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TÜRK‹YE’DE S‹STEM VE SÜREÇ DENET‹M‹N‹N
DE⁄ERLEND‹R‹LMES‹
San›yorum sunumlarla ilgili baz› problemler var, izninizle hemen ben de kendi sunumumu haz›rlayay›m.
Öncelikle sunuma geldi¤iniz ve vakit ay›rd›¤›n›z için çok teflekkür ederim.

Biraz önce sistem ve süreç denetiminin genel olarak teorisi ve tan›mlar› üzerinde gayet
detayl› bir sunum izledik. Dolay›s›yla ben kendi sunumumda bunun üzerine
Türkiye’deki mevcut uygulamalar ne yönde ya da ne tip çal›flmalar flu anda yap›l›yor
onu biraz anlat›yor olaca¤›m.

Sistem ve süreç denetiminin tan›m›yla bafllayacakt›m ama gayet detayl› bir tan›m dinledi¤imiz için olay› biraz h›zl› geçiyorum. Çünkü sistem, süreç ve bunlar›n denetiminin
genel kapsamda hangi aflamalardan geçti¤ini ve ne tip hizmetler oldu¤unu bu konuda
anlatarak devam etmek herhalde daha uygun olacak.
Öncelikle Türkiye’de neler yap›l›yor, bu konuda ne tür çal›flmalar var onlardan çok k›sa
bahsedeyim.

‹ç kontrollerin iyilefltirilmesi; çok yo¤un olarak gerçeklefltirdi¤imiz, flirketler bünyesinde
de gerçeklefltirilen çal›flmalardan bir tanesi. Biraz önce bahsetti¤imiz gibi iç kontrol sistemleri flirketlerin kendi hedeflerine ulaflmak için ve risklerini önlemek için ortaya koyduklar› kontrollerin daha iyi seviyelere çekilmesine yönelik çal›flmalar ve bu aflamada
yap›lan çal›flmalar da genellikle ya iç denetim birimleri taraf›ndan ya da d›flar›dan denetimlerde dan›flmanl›k hizmetleri kapsam› taraf›ndan flirketlerde yürütülen çal›flmalar.
Proje ve uygulama öncesi denetimi; çok yayg›n görülmeyen, fakat biraz daha flirketler
yeni uygulamalara geçerken acaba ekstra ya da flu anda mevcut risklerimizin d›fl›nda
baflka risklerle karfl›lafl›yor muyuz, bunlar› engellemek için neler yapmam›z gerekiyor,
bunlar› de¤erlendirdi¤i noktada flirketlerin gerçeklefltirdi¤i çal›flmalar.

Biliyorsunuz flirketlerin art›k ço¤unda bütünleflik bir IP sistemi ya da BT yap›s› ya da ifl
süreçleri yap›s› görülmeye bafllad›. Bunun da en büyük nedeni, kurumsal kaynak planlamas› diye adland›rd›¤›m›z ERP paketleri. Çok yak›ndan gördü¤ümüz SAP, Orecal,
Logo gibi yaz›l›m firmalar›n›n üretti¤i yaz›l›mlar. Bu yaz›l›mlar hayat› çok kolaylaflt›r›yor,
fakat yan› s›ra çok büyük riskler de getiriyor. Asl›nda sunumun sonun do¤ru o risklerden ben çok k›sa bahsedece¤im. Zannediyorum benden sonra Erol Bey biraz daha
detayl› olarak bu konuya de¤inecek.

Fakat flirketler de bu risklerin fark›na vard›¤› için art›k günümüzde kurumsal kaynak
planlamas› denetimleri çok ciddi anlamda ön plana ç›kmaya bafllad›. Burada yap›lan
çal›flmalar genellikle kontroller yerli yerinde olmas› gereken kontroller ya da ERP paket
dedi¤imiz bu paketlerin uyarlanmas› esnas›nda acaba flirketin kendi dokusuna uyan kontrol yap›s› oluflturulmufl mu? Çok da enteresan bir flekilde ERP paketlerini kuran
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flirketlerde genellikle daha eski senelerde üst yönetim hep flöyle düflünüldü: Bu paketler
devreye girdi¤i zaman ifller art›k daha h›zl› yürüyecek ve çok daha kontrollü olacak. Ben
kurum içerisinde ayn› zamanda suiistimal denetimleri ekibinde de bir miktar görev
yapt›m. Genellikle suiistimal vakalar›yla karfl›laflt›¤›m›z noktalar hep bu tip paketlerin
yeni kuruldu¤u noktadad›r. Çünkü o uyarlama ve uygulama süresi son derece kritik kontrollerin gündeme al›nabilmesi için.

Üçüncü flah›s denetimleri; flirketlerin d›flar›dan hizmet ald›klar›, destek ald›klar› konularda d›flar›dan al›nan hizmetin kalitesi, d›flar›dan bize hizmet sunan flirketin sundu¤u,
hizmette acaba ne tip kontrolleri dâhil ediyor kendi süreçlerine, dolay›s›yla da biz bu
hizmetin sonuçlar›na ne kadar güvenebiliriz konusunda gerçeklefltirilen denetim
çal›flmalar›, ki asl›nda biraz önceki sunumda bahsedilen SAS70 kapsam›ndaki
çal›flmalarla yürütülen konular. Biraz sonra biraz daha Türkiye’de bu konuda durum
nedir’i aç›yor olaca¤›z sizlerle birlikte.
BT yönetimi ve güvenli¤i, son dönemin çok ciddi konular›ndan bir tanesi. Burada
maalesef flunu belirtmek gerekiyor: Yurt d›fl›nda birtak›m araflt›rmalar yap›ld›¤› zaman
BT güvenli¤i art›k ajandadan yavafl yavafl ç›kmaya bafll›yor. BT yönetimi çok ciddi bir
ajanda konusu bütün flirketler, bütün kurumlar için, fakat güvenlik biraz daha hijyenik
bir faktör olarak kal›yor. Yani, güvenlik zaten art›k sa¤lanm›fl, biz bunun üzerine BT
yönetimini konuflur hale gelmeye bafll›yoruz. Türkiye’de de biraz önce yine bahsedildi,
BDDK’n›n ilgili düzenlemeleriyle asl›nda özellikle finansal sektörde bu yöne do¤ru bir
geçifl var, fakat genelde bu konudaki flirketlerdeki alg›lay›fl, güvenli¤in bizler için flu
anda en büyük tehdit oldu¤u. Dolay›s›yla, yönetim seviyesine geçebilmek için biraz
daha orada ilerlememiz gerekiyor.
‹ç denetim, bu konudaki en ciddi alanlardan bir tanesi. Türkiye’de de asl›nda Türkiye ‹fl
Denetim Enstitüsü kapsam›nda çok ciddi çal›flmalar yürütülüyor. fiirketlerde ciddi
anlamda iç denetim konusunda bilinç düzeyi artm›fl durumda. Zaten asl›nda SPK ile de
iç denetim, iç denetim komiteleri nas›l bir pay› da olmas› gerekti¤i konusunda düzenlemeler var. Dolay›s›yla, iç denetim konusunda sistem ve süreç denetimi kapsam›
çerçevesinde bütün dünya ülkeleriyle k›yasland›¤›m›z zaman oldukça iyi bir noktaday›z.
fiirketlerde iç denetçi say›lar› artmakta, bu konuda sertifikasyonlar çok ciddi oranda artmakta, dolay›s›yla iç denetim taraf›ndan bakt›¤›m›zda olgunluk düzeyi oldukça yüksek
bir yap›lanma görebiliyoruz bu taraftan.

Asl›nda benim bugün biraz daha fazla üzerinde durmak istedi¤im sistem ve süreç denetimi konusunda, finansal denetimin sistem ve süreç denetimine destek konusu. Çünkü,
hepimiz flirketlerde görüyoruz, art›k finansal denetim yaparken sistemler arac›l›¤›yla
üretilen ya da süreçler arac›l›¤›yla üretilen birçok veri, bilgi ya da raporu kullan›r
haldeyiz. Dolay›s›yla, bunlar› daha önceki yöntemlerle kontrol etmek, denetlemek biraz
güçleflmekte. Dolay›s›yla da biz say›lar› denetleyece¤imize, acaba sistem ve süreçleri
denetleyerek orada biraz fayda sa¤layabilir miyiz bak›fl aç›s›na gelmeye bafll›yoruz.
Birçok denetim firmas› da asl›nda kendi denetim metodolojileri içerisinde mutlaka
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olmazsa olmaz finansal denetim kurallar› var. Fakat bunun yan› s›ra biraz daha hayat›
kolaylaflt›rmak ya da daha fazla güvence elde edebilmek için sistem ve süreç konusunda denetim çal›flmalar›na bafllam›fl durumda. Dolay›s›yla neden kontrollere ihtiyaç var
ve finansal tabloyla kontrol ve süreç nas›l eflleflebilir biraz onun üzerinden gitmek istiyorum. Çok basit bir ifl ak›fl›yla bafllamak istiyorum. Finansal denetimin temel noktas›
mali tablolar. Mali tablolar› denetlerken de göz önünde bulundurmam›z gereken birtak›m göstergeler var; gerçekleflme, bütünlük, do¤ruluk, dönemsellik gibi mali tablo
ilkelerinden bahsediyorum, finansal denetim ilkelerinden bahsediyorum. Dolay›s›yla,
bunlar› olufltururken acaba sistemler ve süreçler nerede devreye giriyor. Mali tablo
kalemlerinin her biri bir ifllemden olufluyor asl›nda. Bu ifllemlerin arkas›na bakt›¤›m›z
zaman bunlar bir araya geldi¤inde alt gruplar ve hepsi topland›¤›nda temel ifl süreçleri
oluyor. Çok basit bir örnek vermek gerekirse, sat›fl sürecini ele ald›¤›m›zda 4 nolu ok’un
oldu¤u yer sat›fl süreci ise, 3 nolu ok belki internet üzerinden sat›fllar, belki bayilere
sat›fllar, belki do¤rudan sat›fllar. Ama 2 nolu ok’a bakt›¤›m›z zaman direkt yap›lan tek
bir sat›fl.

fiimdi bunu birkaç sektöre ay›r›rsak, örne¤in kontrat bazl› sat›fl yapan bir flirkete
bakt›¤›m›z zaman belki sadece tek tek kontratlar görece¤iz ve finansal denetim
aç›s›ndan daha kendimizi rahat hissedebilece¤iz o kontratlar› denetleyerek. Ama bir
süpermarket zincirine bakarsak, hepimizin girip al›flverifl yap›p ç›kt›¤›nda kesilen her fifl
bir sat›fl ifllemi; dolay›s›yla onlar›n hepsini denetlemek sistemi denetlemezsek çok olas›
de¤il. Dolay›s›yla, sistem bir süreç denetimine do¤ru bizi zorlamaya bafll›yor çal›flma
koflullar›.
Peki, acaba denetlerken acaba neye bakmak laz›m süreçleri ve sistemleri? Bilgi iflleme
hedefleri diye aç›kças› bir çeviri, çünkü yurt d›fl›nda çok yayg›n bir terminoloji, bilgi
iflleme noktas›nda acaba ne tip hedefler olmas› laz›m bunu tan›mlamaya çal›flt›m. En
önemlisi bütünlük, yani gerçekleflen tüm ifllemler benim mali tablolar›ma yans›d› m›?
Bunun için sistemlerde de o bütünlük göz önünde bulunduruluyor ve bunlar için kontrollerin gündemde olmas› laz›m. ‹kincisi, do¤ruluk. Gerçekleflen ifllemlerin hepsi do¤ru
bir flekilde yans›t›l›yor. Geçerlilik, yani sadece o iflletmeyle, o flirketle ya da o hesap
dönemiyle iliflkili olanlar m› flu anda mali tablolar›mda, fazlas› ya da eksi¤i var m›?
Sonuncusu da eriflim. Güvenlik aç›s›ndan oldukça kritik oldu¤u için acaba benim belli
kontrollerle mali tablolar›ma yans›tt›¤›m ifllemler bir baflkas› taraf›ndan bozulabilir ya
da de¤ifltirilebilir mi bakaca¤›z.
Temelde arad›¤›m›z sistem ve süreç denetiminde kontroller üzerinde arad›¤›m›z kriterler bunlar asl›nda.

Otomatikman asl›nda bunlar›n her biri mali tablolarda belli risklere cevap vermeye
yönelik olarak kurulmufl ve bu riskleri önlemek için de biraz önce tan›mland›¤› gibi
öncelikle uygulama kontrolleri, yani ifl süreçlerinin üzerinde henüz ifli yaparken uygulamakta oldu¤umuz baz› kontrol noktalar›ndan bahsetti¤imiz seviyede kontroller olmak
durumunda. Bunlar› da kendi içerisinde otomatik olarak iflleyenler ya da manuel olarak
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iflleyenler diye ay›rabiliriz. Manuel iflleyenlere en basit örnek imzalar›m›z, herhangi bir
ifllem üzerine imza at›yor olmam›z manuel bir kontrol. Ama sistemde bir veriyi ya da bir
ifllemi gerçeklefltirirken yap›lan kontroller otomatik kontroller. Tabii otomatik kontroller
devreye girince ifl biraz kar›fl›yor. Manuel kontrolleri denetleme taraf›ndan bakt›¤›m›z
zaman, evet iflte örneklemeler yap›p klasik denetim metodolojilerinde gerçekleflen o
imzalar at›lm›fl m›, gerçekten o manuel kontroller uygulanm›fl m› diye bakabiliyoruz.
Ama otomatik kontrollere bakt›¤›m›zda sene boyunca acaba bu otomatik kontrol olmas›
gerekti¤i gibi çal›fl›yor mu soru iflareti ciddi anlamda bizi bir alt seviyedeki kontrol noktas›na itiyor.
‹kiye ay›r›yoruz onu da. Birincisi; acaba flirket yönetimi bu konuda nas›l kontroller
uyguluyor? ‹fl performans de¤erlendirmeleri diye adland›rd›¤›m›z flirketin üst düzey
yönetiminin acaba flu anki mali tablolar›nda fark etmedi¤im herhangi bir problemle
karfl›laflabiliyor muyum, karfl›lafl›yor olabilir miyim diye yapt›¤› kontroller. Bunlar çok
üst seviye kontroller. Dolay›s›yla, detaydaki baz› küçük ifllemleri atlayabilecek, yani
büyük ölçüde mali tablolar›n tutarl› olmas›n› sa¤layacak ama detayda do¤rulu¤u
konusunda hala bana çok düflük seviyede güvence verecek kontrol uygulamalar›. Fakat
bir sonras› uygulamalardan temin edilen raporlar kullan›ld›¤› için otomatikman bilgi
teknolojileri genel kontrollerine geliyor. Biraz önce tan›mland› uygulama kontrolleri ve
genel kontroller k›sm›n›n mali tablo ya da sistem süreç denetimiyle iliflkilendirilmesi
asl›nda otomatik kontrollerin sene boyunca do¤ru çal›flmas› konusunda güvence elde
etmek ya da bozulmayaca¤›na emin olabilmek için yap›lan bilgi teknolojileri denetimi.
Bu resme bakt›¤›m›z zaman, resmin geneli asl›nda bize finansal tablo denetimi, yani
ba¤›ms›z denetimle sistem süreç denetiminin aras›ndaki entegrasyonu göstermeye
çal›fl›yor. Fakat bu finansal denetimin genel yap›s›yken tabii ki uygulamada çok farkl›
fleyler görebiliyoruz. Biraz da onlardan bahsetmek istiyorum sizlere.

Öncelikle düzenlemeleri çok k›sa konuflal›m. Uluslar aras› arenada neler var, Türkiye’de
neler var çok k›sa ondan bahsedece¤im.

Amerika Birleflik Devletleri sistem ve süreç denetimi konusundaki flu anda en a¤›r
kanunla yaflayan ülke; biliyorsunuz birçok skandal yafland›, iflte çok büyük flirketler flu
anda kurumsal arenadan silindi. Dolay›s›yla da buna cevap olarak çok da tepki kanunu
olarak ç›kan sex Yasas› var ve sistem ve süreç denetimi gerçeklefltirip kontroller üzerine bir görüfl vermek istiyor, bir görüfl vermeyi gerektiriyor.
Avrupa’da 8. yönerge ve 8. direktif var, yine çok k›sa bahsedildi biraz önce. O da, denetçinin
genel olarak neler yapmas› gerekti¤ini tan›mlay›p denetçinin kendi finansal denetimlerinde
sistem süreç konular›n› nas›l ele almas› gerekti¤ini tan›mlamaya çal›fl›yor.
SAS70’den yine bahsedildi¤i için üzerinde çok az duraca¤›m. Ve SAS99 var, ki suiistimal konular›n›n mali tablo denetimlerinde nas›l ele al›nmas› gerekti¤ini düzenlemeye
çal›flan denetim standard›. Dolay›s›yla ucu sistem ve süreç denetimlerine dokunuyor
birebir ayn› olmasa da.

Türkiye’ye dönüp bakt›¤›m›z zaman, öncelikle BDDK düzenlemesi Türkiye’de bu
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konuda flu anda en ileri seviyede olan düzenleme. Fakat, BDDK’n›n düzenlemesi bu
sene ilk senesi yaflan›yordu, bankalar› kaps›yordu, önümüzdeki sene bankalar›n ifltiraklerini de, konsolidasyona tabii ifltiraklerini de kapsad›¤› için biraz daha geniflleyerek ve
daha fazla kurumu ilgilendirerek devam edecek.

Aç›kças› bu seneki denetimler, pazartesi günü raporlar›n teslim tarihleri ve flöyle dönüp
bakt›¤›m zaman; denetimin bafllang›ç tarihlerinden bu tarihe kadar hem denetim firmalar›nda, hem düzenleyicide, hem regülatörde BDDK taraf›nda, hem de bankalarda
çok ciddi anlamda bilgi birikiminin artt›¤› ve hepimizin bilinç düzeyinin bu seneki denetimlerde çok artt›¤›n› görüyorum. Ve uzun vadede de SPK taraf›nda Avrupa Birli¤i yönergeleriyle biraz daha uyumlu hale gelece¤ini düflündü¤ümüz baz› düzenlemelerin
gelmesini bekliyoruz. Tabii ki SPK’n›n iç denetimle ilgili düzenlemesi asl›nda mevcut
bir düzenleme ve sistem süreç denetimini ciddi anlamda destekliyor.
fiimdi bunlara çok k›saca bakacak olursak, bu düzenlemeler Türkiye’de neler yarat›yor?

Sex Kanunu çok temelde flunu istiyor: fiirket yönetimi kendi kontrollerini etkin bir
flekilde çal›flt›rs›n, bunun güvencesini versin, kendisi test edip denetlesin, finansal
denetçi de gelip flirket denetiminin kontrolleri üzerinde bir çal›flma yap›p bunun üzerine
bir görüfl bildirsin. Türkiye’de Türk flirketi olarak etkilenen tek firma Türkcell, çünkü
kanunun geçerli oldu¤u yer Amerika’da kota olan flirketler. Fakat dönüp fleye bakt›¤›m›z
zaman, Avrupal› ya da Amerikal› flirketlerin Türkiye’deki ifltiraklerine bakt›¤›m›z
zaman Türkiye’de bu konuda çok fazla çal›flma yap›l›yor flu anda.

Sex Kanunu asl›nda baflka fleyleri de etkiliyor, biraz onlar› da tetikliyor. Örne¤in SAS
70 bundan iki sene öncesine kadar çok konuflulmayan, yurt d›fl›nda çok yayg›n uygulanan, fakat Türkiye’de bizim çok konuflmad›¤›m›z konulardan bir tanesiydi. fiimdi Sex
Yasas›na tabii olan flirketler e¤er d›flar›dan destek al›yorlarsa, SAS70 raporlar›n›, yani
kendilerine hizmet veren kurumun kontrollerine iliflkin bir raporu da gündeme getirmeye bafllad›lar. O yüzden asl›nda sadece kanunun kendi de¤il, kanunun getirmifl oldu¤u
di¤er etkileri de göz önünde bulundurmak gerekiyor.
Bu sene biliyorsunuz AS5, yani bu kanunun uygulamas›yla ilgili yeni bir standart ç›kt›,
biraz hafifletti kanun uygulamas›n›, çok trajik de¤ifliklikler yok içerisinde, ama belli
ölçüde kanunda bir hafifleme var.

AB 8. yönergeden zaten çok genel olarak bahsettik, yasal denetçinin görevini tan›mlay›p
ba¤›ms›zl›k ve etik kurallar›n› özellikle ortaya koyuyor. Ama bunun d›fl›nda kay›t teyidini ortaya koyuyor ve bunlar› ortaya koyarken de ister istemez sistem süreç denetimine,
kontrollerle ilgili yaklafl›mlara sürekli dokunarak birtak›m düzenlemeler getiriyor.
Sonuç olarak bu da önümüzdeki seneden itibaren hepimizin hayat›n› belli ölçüde etkileyecek olan düzenlemelerden bir tanesi.

SAS70 servislerinden bahsedildi, sadece bir tek fley ekleyece¤im bu konuya, daha
detayl› konuflacakt›m ama zaten ilk konuflmada bahsedildi¤i için geçiyorum. ‹ki tip
SAS70 raporu ç›k›yor. Bunlar›n birinci tipi, asl›nda güvence vermeyen, sistem süreç
de¤erlendirmesi diyebilece¤imiz, yani denetim de¤il ama bir de¤erlendirme olan flirket
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yönetiminin beyan etmifl oldu¤u kontroller acaba yeterli midir, de¤il midir diye
denetçinin bir yorum yapt›¤› denetim tipi.

‹kinci tip ise, gerçekten sistem ve süreç denetimi ve onun sonunda bir güvence sa¤layan
bu kontroller etkin olarak çal›fl›yor mu, çal›flm›yor mu diye test edilerek verilmifl bir
rapor. Dolay›s›yla ikisi aras›nda ciddi anlamda bir fark var. Birinciyi ald›¤›n›z zaman
beyan usulü bir denetim yapm›fl oluyorsunuz ki, biz denetçiler beyan usulünü pek
sevmeyiz, kendimiz görmek isteriz kan›tlar›. ‹kincisi de, kan›tlar›yla beraber yap›lm›fl
bir denetimden bahsediyoruz.

SAS99, suiistimal de¤erlendirmesi diye konuflmufltum. Denetçinin afla¤›daki konular›
nas›l de¤erlendirece¤ini tan›ml›yor asl›nda. fiirketin finansal raporlama süreci ve
muhasebe kay›tlar› ya da di¤er düzeltmeler üzerindeki kontrolleri anlamay› gerektiriyor
otomatikman suiistimal incelemesi. Çünkü suiistimaller genellikle kontrol eksikliklerinde ya da flirketlerdeki kontrol aç›klar›n› baz› kiflilerin kendi aleyhleri, kendi lehlerine kullanmalar›ndan kaynaklan›yor. O yüzden bu kontrolleri anlama devreye girdi¤i
anda otomatikman sistem süreç denetiminin kapsam› dâhiline geçmifl oluyor SAS 99’un
tan›mlad›¤› kurallar. Ve mutlaka yine test için muhasebe kayd› ve di¤er düzeltme
kay›tlar›n›n hangilerini kapsama alaca¤›m›z›n belirlenmesi, burada da otomatik olarak
yine bu kontrollerin etkin ifllemedi¤i yerlerdeki kontrolleri test etmemiz gerekece¤i için
sistem süreç denetiminin bir parças› olarak yer al›yor.
BDDK’dan çok bahsettik denetiminden ya da bu sene uygulamaya giren düzenlemesinden, dolay›s›yla bunu da çok h›zl› geçece¤im. Fakat bankalarda kobit standard›
kullan›larak ve uygulamalar üzerinde bir denetim gerçeklefltirilerek bir denetim gerçeklefltirilmesi çal›flmas› bahsetti¤im gibi çal›flmalar›n ilk turu, ancak bitmek üzere bu sene
içerisinde.

SPK’n›n düzenlemelerinden çok k›sa bahsettik. Burada belki çok k›sa de¤inilmesi
gereken; taslak Türk Ticaret Kanunu olabilir. Çünkü Türk Ticaret Kanunu içerisinde de
belli ölçüde kontroller ve o kontrollerin nas›l de¤erlendirilmesi gerekti¤iyle ilgili, ya da
denetim kapsam›n›n tan›mlanmas›yla ilgili konular yer al›yor.

Biraz da Türkiye’de karfl›laflt›¤›m›z ortak sorunlardan bahsetmek istiyorum yapt›¤›m›z
denetimlerde, hem de benden sonraki konuflmac›yla aradaki ba¤lant›y› belki kurabilmek
ad›na.

Sektörlere ay›rmak ihtiyac› hissettim özellikle bu bölümü haz›rlarken. Tüketim,
endüstriyel ürünler ve servis sektöründe en yayg›n yaflad›¤›m›z problem, çok fazla kullan›c›ya verilmifl çok fazla yönetim hakk›. Enteresand›r genellikle bilgi teknolojileri
taraf›nda konuflurken yönetim hakk› verilmeli dedi¤imizde; genel kaide, kimseye hiçbir
hak vermeyelim, ihtiyac› olan istesin ve ona verelim fleklinde gerçeklefliyor. Biz uygulamaya dönüp bakt›¤›m›zda herkese her hakk› verelim, problem yaflad›kça al›r›z
fleklinde gerçeklefliyor. Dolay›s›yla, ideal dünyaya biraz z›t bir yap›day›z. O nedenle de
yapt›¤›m›z denetimlerde hep yönetim haklar›n›n, kullan›c›lar›n yetkilerinin olmas›
gerekenden her zaman daha fazla oldu¤unu görüyoruz; ciddi bir risk. Biraz önce bahset-
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ti¤im gibi, suiistimal riski do¤urur, yetkisiz ifllem riskleri do¤urur. Dolay›s›yla ana
konulardan bir tanesi.
Otomatikman görevlerin ayr›l›¤› prensibinin ihlalini gündeme getiriyor e¤er do¤ru yetkiler do¤ru flekilde sistemler içerisinde tan›mlanmazsa.

Ve çok ciddi s›k›nt› yaflad›¤›m›z konulardan bir tanesi de, gerçeklefltirilen kontrollere
iliflkin herhangi bir kan›ta rastlayamamam›z. Çünkü sonras›nda gidip denetim
yapt›¤›m›zda finansal tablolarda onlar›n kay›tlar› var, fakat kontroller için gidip de bu
denetimi yapt›¤›m›zda o kontrolü biz yapm›flt›k diyor müflterilerimiz, fakat o kontrolü
yapt›¤›na dair herhangi bir kan›t göremiyoruz.
Amerika’daki kanun, yani Sex Kanunu denetim iznini zorunlu k›l›yor, yani bir kontrol
yap›yorsan›z iflte bir imza atman›z, bir tarih koyman›z vesair zorunlu k›l›yor. fiirketlerden çok fazla kâ¤›t ifli üretti¤i, iflte biz otomasyona geçmeye çal›fl›rken tekrar eski yöntemlere geri dönüyoruz gibi elefltiriler oluyor tabii ki bu.

‹kinci sektör, finansal hizmetler sektörüne bakarsak, ifllem adedi çok fazla. Dolay›s›yla
e¤er otomatik kontroller gündemde de¤ilse, manuel kontrolleri tesis etmek çok güç. O
yüzden zaten çok geliflmifl bilgi teknolojileri sistemleri kullan›l›yor. Ancak burada da
yine manuel kontrollere ihtiyaç duyulan yerlerde yine ayn› s›k›nt›y› yafl›yoruz.
Kontrolleri yap›yorsak da çok dokümantasyonu gerçekleflmiyor.
Kullan›c›lar›n sistem haklar›n›n görev tan›mlar›yla uyumlulu¤unun kontrol edilmemesi;
burada tabii kullan›c› say›s› da çok fazla art›yor. Özellikle çok flubeli yap›lar›
düflündü¤ümüz zaman ve transferler çok fazla kurum içerisinde. Dolay›s›yla, periyodik
olarak acaba biz verdi¤imiz haklar› bozduk mu ya da kurum içerisindeki de¤ifliklikler
nedeniyle yeniden gözden geçirmemiz gerekiyor mu diye mutlaka bir bak›fl aç›s› ihtiyac› do¤uyor.
Ve kritik rolle, ki çok fazla personele ba¤›ml›l›k gündeme geliyor, özellikle bilgi
teknolojileri taraf›nda, çünkü bilgi teknolojileri de¤ifliyor. Baz› kifliler bu konuda çok
yetkin, ama kurumlar o kiflilere ciddi anlamda ba¤›ml› hale gelmeye bafll›yorlar.

Son olarak; teknoloji, bilgi iletiflim ve e¤lence sektörü diye ay›rd›¤›m›z, biraz daha
otomasyonla yürüyen, fakat farkl› sistemler aras›nda veri geçifllerinin oldu¤u taraf var.
Burada bak›fl aç›s› biraz daha de¤ifliyor, çünkü bunun en basit örne¤i iflte Telekom
flirketlerini düflünün, mobil cep telefonu operatörlerini düflünün; bir yanda uydu sistemi,
bir yanda muhasebe sistemi, bir yanda uydudan gelenin muhasebeye aktar›lmadan önce
fiyatlamas› için kullan›lan sistemler. Dolay›s›yla çok fazla farkl› sistem aras›nda bilgi
ak›fl› yaflan›yor. Ve en kritik kontrollerden bir tanesi, bu sistemler aras›nda verinin
bütünlü¤ü, do¤rulu¤u, o arada de¤iflmemesi için o veriye eriflimin ciddi kontrol alt›na
al›nmas› gündeme geliyor.
Ve yine buradaki kritik konulardan bir tanesi; e¤er o sistemler aras›nda bir veri kayb›
olursa, asl›nda ço¤u zaman gelir kayb›na yol aç›yor. Dolay›s›yla, flirketlerin temel konulardan bir tanesi gelir kayb›n› o veriyi takip ederek sistem üzerinde mutlaka olmas›
gerekti¤i gibi ya da veri kayb› olmadan bu geçmeyi sa¤layabilmek.
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Gördü¤ünüz gibi, farkl› sektörlerde uygulamalar nedeniyle farkl› riskler var. Geneline
cevap; asl›nda iç denetim, d›fl denetim, bütün bunlarda ç›kan sorunlar›n ya da ortaya
ç›kan bulgular›n flirket yönetimleriyle bafllafl›p bu konudaki bilincin art›r›lmas› ve bu
uygulamalar›n gündeme al›nmas›. Ama zannediyorum benden sonra zaten bu konularda
çözümler neler olabilir diye Erol Bey bir sunum bizlere yapacak.
Benim söyleyeceklerim genel olarak sistem ve süreç denetimi hakk›ndaki Türkiye
de¤erlendirmesi bu kadar.
Beni dinledi¤iniz için çok teflekkür ederim.
---*---
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