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S‹STEM VE SÜREÇ DENET‹MINDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE
ÇÖZÜM ÖNER‹LER‹

Sistem ve süreç denetimlerinde çeflitli kategorilerde sorunlar vard›r ve bu sorunlar›n kaynaklar› da çeflitli olabilmektedir. Hepimizin bildi¤i gibi, günümüzde iyi
tasarlanm›fl, her boyuttaki flirketin ifl ihtiyaçlar›n› karfl›lamak üzere yap›lanm›fl
olan bilgi sistemleri, firmalar›n vazgeçilemez parçalar›ndand›r. Birçok flirket
için ise olmazsa olmaz bir bölümü, vücutlar›n›n en önemli parças›d›r. Firmalar
büyüdükçe, gelifltikçe bilgi sistemlerine olan ihtiyaç da paralel olarak büyüyor,
bilgi sistemlerine olan ba¤›ml›l›k da do¤al olarak art›yor.
Baz› sektörlerde ise sistemlerine dayal› ifl ak›fllar› bu sektördeki firmalar›n bilgi
sistemlerine verdikleri önemi, sistem üzerindeki kontrolü ve denetim gereklili¤ini çok fazlas›yla artt›rmaktad›r. Günümüzde bilgi sistemlerinden vazgeçemeyecek, hep iç içe yaflayacak olan sektörlere en iyi örnek Finans sektörüdür.
Örnek olarak, üretim sektörünün orta ve küçük flirketlerinde bilgi sistemlerine
olan ba¤›ml›l›k di¤er büyük firmalara oranla çok fazla olmayabilir. Küçük boyutlu iflletmelerde bilgi sistemlerinin birkaç gün boyunca hiç çal›flmamas› durumunda bile ifl süreci manüel ifllemlerle kontrol alt›na al›nabilir, belki de flirketin
müflterileri bu kesintilerden etkilenmezler veya haberdar bile olmazlar. Fakat
göreceli olarak orta veya küçük boyutlu bir bankan›n bilgi sistemlerinin birkaç
gün de¤il, 1-2 saat bile kesintiye u¤ramas›, bankadaki tüm ifl sürecinin aksamas›na, müflterilerinin kesintiden an›nda etkilenmesine ve bu olay›n da ertesi gün
medyada yer almas›na neden olmakta. Dolay›s›yla, bilgi sistemlerine bu kadar
ihtiyac› olan, bilgi sistemleri olmadan yaflamayacak olan bir sektörde, örnek olarak finans sektöründe ‘’sistem ve süreç denetimi’’ de ayn› derecede önemli ve
gereklidir.
Çünkü bilgi sistemlerindeki 1-2 saat kesintiye bile dayan›lamayacak, kabullenilemeyecek derecede ba¤›ml› olan bankalar›n süreçlerinin kontrolünün, finansal
tablolar› besleyen verilerinin de do¤rulu¤unun denetlenmesi gerekmektedir.
‘’Sistem ve Süreç Denetiminde Karfl›lafl›lan Sorunlar ve Çözüm Önerileri’’ konu bafll›¤› yukar›da bahsedilen önemlilik nedeniyle, finans sektöründeki, özellikle de bankac›l›ktaki ‘’denetim’’ ihtiyac› ve gereklili¤i öne ç›kmakta. Sistem
ve süreç denetimindeki sorunlara bakacak olursak, bu sorunlar bankan›n boyutuna ve yap›s›na ba¤l› olarak birçok de¤iflik nedenden kaynaklanmaktad›r.
Çok küçük ölçekli bir bankada denetlenen bir süreç, bankan›n politikas› gere¤i
büyük oranda manüel kontrollere dayal› çal›flabilmekte, bilgi sistemlerine ba¤›ml›l›k fazla olmayabilmektedir. E¤er bu süreç içindeki ifllem s›kl›¤› manüel
kontrollerle takip edilemeyecek ölçüde fazlaysa, bu durumda bu bankan›n manüel kontrollerinde eksiklik oluflabilmekte, otomatik kontrollerle yani bilgi sis475
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temleriyle kontrol edilme gereksinimi ortaya ç›kmaktad›r. Denetici firmalar bunu bir eksiklik olarak görüp, dan›flmanl›k taraf›na geçecek önerilere ve detaylara girmeden, eksikli¤in giderilmesi gereklili¤ini, çözüm önerisini flirketle veya
bankayla paylaflmal›d›r.
Hepimizin bildi¤i gibi, herhangi bir süreç ifl ve bilgi sistemleri taraflar› olmak
üzere iki taraftan da kontrol beklentilerini karfl›lamal›, sorumlu süreç sahipleri
flirketin ifl hedeflerini, kanunlar ve yönetmeliklere uyarak pazarda ald›¤› hareket
tarz›n›, sahibi oldu¤u sürece yans›tmal›d›r. ‘fiirket ifl hedefleri/kontrolleri’ ise
aynen bilgi sistemlerine de yans›t›lmal›, süreç sahibinin takip etti¤i, bekledi¤i
kontroller aynen bilgi sistemleri kontrollerinde de aranmal›, denetlendi¤inde ise
varsa eksikli¤i raporlanmal›d›r.
Süreç denetiminde aranan di¤er önemli bir konu ise, sürecin öncelikle prosedüre, ifl ak›fl›na göre iflledi¤inden, kanunlara, yönetmeliklere veya flirket ana politika de¤iflikliklerine göre güncellefltirilmesinden emin olunmas›d›r. Dolay›s›yla
bu konuda olmas› gereken fley: ‘fiirket hedefleri-Teftifl/‹ç kontrol bölümleri-ifl
süreç birimleri-bilgi sistemleri süreç birimleri’ aras›nda periyodik kontrollü senkronizasyonun ve bu yap›n›n güncel tutulan prosedür ve ifl ak›fllar›yla desteklenmesidir. Bu noktan›n etkin çal›flmas›n›n denetiminde hem flirketin ‘teftifl/iç kontrol’ birimlerine hem de ba¤›ms›z deneticinin de¤erlendirmelerine gereksinim
vard›r. Bu senkronizasyonun eksikli¤i çeflitli önemde ‘ifl riski’ yaratmaktad›r.
De¤iflik büyüklükteki bankalar veya di¤er sektörlerdeki flirketler bu senkronizasyon eksikli¤inden kaynaklanabilecek ifl risklerini kontrol alt›na alabilecekleri önlemleri, alternatif kontrolleri gelifltirmelidirler.
Bilgi sistemlerinden kaynaklanan ‘ifl riski’ni inceledi¤imizde ise süreçlerin direkt olarak olmasa da dolayl› olarak ‘Genel Bilgi Sistemleri Kontrolleri’ çal›flmas›ndan da etkilenebileceklerini görmekteyiz. Bir süreç her yönüyle, sadece
süreci inceledi¤imizde tüm kontrolleriyle birlikte güvence verilebilecek flekilde
çal›fl›yor olabilir. Fakat, bu sürecin üzerinde çal›flt›¤› ana bilgisayar›n veya sistem odas›n›n tafl›d›¤› genel riskler dolay›s›yla sürecin de bir oranda riskini oluflturmaktad›r. Bu nedenle sadece süreç denetimi süreç hakk›nda de¤erlendirme
için yeterli olmamakta, sürecin üzerinde çal›flt›¤› sistemler ya da ortam da süreçle birlikte de¤erlendirilmelidir.
Süreçlerin denetiminde dikkat edilmesi gereken bir baflka alan ise, süreç sahibinin yak›n takibidir. Süreç sahibi hem kendisine rapor eden son kullan›c›lar›n›
hem de sürecin aynen yans›mas› gereken bilgi sistemlerini güncel prosedürlere
ba¤l› kalarak, yak›ndan ve periyodik olarak kontrol etmelidir. Süreç sahibinin bu
kontrollerde dikkat edece¤i ana konular ‘görev ayr›l›¤› ilkesi’ ve ‘eriflim haklar›n›n’ da¤›l›m›d›r. Bu noktada ise öncelikle ifl biriminin içinde bafllayan, kontrollü olarak yerleflmifl olan görev ayr›l›¤› ilkesi ve eriflim haklar› daha sonraki
ad›mda bilgi sistemlerine yans›t›lmal›, bu yap› aynen bilgi sistemlerinden bek476
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lenmelidir. Bu kontrol beklentisi ise ancak teftifl/iç kontrol veya ba¤›ms›z denetim hizmeti ile denetlenebilir durumdad›r.
Bir süreçte beklenen temel yap›, yukar›da da belirtildi¤i gibi risklerin ortadan
kald›r›lmas›n›n hedeflendi¤i bir süreç altyap›s› olmal›d›r. Her süreç sahibi risklerin kontrol alt›na al›nabilmesi için, bilgi sistemlerinden bekledi¤i kontrolü bilgi sistemlerine yans›tabilmeli, bu kontrollerin bilgi sistemlerinde güncel tutulmas›n›n yak›n takipçisi olmal›d›r.
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