeler
- ‹htiyaç duyulan kaynaklar›n kadar etkin yönetimi
Bilgi ‹fllem süreçlerinin tan›mlanmas›n›n ve COB‹T standartlar›n›n kullan›lmas›n›n sa¤layaca¤› yararlar flunlard›r; fiirket strateji ve hedefleriyle müflteri ve
kullan›c› istekleri do¤rultusunda servis sa¤lanmas› sa¤lan›r,Süreçler aras›nda entegrasyon sa¤lan›r, Kaynak kullan›m› azal›r, kaynak verimi artar,‹fl tekrar› önlenir,Gereksiz
yap›lan ifller ortadan kalkar,zaman planlamas› kolaylafl›r (Eren, 2005, s.4).

5. S‹STEM VE SÜREÇ DENET‹M‹
Süreç ve sistem güvencesi hizmetini bir alman flu flekilde ifade etmifltir:“ Biz denetçiler olarak topluma neye ihtiyaçlar› oldu¤unu bilmeseler bile, neye ihtiyaçlar› varsa bilir onu veririz”.
Son on y›ld›r sistem ve süreç denetimi* sürekli kavram› içinde tan›mlanmaktayd›. Ama günümüzde sürekli denetim kavram› sürekli raporlama ,sürekli güvence ,sürekli gözlemleme olarak çeflitli kavramlarla adland›r›lmaya baflland› ve bu
kavramlar ba¤lam›nda da boyut de¤ifltirdi ( Kneer,2003,s.1.). Bu ba¤lamda da
sistem ve süreç denetimi daha çok sürekli gözlemleme ve düvence hizmetleri
kapsam›na dahil edilerek ele al›nmaktad›r.Günümüzde art›k bilgi ifllem ortam›
ve finansal raporlama süreçleri giderek daha karmafl›k hale gelmifltir. Bunun sonucunda sistemler ve süreçler arac›l›¤›yla üretilen bilgilerin güvenilirli¤i de daha fazla önem kazanmaktad›r.
Sistem ve süreç denetimi(*), sürekli denetimin tam tersi bir boyutta ele al›nmaktad›r. Çünkü sürekli denetim, denetçiler taraf›ndan yap›lan ve süreklilik temeline oturtulan bir denetim metodudur. Oysa sistem ve süreç denetimi sürekli gözlemleme ve güvence hizmeti temelli oldu¤u için iflletme yönetiminin sorumlulu¤unda olan ve ister iç denetim bölümü isterse hizmet iflletmesi taraf›ndan outsourcing fleklinde sa¤lans›n sonuçta iflletmenin bilgi teknolojisi tabanl› iç kontrol
sisteminin etkinli¤ini ve verimlili¤ini artt›r›c› yönde iç denetçiye çal›flmalar›nda destek verecek flekilde yap›lan bir denetim türüdür. Sistem ve süreç denetiminde kontrol çevresi odakl› yap›l›rken ifllemleri dikkate almaz. Ama yinede yö* Sistem ve süreç denetimi diye dilimize çevrilerek literatüre giren bu denetim türü asl›nda sistem ve
süreç güvence hizmetleri olarak adland›r›lmaktad›r.
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netimin gözlemleme süreçleri olan sürekli denetim prosedürlerini uygulayarak
yönetimin gözlemleme süreçleri ile faaliyetleri bütünlefltirerek yeterli güvencenin sa¤lanmas›nda iç denetçiye destek sa¤lama fleklinde yap›lan bir denetim türüdür. Sistem ve süreç denetimi ifli asl›nda iç denetçinin görevi gibi olarak düflünülse de ço¤unlukla uygulamada d›fl denetçilere yapt›rt›lan bir denetim türüdür (Warren and Smith,2006,s..28). Nas›l ki sürekli denetimde d›fl denetçi iç denetçi ile birlikte koordinasyonlu flekilde çal›flarak denetim iflini yürüterek genel
kabul görmüfl denetim standartlar› ba¤lam›nda iç kontrol sisteminin de¤erlendirilmesi standard› do¤rulturunda ba¤›ms›z denetim yap›yorsa, sistem ve süreç denetiminde de yine ayn› ifl ortakl›¤› çerçevesinde olaya bakarak iç denetçiye iç
kontrol sitemindeki sürekli gözlemleme ile birlikte yeteli güvenceyi sa¤lamada
destek vermek flekilin de bir çal›flma ortam› yarat›lmaktad›r (Warren and
Smith,2006,s.30).
‹fl süreçlerinin otomasyonuna ayak uydurmak için denetim süreci de benzer flekilde geliflti. Otomasyonun ilk günlerinde denetçiler “bilgisayar baz›nda denetim yap›yorlard›”. Art›k yaz›l›m› rutin olarak sistemler içindeki verileri ve teknik kontrolleri test veya analiz etmek amac›yla kullan›yorlar.Yayg›n kullan›lan
bir denetim yaklafl›m›, iflle ilgili önemli ifllemlerin otomatik sistemler taraf›ndan
ifllenmesinin iflletmesel analizini içermektedir. Bu denetimlerde, denetçi kontrole tâbi olan faaliyet ve bilgileri tan›mlar ve kontrollerin güvenilirli¤i hakk›nda
yeterli kan›t›n mevcut olmas› da dahil, mevcut kontrollerin güvenilir koruma
sa¤lama yetene¤ini de¤erlendirir. Otomatik ifl süreçlerinin iflletmesel denetimleri s›kl›kla iç kontrol eksikliklerini gösterdi¤inden dolay›, iç denetçiler, bazen
dikkatlerini sistemlerin tasar›m›, gelifltirilmesi , uygulanmas› ve sürdürülmesi
gibi, iflle ilgili faaliyetlerin otomatik hale getirildi¤i süreçlerin denetlenmesine
yönelebilirler hatta bu süreçlere kat›labilirler. Deneyimli denetçiler, iç kontroller ve bunlar›n güçlü ve zay›f oldu¤u yönler hakk›nda kapsaml› bilgi gelifltirirler. Bu nedenle, iç denetçilerin, iç kontrollerin tasar›m› ve uygulamas›ndan sorumlu olan yönetime dan›flmanl›k hizmetleri vermeleri seyrek görülen bir durum
de¤ildir. Bununla birlikte, iç denetçilerin tasar›m, gelifltirme veya uygulama faaliyetlerine kat›lmas› yönetimi bu faaliyetlerle ilgili sorumlulu¤undan kurtarmaz.
Bugün, özel denetim metodolojilerinin hiç biri, tek gerçek ve geçerli en iyi uygulama olarak görülemez. ‹ç denetçiler, ihtiyaç duyulan ifllere en iyi uyan yöntem ve uygulamalar› seçer ve uygularlar. Sistem ve süreç denetimi hizmeti iç denetçilerinde ilgilendi¤i ama uygulamada a¤›rl›kl› olarak d›fl denetçilerin özellikle ba¤›ms›z denetim firmalar›n›n outsourcing fleklinde sa¤lad›¤› bir denetim hizmeti türüdür. Sistem ve süreç denetimi istatistiksel örnekleme, bilgisayar destekli denetim teknikleri ile regresyon ve ileri analitik teknikler kullan›larak yerine getirilir (Kneer,2003,s.4).
Süreçlerin denetimi flu aflamalardan oluflur (Coe,2005,s.69):
• ‹flin gereklerinin, konuyla iliflkili risklerin ve bunlara denk düflen kontrollerin
anlafl›lmas›,
449

II. Uluslararas› Muhasebe Denetimi Sempozyumu ve VIII. Türkiye Muhasebe Denetimi Sempozyumu
2 nd International Symposium on Auditing in Turkey and 8 th National Symposium on Auditing in Turkey

‹stanbul smmmo

• Belirlenen kontrollerin uygunlu¤unun de¤erlendirilmesi,
• Belirlenen kontrollerin öngörülen flekilde, istikrarl› ve devaml› bir flekilde çal›flt›¤›n›n test edilmesi,
• Kontrol edilmeyen risklerin muhtemel etkisinin analitik tekniklere veya alternatif kaynaklara dan›fl›larak belirlenmesi.
Bilgi teknolojisi ortamlar›ndaki iç kontrollerinin de¤erlendirilmesi devaml› bir
süreçtir; çünkü ifl süreçleri sürekli de¤iflmektedir, teknoloji geliflmeye devam etmektedir, yeni zay›f noktalar ortala ç›kt›kça tehditler de artmaktad›r ve denetim
yöntemleri geliflmesini sürdürmektedir. ‹flletme yönetimi ifl hedeflerine destek
olan bilgi teknolojileri ortam›n›n iç kontrollerinin de¤erlendirilmesini, denetim
gündeminin üst s›ralar›nda tutmal›d›r ki buda sistem ve süreç denetimleri yapt›r›lmas›ndan geçmektedir. Tablo 1.3.’de söz konusu sistem ve süreç denetiminin
yap›s›n›n nas›l olabilece¤i gösterilmektedir.
IT Kontrollerini
Anlamak

IT Kontrollerinin
Önemi
Görevler ve
Sorumluluklar
Risk
Bazl›
De¤erlendirme
‹zleme ve
Teknikler
De¤erlendirme

Yönetiflim, Yönetim, Teknik
Genel / Uygulama
Önleyici, Savunma, Düzeltici
Bilgi Güvenli¤i
Güvenilirlik ve Etkinlik
Rekabet Avantaj›
Mevzuat ve Düzenlemeler
Yönetiflim
Yönetim
Denetim
Risk Analizi
Risk Cevab›
Ana Hat Kontrolleri
Kontrol Çerçevesi
S›kl›k
Metodolojiler
Denetim Komitesiyle Etkileflim

TABLO 1.3.Sistem ve Süreç Denetiminin Yap›s›

Kaynak: (Le Grant ve Oliphant, 2005,s.15)

fiekil 1.5’de ise yap›lacak olan sistem ve süreç denetimnindeki ara yüzlerin nas›l oluflturuldu aç›klanmaktad›r. Görülece¤i üzere denetim komitesi için düzenli olarak haz›rlanan bu raporlar, iç kontrollerini durumuna iliflkin bulgular›, sonuçlar› ve fikirleri özetler. Bunlar, daha önceki denetim raporlar› esas›nda kararlaflt›r›lan eylemleri ve bu eylemlerin durumunu da ve muhtemelen ve istisnai
olarak öngörülen süre içinde yap›lmayan eylemlerin durumunu da rapor edebilir. ‹ç kontrollere iliflkin özetler iç kontrol çerçevesinden ba¤›ms›z ve ayr› olarak sunulamaz; bunlar›n tüm iç kontrol çerçevesi ba¤lam›nda sunulmalar› gerekir. Çünkü iç kontrol sitemini oluflturan süreçlerin detaylar› ve sistemin geneli
denetime tabi tutulmaktad›r.
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fiEK‹L 1.5. Denetim Arayüzleri

Kaynak: (Le Grant ve Oliphant, 2005,s.63)

Sistem ve süreç denetimi afla¤›da s›ralanan ihtiyaçlara cevap vermektedir ki
bunlar
(http://www.pwc.com/extweb/service.nsf/docid/93ce03b2a087ad /198257124003d2c34):
• Bilgi ‹fllem sistemleriniz taraf›ndan üretilen bilgilerin kalitesini belirlemek
için,
• Güvenilir finansal raporlama yapabilmek amac›yla gelifltirdi¤iniz kontrollerinizin etkinli¤inden emin olmak için,
• ‹ç kontrol sistemlerinizin ba¤›ms›z bir kurum taraf›ndan incelenmesi ihtiyac›
için,
• fiirket d›fl› kaynaklardan elde edilen finansal bilgileri kullan›yorsan›z ve bu bilgilerin ba¤›ms›z bir kurum taraf›ndan incelenmesi ihtiyac› için,
• fiirketiniz baflka bir flirkete hizmet veriyorsa ve sizden bir denetim raporu sunabilmek için,
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• Yeni bir Bilgi ‹fllem sistemi uyguluyorsan›z veya uygulaman›n tamamlanmas›n›n ard›ndan kontrollerin incelenmesi için,
• Bir flirket sat›n al›yorsan›z ve bu flirketteki mevcut sistemler ve kontroller hakk›nda ba¤›ms›z bir inceleme yapt›rma ihtiyac› için,
fiirketler, h›zl› de¤iflen rekabetçi ifl ortam›nda ayakta kalabilmek için kaliteli mal
ve hizmet anlay›fl› ile müflteri memnuniyetini ön plana alan stratejiler gelifltirmektedirler. fiirketlerin bünyesindeki Bilgi ‹fllem gruplar› bu do¤rultuda di¤er
flirket gruplar›yla efl güdümlü hareket etmek ve kalite ile müflteri ihtiyaçlar›n›
dikkate almak zorundad›r. Dolay›s›yla Bilgi ‹fllem servisleri çeflitlenmekte, teknik altyap›lar karmafl›klaflmakta, bu da yönetim ve güvenli¤i güçlefltirmektedir.
Kaliteli Bilgi ‹fllem servisleri, Bilgi ‹fllem süreçlerinin tan›mlanmas›n›, standartlaflt›r›lmas›n› ve sürekli iyilefltirilmesini gerekli k›lar. Bu ba¤lamda da ITIL uygulamalar›, ISO 9001, BS15000, CobiT standartlar› gibi alternatif ve genel kabul görmüfl standartlar vard›r. Bu varolan standartlar genelde Süreç odakl› olmas›,
Temel Bilgi ‹fllem süreçlerini kapsayan bir bütünlü¤e sahip olmas›, Süreçleri entegre etmesi,
Servis kalitesi ile müflteri memnuniyetini öncelikli olarak dikkate almas›, Her
sektör ve her büyüklükteki flirket için uygulanabilmesi aç›s›ndan kullan›lmalar›nda büyük yararlar elde edilebilecek standartlard›r. Di¤er bir ifade ile sistem
ve süreç denetimi yapmaya hizmet edebilecek standartlard›r. Bunun yan› s›ra
ACL, Sys Trust ( B2B’ler için ) ve Web Trust (C2B’ler için) gibi teknoloji uygulamalar› da mevcuttur ve sistem ve süreç denetiminde Amerika, Kanada , Türkiye gibi ülkelerde sürekli gözetim ve raporlama hatta sürekli güvence hizmetlerinin yerine getirilmesinde yo¤un olarak kullan›m alan› bulmaktad›r.

6. S‹STEM VE SÜREÇ DENET‹M‹ ‹LE ‹LG‹L‹ ULUSAL VE ULUSLAR
ARASI YASAL DÜZENLEMELER
Uluslar aras› bazda sistem ve süreç denetimi ile ilgili yasal düzenlemelere bak›ld›¤›nda oldukça geliflmifl ve çok önemli ad›mlar›n at›lm›fl oldu¤u görülmektedir.Bu konuda uluslar aras› boyutta afla¤›daki befl temel kurulufl görülmektedir:
• IFAC ( Uluslar aras› Muhasebeciler Federasyonu)
• ISACA ( Bilgi Sistemleri Denetimi Ve Kontrolü Derne¤i),
• AICPA ( Amerikan Sertifikal› Muhasebeciler Enstitüsü)
• IIA ( Amerikan ‹ç denetçiler Enstitüsü)
• ITGI ( Bilgi teknolojileri Yönetimi Enstitüsü)
Bu befl temel kurulufl da COSO (Sponsor Kurulufllar Komitesi) Raporu ile
1979’da ilk temelleri atm›flt›r. Daha sonra 1989’da AICPA COSO’nun yay›nlad›¤› raporu baz alarak Denetim Standartlar› Kurulunun yay›nlad›¤› SAS NO:
78 ve 2001 tarihinde SAS NO: 90 ile gerekli düzenlemeleri yapm›flt›r. Daha son452
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ras›nda ise SOX( Sarbanex- Oxley Yasas›) ‘da ise 404 nolu bölümde (yönetim
için uygulama k›lavuzu) ve SOX ba¤lam›nda PCAOB No: 2 ile gerekli düzenlemeler yap›lm›flt›r. Ayr›ca IFAC’›n denetim ile ilgili haz›rlad›¤› standartlardan
401 nolu ( Bilgi ifllem sistemleri ortam›nda denetim standartlar› da yine uluslararas› düzenlemelerdendir. Bu düzenlemelerin esas içerikleri iç kontrol sistemleri, bilgi teknolojilerinde denetim, iç denetimin etkinli¤i gibi konularda gerekli düzenlemeler olarak belirlenmifltir. Sistem ve süreç denetimine yönelik özel
bir uluslararas› herhangi bir düzenlemeye rastlanmamaktad›r. Ama yinede sistem ve süreç denetiminde iç kontrol, bilgi teknolojileri gibi konularla do¤rudan
ilgili oldu¤undan yukar›da belirtilen bu konulardaki düzenlemelerle iliflkilendirilmektedir. Ayr›ca yine sistem ve süreç denetiminin kimler taraf›ndan ne flekilde yap›laca¤›na yönelik olarak AICPA’da SAS NO: 70 standard› vard›r. Bu
standart sistem ve süreç denetimi hizmetinin outsourcing hizmeti fleklinde verilebilece¤i ve bununda çerçevesinin ne olmas› gerekti¤i yönündeki düzenlemeleri kapsamaktad›r.
Uzman sistemleri ve denetim personelini elde tutman›n maliyeti çok yüksek oldu¤u için pek çok kurulufl, Sürekli denetim ve raporlama hizmetini d›flar›dan bir
firmaya vermeyi veya d›flar›dan bir firmayla ortak yürütmeyi tercih etmektedir
ki bu konuda uluslararas› bir düzenleme olan SAS No: 70 uygulamas› görülmektedir.

SAS 70 Genel Aç›klamas› http://www.sas70.com/about.htm:
Denetim Standartlar› hakk›nda Aç›klama (SAS) No.70, Hizmet Organizasyonlar›, Amerikan Serbest Muhasebecileri Enstitüsü (AICPA) taraf›ndan oluflturulmufl uluslararas› alanda kabul gören bir denetleme standard›d›r. Bir SAS 70 denetlemesi veya hizmet denetçisi incelemesi genifl ölçüde kabul görür, çünkü bir
hizmet organizasyonunun onlar›n genellikle bilgi teknolojisi ve ilgili ifllemler
üzerindeki kontrolleri dahil kontrol etkinliklerini derinlemesine denetlediklerini
gösterir. Bugünün küresel ekonomisinde, müflterilerine ait verileri saklad›klar›
veya iflledikleri zaman hizmet organizasyonlar› veya hizmet sa¤lay›c›lar› yeterli kontrole ve koruma koflullar›na sahip olduklar›n› göstermelidirler. Ayr›ca,
2002 y›l›nda ç›kan Sarbanes-Oxley Kanununun 404. bölümünün gerekleri SAS
70 denetleme raporlar›n› hizmet organizasyonlar›ndaki etkili iç kontroller üzerindeki denetleme ifllemi için daha da önemli k›lmaktad›r.
SAS No. 70 hizmet organizasyonlar›n›n müflterileri ve müflterilerinin denetçilerine kendi kontrol etkinlikleri ve ifllemlerini bir örnek rapor format› içinde aç›klamalar›na izin veren yetkili rehberdir. Bir SAS 70 incelemesi bir hizmet organizasyonunun ba¤›ms›z bir muhasebe ve denetim firmas› taraf›ndan incelenen
kendi kontrol hedefleri ve kontrol etkinlikleri bulundu¤unu ifade eder. SAS 70
incelemesinin sonunda hizmet organizasyonuna denetçinin görüflünü içeren resmi bir rapor (“ Hizmet Denetçisi Raporu”) verilir.
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SAS 70 ba¤›ms›z bir denetçinin (“hizmet denetçisi”) bir Hizmet Denetçisi Raporu vas›tas›yla bir hizmet organizasyonunun kontrol tan›mlar› hakk›nda görüfl
belirtmesini temin etmek için yol gösterir (afla¤›ya bak›n). SAS 70 hizmet organizasyonlar›n›n temin etmesi gereken önceden belirlenmifl kontrol hedefleri veya kontrol etkinlikleri manzumesi de¤ildir. Hizmet denetçileri saha çal›flmas›,
kalite kontrolü ve raporlama için AICPA standartlar›n› takip etmek zorundad›rlar. Bir SAS 70 incelemesi bir “denetim listesi” denetlemesi de¤ildir.
SAS No. 70 genellikle bir denetçi (“kullan›c› denetçisi”) baflka bir organizasyondan (“hizmet organizasyonu”) hizmet alan bir flirketin (“kullan›c› organizasyonu”) mali beyanlar›n› incelerken uygulanabilir. Böyle hizmetler sa¤layan hizmet organizasyonlar› uygulama hizmet sa¤lay›c›lar›, banka emanet bölümleri,
hasar ifllem bölümleri, Internet veri merkezleri, veya baflka veri iflleyen hizmet
bürolar›d›r.
Kullan›c› organizasyonlar›n›n mali beyanlar›n›n denetlemesinde, kullan›c› denetçisi flirketin iç kontrolünün SAS No. 55, Bir Mali Beyan Denetlemesinde ‹ç
Kontrolün Dikkate Al›nmas›’nda göre gerekli denetlemeyi planlamak için yeterli olup olmad›¤›n› anlar. Uygun kontrollerin tan›mlanmas› ve de¤erlendirilmesi
kullan›c› denetçisinin genel yaklafl›m›nda genellikle önemli bir ad›md›r. E¤er bir
hizmet organizasyonu kullan›c› organizasyonuna muamele iflleme veya baflka
veri iflleme hizmetleri sa¤l›yorsa, kullan›c› denetçisinin hizmet organizasyonundaki kontrolleri kavramas› gereklidir.

Hizmet Denetçisi Raporlar›
Bir hizmet organizasyonunun kontrolleri ile ilgili bilgi iletmesinin en etkili yollar›ndan birisi bir Hizmet Denetçisi Raporu vas›tas›ylad›r. ‹ki tip Hizmet Denetçisi Raporu vard›r: Tip I ve Tip II.
Bir Tip I raporu hizmet organizasyonunun belirli bir zamandaki kontrol tan›mlar›n› (örne¤in 30 Haziran 2003) tan›mlar. Bir Tip II raporu sadece hizmet organizasyonunun kontrol tan›mlar›n› içermekle kalmaz, ama ayn› zamanda hizmet
organizasyonlar›n›n en az alt› ayl›k bir dönemdeki kontrollerinin detayl› testlerini de içerir (örne¤in 1 Ocak 2003’ten 30 Haziran 2003’e kadar). Her rapor tipinin içeri¤i afla¤›daki tabloda tan›mlanm›flt›r:

454

2. Salon - Paralel Oturum VIII - ‹flletmelerde Sistem ve Süreç Denetimine Genel Bak›fl/Doç. Dr. Seval KARDEfi SEL‹MO⁄LU

Tip I
Tip II
Rapor Rapor

Rapor ‹çeri¤i

1. Ba¤›ms›z hizmet denetçisinin
Dahil
raporu (görüfl).

Dahil

2. Hizmet organizasyonunun
kontrol tan›m›.

Dahil

4. Hizmet organizasyonu
taraf›ndan sa¤lanan di¤er
bilgiler (örne¤in terimler
sözlü¤ü).

Seçimli Seçimli

Dahil

3. Ba¤›ms›z hizmet denetçisi
taraf›ndan sa¤lanan bilgiler;
hizmet denetçisinin iflletme
Seçimli Dahil
etkilili¤i testlerinin bir tan›m›n
ve bu testlerin sonuçlar›n› içerir.

Bir Tip I raporunda, hizmet denetçisi (1) hizmet organizasyonunun kendi kontrol tan›mlar›n›n belirli bir tarih itibariyle iflletime dahil edilen hizmet organizasyonunun kontrollerinin uygun taraflar›n› her bak›mdan dürüstçe ortaya koyup
koymad›¤› ve (2) kontrollerin belirtilen kontrol hedeflerini elde etmek için uygun flekilde tasarlan›p tasarlanmad›¤› hakk›nda bir görüfl bildirecektir.
Bir Tip II raporunda, hizmet denetçisi yukar›da Tip I raporunda kaydedilen ayn› konular ve (3) test edilen kontrollerin kontrol hedeflerinin belirtilen dönemde elde edildikleri hususunda makul, fakat mutlak olmayan, garanti sa¤lamak
için yeterli etkililikte iflletilip iflletilmedikleri hakk›nda bir görüfl bildirecektir.

Hizmet Organizasyonuna Yararlar›
Hizmet organizasyonlar› bir SAS 70 yükümlülü¤ünün yerine getirilmesinden
önemli kazanç elde ederler. Bir Ba¤›ms›z Muhasebe Firmas› taraf›ndan haz›rlanan ve kesin görüfl içeren bir Hizmet Denetçi Raporu etkin flekilde tasarlanan
kontrol hedefleri ve kontrol etkinliklerinin olufltu¤unun gösterilmesi ile hizmet
organizasyonunun benzerlerinden farkl›l›¤›n› ortaya koyar. Bir Hizmet Denetçi
Raporu ayr›ca bir hizmet organizasyonunun kullan›c› organizasyonlar› (yani
müflteriler) nezdinde güven oluflturmas›na yard›mc› olur.
Güncel bir Hizmet Denetçi Raporu olmadan, bir hizmet organizasyonu müflterilerinin ve onlar›n ayr› ayr› denetçilerinin muhtelif denetim taleplerini kabul etmek zorunda kalabilir. Kullan›c› denetçilerinin muhtelif ziyaretleri hizmet organizasyonu kaynaklar›nda bir zorlamaya neden olabilir. Bir Hizmet Denetçi
Raporu bütün kullan›c› organizasyonlar› ve onlar›n denetçilerinin ayn› bilgilere
eriflimini sa¤lar ve bir çok durumda bu kullan›c› denetçilerinin ihtiyaçlar›n› karfl›lar.
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SAS 70 yükümlülü¤ü genellikle muhasebe, denetleme ve bilgi güvenli¤i tecrübesi olan kontrole yönelik profesyoneller taraf›ndan yerine getirilir. Bir SAS 70
yükümlülü¤ü bir hizmet organizasyonunun kendi kontrol politikalar› ve usullerinin ba¤›ms›z bir tarafça de¤erlendirilmesine ve test edilmesine (bir Tip II yükümlülü¤ü halinde) izin verir. Ço¤u kez bu ifllem bir çok ifl alan›nda iyilefltirme
f›rsatlar›n›n tan›mlanmas› ile sonuçlan›r.

Kullan›c› Organizasyonuna Yararlar›
Hizmet organizasyonlar›ndan bir Hizmet Denetçi Raporu alan kullan›c› organizasyonlar› hizmet organizasyonunun kontrolleri ve bu kontrollerin etkilili¤i hakk›nda de¤erli bilgiler al›rlar. Kullan›c› organizasyonu hizmet organizasyonunun
kontrollerinin detayl› bir tan›m›n› ve kontrollerin iflletmeye al›n›p al›nmad›¤›n›n,
uygun tasarlan›p tasarlanmad›¤›n›n ve etkili flekilde iflleyip ifllemedi¤inin ba¤›ms›z bir de¤erlendirmesini (bir Tip II raporu halinde) elde eder.
Kullan›c› organizasyonlar› denetçilerine bir Hizmet Denetçi Raporu sa¤lamal›d›rlar. Bu kullan›c› denetçisine kullan›c› organizasyonunun mali beyanlar›n›n
denetleme planlamas›nda büyük yard›m sa¤layacakt›r.
Ülkemizde ise Sistem ve süreç denetim il ilgili olarak do¤rudan olmasa kapsamas› itibariyle sadece bankalarda kullan›lan yaz›l›m ve donan›m›n, bilgi sistemi
süreçlerinin, mali veri üretiminde kullan›lan bilgi sistemi ve süreçlerinin ve ilgili iç kontrollerin de¤erlendirilmesi amac›yla Bankac›l›k Denetleme ve Düzenleme Kurulu(BDDK) taraf›ndan bilgi sistemleri denetimine iliflkin 16 May›s 2006
tarih ve 26170 say›l› Resmi Gazete’de yay›nlanan yönetmelik vard›r ki bu
“Bankalarda Ba¤›ms›z Denetim Kurulufllar›nca Gerçeklefltirilecek Bilgi
Sistemleri Denetimi Hakk›nda Yönetmelik” dir. Bu yönetmelikle Bilgi teknolojileri denetimi yap›lmas› bankac›l›kta yasal bir zorunluluk haline gelmifltir.
BDDK’n›n bu düzenlemesinde uzman sistemleri ve denetim personelini elde
tutman›n maliyeti çok yüksek oldu¤u için pek çok kurulufl, Sürekli denetim ve
raporlama hizmetini d›flar›dan bir firmaya vermeyi veya d›flar›dan bir firmayla
ortak yürütmeyi tercih etmektedir. BDDK taraf›ndan da bu denetim hizmetinin
ba¤›ms›z denetim kurulufllar›nca yap›lmas› öngörülmüfltür.Ülkemizde sistem ve
süreç denetimi hizmetlerine uluslar aras› 4 büyükler diye bilinen uluslar aras›
ba¤›ms›z denetim firmalar›nca ve COB‹T veya ACL gibi bilgi güvenli¤i yönetim ve denetim sistemlerini kuran dan›flmanl›k firmalar›nda sunumuna rastlanan
bir hizmet türüdür.
Ayr›ca TURMOB bünyesinde kurulan (TÜDESK)Türkiye Denetim Standartlar› Kurulu’nun da yay›nlam›fl oldu¤u Uluslar aras› Denetim Standartlar›ndan 401
nolu standartta yine sistem ve süreç denetimi konusuyla iliflkilendirilecek bir
düzenlemedir.
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7.SONUÇ
Son y›llarda Internet, e ticaret ve elektronik veri iletiflimi gibi teknolojik geliflmelerin sonucunda ifl dünyas›nda yaflanan de¤iflimin h›z›na eriflmek gittikçe
zorlaflmaktad›r. Bu geliflmeler iflletme uygulamalar›na iliflkin bilginin toplanmas›,kaydedilmesi ve saklanmas›n› zor ve gerekli bir hale getirmifltir. Çünkü
bu teknolojik geliflmeler, gerçek efl zamanl› iflletmeleri yaratm›fl ki bu iflletmelerde gerçek efl zamanl› iflletme süreçlerine ve bu süreçlerin gerçek efl gözlemleme ile gerçek efl zamanl› kontrol edilmesini zorunlu hale getirmifltir. Bu kontroller ve gözlemlemeler ise ve sürekli güvencenin sa¤lanmas› için flartt›r. Sürekli güvencenin sa¤lanmas› ise bir sistem olarak iflletmelerin sistemlerinin ve
süreçlerinin denetlenmesi ile olur. Sa¤lanacak sürekli güvence ise iflletme ile ilgili bilgi kullan›c›lar›n› özellikle yönetim ve yat›r›mc›lar› önemli ölçüde ilgilendirmektedir. Sermaye piyasalar›n›n geliflebilmeleri için süreçlerin güvencelerinin sa¤lanmas› zorunludur.
Sürekli güvenceye duyulan ihtiyaç Amerika, Kanada ve baz› geliflmifl ülkelerde sistem ve süreç denetimi hizmetlerini gündeme tafl›m›flt›r. Hatta bu konu ile
ilgili SOX, PCAOB ve UDS gibi düzenlemeler yap›larak gerekli koflullar yarat›lmaya çal›flm›flt›r. Bu konuda Amerika’da görülen SAS 70’de “Hizmet denetimi” yine önemli bir düzenleme olarak kabul edilebilinir.
Ülkemizde’de BDDK ve TÜDESK’in yapt›¤› düzenlemeler teknolojik geliflmelerin sonuncunda ihtiyaç duyulan sistem ve süreç denetimi konusu ile ilgili düzenlemeler olarak kabul edilebilinir. Ancak düzenlemelerin yeterli oldu¤u söylenemez. Sistem ve süreç denetimi kontrol ve gözlemleme ba¤lam›nda sürekli
güvence üzerine kurulmufl bir hizmet anlay›fl›d›r. Ülkemizde daha yenidir ama
h›zla yayg›nlaflmaktad›r. Gelecekte de teknolojik geliflmelerin devem edece¤i
düflünüldü¤ünde geleneksel denetim anlay›fllar›ndan vazgeçilip gündeme oturacak ve önemli bir yere sahip olacak bir uygulamad›r. Bu nedenle gelece¤in denetim anlay›fl› olarak kabul edilmelidir. Tabii ki buradaki denetim boyutu hem
iç denetim hem de d›fl denetim aç›s›ndan ele al›nmal›d›r. Her iki denetim türü de
bir birinden ayr› de¤ildir. Art›k birbiri ile bütünleflen çal›flma yap›lar›nda ele
al›nmaktad›rlard›r. Sonuçta outsourcing hizmetleri ba¤lam›nda düflünülecek
olursa denetim firmalar› için yeni ifl olanaklar› yaratacak bir denetim yaklafl›m›d›r. Hem e¤itim kurumlar›na hemde meslek ile ilgili düzenleme yapma yetkisi
olan kurulufllara bu tür yeniliklerin ülkemiz gündemine tafl›nmas› konusunda
büyük görevler düflmektedir. Ça¤› yakalamak ve yenilikleri uygulayabilme yetisine sahip olmak zorunday›z.
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