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Abstract 
Internal audit, which brings a systemed approach to assessing and improving the 

effectiveness of the processes of enterprises such as risk management and control, 

is seen in many places with developing information technologies. In addition to 

being an activity that add value to the administration, information flow is 

provided with system checkpoints by preventing tricks and errors in terms of 

transferring reliable information to the public. 

The aim of the study is to examine the internal audit and control method in SAP 

system in a business that shares are traded in Borsa İstanbul. Internal auditing is 

explained by checkpoints and background software in SAP systems. As a result 

of the study, as a result of the internal audit and control system of the company, 

information is given about its contributions and benefits to the SAP system. In 

addition, suggestions and evaluations are brought to the team operating system 

and evaluations about additional checkpoints are included. 
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Özet 

İşletmelerin risk yönetim, kontrol gibi süreçlerinin etkililiğini 
değerlendirmek ve geliştirmek amacına yönelik sistemli bir yaklaşım getiren 
iç denetim gelişen bilgi teknolojileri ile birçok yerde karşımıza çıkmaktadır. 
Yönetime değer katan bir faaliyet olmasının dışında kamuoyuna güvenilir 
bilgi aktarılması açısından da hile ve hataların önüne geçilerek sistem 
kontrol noktalarıyla bilgi akışı sağlanmaktadır. Çalışmanın amacı hisseleri 
Borsa İstanbul’da işlem gören bir işletmede SAP sistemindeki iç denetim ve 
kontrol yönteminin incelenmesidir. SAP sistemlerindeki kontrol noktaları ve 
arka plan yazılımları ile iç denetim anlatılmaktadır. Çalışmanın sonucunda 
işletmenin iç denetim ve kontrol sisteminin işleyişinin incelemesi 
neticesinde, SAP sistemine olan katkı ve faydaları hakkında bilgi 
verilmektedir. Bunun yanı sıra tim işleyiş sistemine öneri ve 
değerlendirmeler getirilerek ek kontrol noktaları ile ilgili değerlendirmelere 
yer verilmektedir. 
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1. Giriş 

Globalleşme süreci kapsamında yaşanılan yoğun rekabette faaliyetlerine devam 
eden kurumların, üretim maliyetlerini düşürebilmek, ürün kalitesini 
yükseltebilmek ve tüketici duyarlılığını arttırabilmek için iş süreçlerini sürekli 
geliştirmek zorunda oldukları görülmektedir. Bu şekilde bir çaba içerisine giren 
kurumların, geleceği görme ve müşterilerin hizmet, zaman, verimlilik ve uygunluk 
beklentilerini değerlendirmeleri ve üstünlük sağlamaları önemlidir. Kısaca 
ilerleyen ve yenilikçi kurumlar ERP çözümlerinin uygulanması konusunda hızlı 
davranmaktadırlar.   

ERP tedarikçilerinin rekabet güçlerinin korunabilmesi için yazılımlarına devamlı 
yeni modülle özellik eklenerek geliştirdikleri görülmektedir. ERP tedarikçilerinin 
hedefi, üretmiş oldukları ERP yazılımlarını kurumun veri akış merkezine 
yerleştirilen, kurumun daha önceden kullanmış olduğu önemli iş sistemleriyle özel 
uygulamaları ERP yazılımıyla entegre etmektir. ERP yazımları bu çalışmada; 
Oracle, Microsoft Dynamiscs, Logo, Canias Erp, Uyumsoft ve SAP olarak 
sınıflandırılmıştır. 

Bu çalışmada çimento sektöründe faaliyet gösteren ve hisseleri Borsa İstanbul’da 
işlem gören bir işletme araştırılmıştır. İşletme borsada işlem gördüğü ve Sermaye 
Piyasası Kurumuna tabi olduğundan denetim anlamında birçok kontrolden 
geçirilmektedir. Dolayısıyla denetim faaliyetlerinin süresini kısaltmak ve gerekli 
bilgilere kolay erişim sağlamak amacıyla İç denetim ekibi faaliyetlerini 
sürdürmektedir. İşletmede çalışan personel ve yöneticilerle yapılan görüşmeler 
neticesinde alınan bilgilere istinaden işletmede uygulanan denetim ve kontrol 
sistemi analiz edilmiştir. Ayrıca ilgili işletme ile ilgili olarak çalışmanın uygulama 
kısmı üzerinde de durulmaktadır. 

2. ERP’nin Tanımı ve Kapsamı 

ERP, en doğru ve iyi üretimi, doğru zamanda, en az maliyetle ve doğru yerde 
yapmak için uğraşan yönetimin bu amaçlarını gerçekleştireceği ve değer zinciri ile 
birbirlerine bağlı kurumlarda bazı işlevsel alanları birleştiren yazılıma (software) 
verilen isimdir (Rao, 2000: 81). Başka bir değişle, ERP, kurum içerisinde uygulanan 
süreçlerdeki bütün bilgi varlığını, kurumun stratejik kararları ve sistemin etkin, 
doğru ve verimli olarak işlemesine yardım etmek için, bütünleştirmeyle ilgili 
yazılımları ifade etmektedir. Buradan hareketle, ERP yazılımlarının, kurumda 
departmanlardan ziyade, iş süreçlerini hedef alan ve bu iş süreçlerinin arasındaki 
bilgi akışının bütünleşmesi için kendi içerisinde modüllerden oluşan bir yapı 
olduğunu söylemek mümkündür (Boztas ve Özmızrak, 2012: 70). 

ERP sistemlerinin bütün sektörlerin çeşitli ihtiyaçlarına uyum sağlayabilen 
seviyede özelleştirilebilecek bir yapısı vardır. Bu da farklı sektörlerin çeşitli 
faaliyet alanlarına uyum gösterebilmesi konusunda oldukça yararlı bir özellik 
olarak görülmektedir. Genel hatlarıyla ERP yazılımlarının sistemi tanımlayıcı 
özellikleriyle ilgili genel durumları aşağıdaki gibi sıralamak mümkündür (Gabble 
vd. 2000: 144): 

• Bütün sektörleri kapsayan ve kurulumda kurumun taleplerine göre 
özelleştirilen yazılımları ifade etmektedir.  
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• Sektörlerin farklılıklarına göre çeşitli biçimlerde ayarlandığından kurumun 
taleplerine göre uyarlanabilmektedir.  

• Veri tabanı, işletim sistemi yazılımdan ziyade bu sistemlerin bir uygulama 
yazılımı olarak tanımlandığı görülmektedir.  

• Kurumun temel ve diğer iş süreçleriyle ilgili verileri tutan veri tabanıdır.  

• İş süreçlerine farklı çözüm önerileri getirmektedir.  

• Bu sistemlerin Dünya’da genel olarak sorunlara göre bağımsız çözümler 
sunabilecek şekilde tasarlandığı görülmektedir.  

• Ülkeden ülkeye farklılıklar gösteren kurum fonksiyonlarını ülkesel 
ihtiyaçlara uygun olarak yerine getirmektedir.  

• Bu sistemleri diğer yazılımlardan ayıran önemli bir özelliğin, tedarik ve 
sipariş yönetimi ve ödeme işlemleri gibi tekrar edilerek; kurumun en 
önemli noktaları ve süreklilik isteyen iş süreçlerini desteklemesidir. 

3. ERP Yazılım Paketleri 

ERP tedarikçilerinin rekabet güçlerinin korunabilmesi için yazılımlarına devamlı 
yeni modülle özellik eklenerek geliştirdikleri görülmektedir. ERP tedarikçilerinin 
hedefi, üretmiş oldukları ERP yazılımlarını kurumun veri akış merkezine 
yerleştirip; kurumun daha önceden kullanmış olduğu önemli iş sistemleriyle özel 
uygulamaları ERP yazılımıyla entegre etmektir. Bu hedefle ERP yazılımları 
kurumların merkezi bilgi deposunu, başka bir ifadeyle kurumların temelini 
oluşturur. Bütün ERP tedarikçilerinin performansları her anlamda aynı olmadığı 
gibi ERP tedarikçisinin de bütün alanlarda başarılı ve çok güçlü olması çok zordur 
(Başar ve Arslan, 2017: 1069). 

3.1. Oracle 

Oracle veri tabanı, fazla sayıda bilgiyi muhafaza edebilmektedir. Ayrıca bilgi 
depolama alanlarının ayarlanmasına imkân tanımaktadır. Oracle 8 sürümünün 
ardından fazla sayıda kullanıcıya hizmet etmektedir. Yedi gün yirmi dört saat 
çalışma özelliği vardır. Oracle işletim sistemi, veri erişim dilleriyle ağ iletişim 
protokolleri, standartlara uygun özelliktedir. İzinsiz erişimleri önleyebilmek ve 
kontrol edebilmek için çeşitli avantajları vardır. Veri bütünlüğünü veri tabanı 
düzeylerinde sağlanabildiğinden az sayıda kod yazdırmaktadır. Sunucu/istemci 
mimarisinin tüm avantajlarını kullanabildiği görülmektedir (Aydın, 2014: 23). 

3.2. Microsoft Dynamiscs 

Kurumsal sistemlerin büyük oranda heterojenleştiği yapılarda sistemin tümünü 
kontrol etmek için ERP çözümleri en önemli araçlara dönüşmektedir. MICROSOFT 
DYNAMISCS AX’ın önemli avantajlarından biri, rekabetçi ve çevik bir kurumun 
ihtiyaç duyacağı bütün fonksiyonları ve nitelikleri bir paket olarak sunma 
durumudur. Bu yaklaşım kapsamında kurumlar rekabetçi ve verimli bir yapı 
kazanmasının yanında bu yapıyı en uygun maliyetlerle ve en kısa süre içinde 
oluşturma fırsatı sunmaktadır. Modüler yapıyla değişen ihtiyaç ve koşullara göre 
ölçeklenen MICROSOFT DYNAMISCS, yatırımın geri dönüşü bakımından en başarılı 
sonuçları ortaya koyduğunu belirtmek gerekir. Kolayca uyarlanabilen ve yüksek 
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seviyede ölçeklenebilmesi, tüketici, satıcı, iş ortaklarıyla çalışanların birbirleriyle 
etkin bağlantı kurabilmelerinin desteklenmesi temel özelliklerindendir (Bozpınar, 
2019: 23).   

3.3. Logo  

LOGO yazılım paketi, SAP yazılımının ardından Türkiye‘de en fazla tercih edilen 
paketler arasına girmiştir. Pazar payı bakımından değerlendirildiği zaman SAP 
yazılım sisteminin ardından gelen en önemli paket sistemidir. Öncelikle hedefi 
bireysel mühendislik bilgisayarlarını oluşturabilmek olan LOGO’nun, bilişim 
teknolojinde kendisini geliştirip; LOGO yazılım paketi piyasaya sürülmüştür. 
Paketin kullanılmasına 2000’de başlanmıştır. Türkiye pazarına hızla girmiştir 
(Yıldırım, 2018: 17). 

3.4. Canias Erp  

Yazılımın ayrıntılı şekilde hazırlanmış olan alt yapısı kullanım kolaylığı sağlamakla 
birlikte maliyetleri düşürmektedir. CANIAS ERP’nin en önemli özelliği kurulum ve 
kullanım pratikliğidir. Bütün bu özellikleri ile kurumlara önemli avantajlar 
sağlamaktadır (Yıldırım, 2018: 17). 

3.5. Uyumsoft  

2012 yılından itibaren uluslararası alanda lider olan çeşitli sektörlerdeki oldukça 
fazla kuruma “kurumsal verimlilik çözümleri” hizmeti sunmaktadır. % 100 Türk 
sermayeli bir kuruluş olduğu görülen Uyumsoft, çoklu dil desteği, gelişmiş web 
tabanlı uygulamalarıyla ileride Türkiye’nin dünyadaki markası olmayı 
amaçlamaktadır (Arslan, 2015: 25). 

3.6. SAP 

1972 yılında iki eski IBM çalışanı standart yazılımlar üretebilmek için SAP 
firmasını kurdular. System Applications and Products Mainframe, sistem 
uygulamalarıyla ürünlerinin baş harfleridir. R/2 sistemini, 1992’de kurumun esas 
başarısını temin eden R/3 takip etmiştir.  Bu kurumun başarısı 1998’de Newyork 
Borsasına giren kurumun hisse senetlerinin fiyatının yükselmesinde önemli rolü 
olmuştur (SAP, 2019). 

SAP’nin misyonu, her büyüklükte ve sektördeki kurum yöneticileriyle ilgili 
stratejik iş çözümleri sunma, yöneticilerin müşterilerinin ihtiyaçlarını daha etkin 
ve kârlı bir şekilde karşılamalarını desteklemektir. SAP, işgörenleri ve iş ortaklarını 
devamlı büyüyen, öğrenen ve gelişen altyapısını ileriye taşıyan önemli varlıkları 
olarak değerlendirmekte ve küresel olarak sosyal sorumluluklarının bilinci ile 
hareket etmektedir. SAP hiçbir soru kabul etmeyecek kadar açıklıkla alanında 
yaklaşık olarak %42’lik pazar payı ile lider konumdadır (Bozpınar, 2019: 22-23). 

4. Denetim Kavramı ve Kapsamı 

Denetim kavramı Latince olan “audire” sözcüğünden gelmiştir ve “işitme, 
dikkatlice dinleme anlamlarında kullanılmaktadır (Erçiçek, 2016: 4). Özel ya da 
kamu kurumlarıyla ilgili bilgilerin daha önceden belirlenen ölçütlere 
uygunluğunun saptanma ve rapor edilmesi amacıyla bir uzman birim tarafından 
kanıt toplamak ve değerlendirme süreci şeklinde tanımlanabilmektedir (TDK, 
2020). 
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Belirli bir dönem ya da ekonomik birimlere ait verilerin, daha önceden belirlenen 
ölçütlere uygunluk durumlarını araştırma ve rapor hazırlamak için bağımsız ve 
uzman bir ekip ve kişi tarafından yapılan kanıt toplayarak; değerlendirme 
süreçleridir. Denetim aşamasında muhasebe verileri, denetimin konusunu 
oluşturmaktadır. Denetim, kaydedilen bilgilerin muhasebe dönemlerinde meydana 
gelen ticari ve mali işlemleri gerektiği şekilde yansıtıp yansıtmadığını belirler. 
Genel kabul edilen muhasebe ilkeleri, ilgili finansal raporlama çerçevesi muhasebe 
bilgilerinin gerektiği gibi kaydedilip kaydedilmediğini değerleme konusunda kriter 
olarak kullanılabilmektedir. Denetçilerin bu ilkeleri bilmeleri gerekir. Denetçinin 
muhasebe bilgilerinin olmasının yanında, denetim kanıtlarını toplama ve 
değerleme konularında da uzman olması önemlidir (Keskin, 2011: 7).   

4.1. Denetim Türleri 

4.1.1. İç Denetim 

İç denetim, genel olarak aşağıda sunulan konu başlıklarında işletmelere yardımcı 
olarak destek sağlamaktadır (Kurban, 1997: 25):   

• Mevcut ve muhtemel risklerin en uygun biçimde belirlenip; yönetilmesinin 
sağlanması,   

• Çeşitli yönetim gruplarının arasında gereksinim duyulan etkileşimin 
oluşturulması,   

• Önemli olan yönetimsel ve finansal özellikte ve kurum faaliyetleriyle ilgili 
olan bilgilerin doğru, güvenilir ve ihtiyaçlara uygun zamanlarda 
üretilmesinin sağlanması,   

• Personelin prosedür, politika, yasa, yönetmelik ve ilgili düzenlemelere 
uygun olarak hareket etmesinin sağlanması,   

İç denetim faaliyetlerini yürüten iç denetçiler kurum ya da işletme yönetimine 
danışmanlık sağlamak için, hazırlayarak sunmuş oldukları raporlarda geliştirici ve 
iyileştirici tavsiyelere yer vermektedir. İç denetim anlayışı, devamlı ve disipline 
olarak, risk değerlemesine dayanmasından dolayı fonksiyonel ve etkin bir risk 
yönetim anlayışının benimsenmesine önemli katkı sağlamaktadır (Aksoy, 2006: 
62; Uzay, 1999: 35). 

4.1.2. Dış Denetim 

Ulusal kaynaklarda dış denetim şeklinde aktarılan denetim türü, uluslararası 
kaynaklarda yüksek denetim şeklinde isimlendirilmiştir. Dış denetimden sorumlu 
denetim kurumu, kanunlara istinaden oluşturulmuş ve devletin en yüksek kamu 
denetim fonksiyonunu icra eden kamu idaresidir. Bir yandan, ülkelerin 
parlamentoları tarafından bütçe aracılığı ile yürütme organına verilen yetkilerin, 
kendi sınır ve ilkeler içerisinde uygulanıp uygulanmadığının denetlenme ihtiyacı 
zamanla ortaya çıkmıştır. Bütçenin uygulama sonrası denetimini yapan dış 
denetim kurumu, bu ihtiyacın giderilmesine yönelik olarak kurulmuştur (Sayıştay 
Başkanlığı, 2005: 14). 

Dış denetim, uluslararası denetim standartlarıyla birlikte (Akyel, 2010: 17);   
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• Kamu idaresi hesapları ve bunlarla ilgili belgeler esas alınıp, mali 
tabloların güvenilirlik ve doğruluğu konusunda mali denetimle kamu 
idarelerinin gelir, gider ve mallarına ilişkin mali işlemlerinin kanun ve 
diğer hukuki düzenlemelere uygun olup olmadığının tespit edilmesi,  

• Kamu kaynaklarının ekonomik, etkili ve verimli bir şekilde kullanılıp 
kullanılmadığının belirlenme durumu, faaliyet sonuçlarının ölçülmesi ve 
performans açısından değerlendirilmesi sureti ile gerçekleştirilmektedir.  

5. Kontrol Kavramı 

Kontrol, “bir şeyin gerçeğe ve aslına uygunluğuna bakmak“, “yoklama, arama” ve 
“denetleme” şeklinde ifade edilebilir (TDK, 2020). Denetim, uzman ve bağımsız 
kişiler tarafından yerine getirilen faaliyetlere denir. Bu noktada, kontrol, yapılan 
işlerin başarısının tespit edilmesi ve bu başarının belirlenmiş olan hedefleri 
gerçekleştirme olasılığının belirlenmesi olarak tanımlanabilir. Genel olarak kontrol 
bir karşılaştırma işlemi olarak görülmektedir (Alkaya, 2019: 19). 

Denetim ve kontrol kavramlarının çoğunlukla aynı anlamda kullanıldığı 
görülmektedir. Ancak kontrol süreçleri kurumda faaliyetlerin yürütüldüğü esnada 
gerçekleştirilmekte ve içinde bulunulan zamanın işlemleri temel alınmaktadır. 
Denetim, geçmişte yapılan işlemleri kapsamaktadır. Denetim iş süreçlerinin 
dışından uzman ve bağımsız kişiler tarafından, kontrolse sistem içerisinde ve 
sürece dahil edilen çalışanlar tarafından yürütülmektedir. Kurumda etkin bir 
kontrolün olmaması durumunda etkin bir denetimden söz edilmesi mümkün 
görünmemektedir (Kızılboğa ve Özşahin, 2013: 221). 

6. Uygulama 

Çalışmanın uygulama kısmında, Borsa İstanbul’da işlem gören bir işletmede SAP 
sistemleri iç denetim ve kontrol çerçevesinde incelenmiş ve kritik kontrol 
noktaları ile analiz edilmiştir. Uygulama sonucunda elde edilen veriler, iç denetim 
ve kontrol kapsamında faaliyetlerdeki eksiklikler ve ek yöntemlerin 
uygulanabilmesi açısından önerilere çalışmanın sonuç kısmında yer verilmektedir. 

6.1. İşletmenin İç kontrol ve Denetim Gerekliliği 

Gelişmiş ülkelerdeki kurumsal şirketler, iç kontrol ve iç denetim sistemini etkin 
olarak kurmak ve işletmek suretiyle kurumsal yapılarını güçlendirmekte ve 
kurumsal amaçlarını daha etkin bir şekilde gerçekleştirmektedirler. Bu şirketlerde 
kurulan iç kontrol sistemi, mümkün olduğunca her türlü kayıp ve kaçağı önlemek 
için tedbirler alarak risklerin asgari seviyeye çekilerek, şirket fonksiyonlarının 
verimli ve etkin olarak yürütülmesini sağlamaktadır (Ceyhan, 2014: 180). 

Şirketin hızla büyümesi ve kontrollerin giderek zorlaşmasına istinaden aynı 
zamanda ihraç kayıtlı satışların farklı coğrafyalarda kontrolleri sağmanın giderek 
zor olmasından dolayı iç denetim ekibinin kurulması artık zorunlu hale gelmiştir. 

7. Risk Yönetimi Değerlendirmesi ve İç Denetim Kontrol Noktaları 

Risk yönetimi değerlendirmesinde şirketin risk alanlarının belirlenmesi ve iç 
denetim kontrol noktaları şirketin çalışma alanları açısından bu bölümde 
değerlendirilecektir. Şirket, hammaddeden yarı mamule ve mamule, tedarikçiden 
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nihai müşteriye uzanan bir değer zinciri içinde, bir takım riskler üstlenmektedir. 
Bu riskler aşağıdaki gibidir: 

• Satış, Pazar, Marka ve Müşteri Riskleri 

• Alacak Riski 

• Sipariş Yönetimi Riskleri 

• Üretim Riskleri 

• Kalite Riskleri 

• Lojistik Riskleri 

• Envanter Riskleri 

• Finansal Riskler 

7.1. İç Denetim ve Kontrol Noktasında Riskli Kayıtların Belirlenmesi 

Operasyonel çalışanların SAP sistem kayıtları yapılırken riskle karşılaşma olasılığı 
en yüksek olan bölüm muhasebe departmanıdır. Otomatik arka plan kodlamaları 
ile risk azaltılırken yetki kısıtlaması ile en aza indirilmiştir. 

7.2. İç Denetim Kontrol Noktaları 

İç kontrol ve denetim çerçevesinde yapılan çalışmalar sonucu kritik kontrol 
noktaları belirlenmekte ve eksiklikler giderilmektedir. 

Şirket elektronik ortamda ve fiziki olarak gelen ve giden tüm evrakları iç denetim 
sisteminin sağlıklı işlemesi için kendi iç evrak kontrol sisteminde takip etmektedir. 

7.2.1. SAP’ye Belge Girişleri 

Şirketin iç kayıt sisteminden sonra muhasebeye gelen belgeler belirli belge türü 
kodları ile sisteme kayıt edilmektedir. Bu belge türlerinin ayrıştırılmasının sebebi 
gelen fatura vb. niteliğindeki evrakların nitelikleri ve gider çeşitlerine göre 
sınıflandırılmasıdır. 

Aşağıdaki örnek şekilde de görüleceği üzere AA belge kayıt türü ile girilmesi 
gereken duran varlık kaydının SA ile yapılması durumunda sistem uyarı vererek 
kaydı yapmamıştır. 

Şekil 1: Ana Hesap Kayıt Doğrulma Ekranı 
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7.2.2. Yabancı Para İle İşlem Gören Hesapların Değerlendirilmesi 

Şirketin yabancı para ile yaptığı tüm işlemler SAP sistemine Türk Lirasına kurlar 
hesaplanarak TL olarak kaydedilmektedir. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası 
elektronik veri dağıtım sistemi üzerinden her gün sisteme kur bilgileri otomatik 
olarak güncellenmemektedir.   

Şekil 2: Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Kurları Ekran Görüntüsü 

 

7.2.3. Bilanço ve Gelir Tablosu 

Temel bilanço eşitliği gereği aktif ile pasif toplamın birbirine eşit olması 
gerektiğinden SAP sistemi bilanço ve gelir tablolarında sürekli kontrol 
edilmektedir. İlgili dönem sonlarında görüntülenmek istenen bu tablolarda 
Kâr/Zarar kalemi birbirine eşit olmalıdır. Eşit olmadığı takdirde muhasebeleştirme 
işlemi gerçekleştirilememektedir. 

7.2.4. Dijital Tebliğler 

Günümüz iş koşullarında işlemlerin yapılabilmesi için şirketlerin dijital altyapıya 
sahip olmaları ve dolaysıyla işlemlerin elektronik ortamda yapılması 
gerekmektedir. Buna istinaden gerekli yazılımlarla geliştirilen ve uygulamasının 
belirli şartlara bağlandığı dijital tebliğli işlemlerin birçoğu şirket tarafından 
uygulanmaktadır. Şirket tarafından uygulanan dijital işlemler şu şekildedir: 

• Kayıtlı Elektronik Posta 

• Ulusal Elektrik Tebligat Sistemi 

• İnteraktif Vergi Dairesi   

• E-Makbuz   

• E-Arşiv 

• E-Fatura 
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7.3. İç Denetim ve Kontrol Yorumlamalarının Eksiklikleri 

Şirket kendi iç kontrolü olarak geliştirmiş olduğu bilgi işlem destek yazılım 
programı ile meydana gelen hatalar ilgili birim tarafından sisteme eklenerek 
hızlıca müdahale edilmektedir. Meydana gelen sorunların çözümünde bilgi işlem 
departmanının yetersiz kaldığı durumlarda danışman firmadan destek alınarak 
çözümlenmektedir. 

SAP sistemi kullananların yetki sınırlandırılması iki türlü değerlendirilmektedir. 

Bunlardan ilki yeni eklenecek bir uyarlamanın bir kişi tarafından yapılmasıdır ve 
mükerrerliği önlemektedir. İkinci durum ise yetkili personelin şirkette 
bulunmadığı zamanlarda işlemin gerçekleşmesidir ve kişiye bağlı olduğundan 
zaman kaybı yaşanmaktadır. 

8. Sistem Kayıtlarının Kontrolü   

8.1. Hazır Değerler 

Hazır değerlerin başında gelen Kasa hesabı günlük olarak SAP çıktısı halinde kasa 
görevlisince arşivlenmektedir. Herhangi bir bağımsız denetim, iç denetim veya 
bölüm amirlerinin kontrolünü istemesi durumunda işleyiş hızlı ve güvenilir olarak 
yapılmaktadır. 

Şirkette bir diğer hazır değeler hesabı olan alınan çekler hesabının işleyişi; 
müşterilerden alınan çekler şirketin risk değerlendirme birimi tarafından ön 
kontrollerinin yapılarak uygunluk verilmesi sonrasında sisteme kendi belge türü 
ile kaydedilmektedir. Sistem otomatik olarak 101 hesabı borçlandırıp belge türünü 
de DA olarak kaydedilmesini istemektedir. Bu adımlardan herhangi birine 
uyulmadığı takdirde kullanıcıya uyarı verip kaydı yapmamaktadır. 

Şekil 3: Alınan Çekler Sistem Kontrolü 

 

8.2. Menkul Kıymetler 

Şirket borsada işlem gördüğü için hisse senetleri alınıp satılmakta olup, şirket 
kendi bünyesinde de hisse senetlerini borsada oluşan fiyatlarla alıp satmaktadır. 
Yasal kayıtları da bu fiyatlar üzerinden kaydileştirmektedir. 
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8.3. Ticari ve Diğer Alacaklar 

Ticari ve diğer alacaklar kontrol noktasında önemli hesaplardan olan Şüpheli 
Ticari Alacaklar için şirket önemli bir bakiyeye katlanmaktadır. Şirket 
müşterilerinden satmış olduğu ürün karşılığı belirlediği vadelerde tahsilat 
yapmakta yükümlüdür. Ancak olağan dışı durumlarda tahsilat imkânsız hale 
gelebilmektedir. Bu sürecin sonucunda şüpheli ticari alacak karşılığı ayrılmaktadır. 
Şirketin satış iç kontrol sistemi olarak takip ettiği bayii risk tablosunu takip ederek 
ticari alacakların şüpheli hale gelmesinin önüne geçmektedir. 

8.4. Stoklar 

Hammadde, yarı mamul ve mamul stok hesaplarının girdi ve çıktıları günlük olarak 
şirketin işletme raporunda üst yönetime raporlanmaktadır. Olası hatalar yönetim 
muhasebesi açısından yanıltıcı bilgi verilmemesi için maliyet muhasebesi 
tarafından günlük kontrol edilmektedir. 

8.5. Mali ve Ticari Borçlar 

Mali borçlar şirketin finans departmanı tarafından borçların temerrüde 
düşmemesi için günlük kontrolleri SAP vade kontrol uyarı sistemi ile takip 
edilmektedir. Kredi geri ödemelerinde bankaların zaman zaman valörlü aldığı 
faizleri sistem uyarısı üzerine iadesi talep edilmektedir. 

8.6. Mahsuplaştırma İşlemi 

Şirketin carisinde izlenen bazı hesaplar hem satıcı hem müşteri olabildiğinden bu 
iki hesap arasında mahsuplaştırma işlemi yapılmaktadır. Bu işlem karşı firmayla 
mutabakat sağlanarak imzalı doküman karşılığında yapılmaktadır. 

8.7. Para Birim Kontrolü 

Şirket SAP’ye cari tanımlarken para birimini ödeme niteliğine göre TL veya döviz 
cinsinden tanımlamaktadır. Arka plandaki kodlamalar sayesinde döviz cinsinden 
ödeme yapılması geren cariye TL para birimi girilmesi durumunda sistem uyarı 
vermektedir. 

Şekil 4: Para Birim Kontrol Ekranı 
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9. İç Denetim ve Kontrol Sonuçlarının Önemlilik Seviyesinin Belirlenmesi 

İç denetim ve kontrol sonuçları önemlilik seviyelerine göre değerlendirilmektedir. 
Sonuçlar üzerinde iç denetim ekibi değerlendirmelerini yapmakta ve seviyeler 
üzerinden sınıflandırmalarını yaparak konuları ele almaktadır. 

Şirket Borsa İstanbul’da işlem gördüğü için finansal ve muhasebesel işlemler 
kamuya açık olarak sunulmaktadır. Dolayısıyla bu işlemlerdeki en ufak bir hata 
sadece şirketi değil hissedarlar başta olmak üzere kamu platformunda da şirket 
aleyhinde bilgilendirme yapılmış olacaktır. Örneğin KAP( Kamuyu Aydınlatma 
Platformu) ‘a zamanında bildirilmesi gereken finansal tablolarda yapılacak 
yanlışlıklar şirket için prestij kaybına neden olacaktır. 

10. Sonuç ve Öneriler 

İşletmede yapılan çalışma neticesinde iç denetim ve kontrol kapsamında 
faaliyetlerdeki eksiklikler ve ek yöntemlerin uygulanabilmesi açısından çalışmada 
önerilere yer verilmektedir. 

İşletmenin işleyiş sistemine bakıldığında oldukça yenilikçi ve güçlü bir otomasyon 
ağına sahip olduğu görülmektedir. SAP sistemi ile işletme tüm işlemlerini 
elektronik olarak yapmakta, böylelikle manuel girdi ve çıktılara fırsat vermeyerek 
hataları minimize etmektedir. Ayrıca işlemler sonucunda oluşan tüm bilgi ve kayıt 
elektronik ortamda arşivlendiğinden istenildiği zamanda ulaşılabilir olması iç 
denetim açısından önemlilik arz etmektedir. 

İşletme daha önce kullandığı ERP sistemini kaldırıp SAP sistemine geçmesi ile 
denetim işlemleri elektronik ortamda yapılabildiğinden yönetici ve kullanıcılar 
tüm prosese hakim olmaktadır. 

Risk yönetimini işletme bölümlere ayırarak gerektiği zamanda müdahale ederek 
gerekli tedbirlerini almaktadır. 

Muhasebenin temel ilkelerinden dönemsellik kavramı gereğince SAP yazılımı ile 
bir önceki veya bir sonraki döneme belge girişini bloke etmektedir. 

Bilanço ve gelir tablolarını yine sistem otomatik olarak getirmekte, manuel işleme 
yer vermemektedir.  

Şirket borsada işlem gördüğü ve SPK’ya bağlı olduğu için tüm finansal tablolar 
bağımsız denetime ve vergi denetimine tabiidir. Böylelikle şirketin tüm 
yatırımcılara açıklayamayacağı hileli bir duruma fırsat verilmemektedir. 

Son yıllarda değişen elektronikleşme devri ile işletme SAP sistemini de entegre 
ederek dijitalleşme yolunda adımlar atmaktadır. Böylelikle, zamanında ele ulaşan 
faturalar ile beyannameler vergi zararına uğramamakta, yazışma mailleri ile 
tebligatlar gecikmemekte, kullanılacak olan kağıt israfının da önüne geçilmektedir. 

İşletme bölümleri SAP ile entegre şekilde çalışmaktadır. Tüm sistem kayıtlarının 
SAP ile uygulanabilirliği iç denetim ile desteklenmektedir. Departmanlar ve 
birimler arası çapraz kontrollerin olması hata ve hileleri büyük ölçüde 
önlemektedir. 

Olası hile ve hataların önüne geçilmesi için hammadde şefliği tarafından üretime 
giren hammaddelerin irsaliyesi günlük kontrol edilebilir. 
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Şirketin ihracatlarını Antalya Serbest Bölge’deki limanlardan yaptığı ve liman işlem 
süreçlerinin manuel takip edilmesi sebebiyle hatalar tespit edildiği 
gözlemlenmiştir. Liman işletmeleri ile organize dijital alt yapı oluşturulup olası 
hatalar minimize edilip ve olası kayıp kaçakların önüne geçilebilir. 

Personele tanınan istihkakların belirli bir limiti olmadığı görülmüştür. Dolayısıyla 
harcama yapan personel belli bir kontrol mekanizmasından geçmediği için 
harcamalarını fazlaca yapabilmektedir. Personelin yapılan işin niteliğine göre 
haftalık- aylık harcama limitleri belirlenerek işletme şeflikleri uyarılabilir. 

HR bölümünün çalışanlara senede 2 kere uyguladığı personel değerlendirme 
sistemi SAP’ye tanımlanarak çalışanların formlarını sistemden doldurmaları 
istenebilir. Bu yöntem ile bilgiye ulaşmak zaman açısından iyi olacaktır. 

Alacak riskleri kapsamında ödemesini zamanında yapmayan müşteriler belirlenip, 
sonraki alışverişler için sisteme blokaj tanımlamaları yapılabilir. 
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