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GİRİŞ
Müşteriler, alıcılar ve yatırımcılar, kontroller 
operasyonel kararlarda ve finansal raporlamada 
kullanılan hatalı verileri ortaya çıkarmadığında çok 
az tolerans gösterir. Sistemlerde ve verilerde tespit 
edilmeyen hatalar, suistimal ve kötüye kullanım için 
fırsatlar da doğurabilir. Bilgi sistemlerinin 
güvenilirliğini ve bütünlüğünü belirlemek için 
kullanılabilecek en iyi araç veri analitiği yazılımıdır.

İç denetim tarafından yetkin veri analitiği 
faaliyetlerinden toplanan denetim sonuçları, 
kuruluşun verilerinde yatan konulara ışık tutabilir. 
Bu nedenle denetim liderleri, her personel üyesinin 
müşteri sistemlerini anladığından ve her birinin 
sistem bilgilerinin güvenilirliği ve bütünlüğündeki 
hataları doğrulamak veya tespit etmek için bu 
sistemler tarafından üretilen verileri nasıl elde edip 
analiz edeceğini bildiğinden emin olmaya 
odaklanmalıdır.

Eğitimli personel tarafından uygun şekilde 
kullanıldığında, veri analitiği yazılımı, kuruluşun bilgi 
sistemleriyle ilgili güvence ve danışmanlık hizmetleri 
sağlamak için denetim planlarına tam olarak dahil 
edilebilir ve böylece etkin bir denetim temelinin 
gerçek köşe taşı haline gelir.
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DENETİM İŞLEVİNİZ NE KADAR ETKİLİ?

1. İç denetim güçlü bir temel oluşturdu mu?
• Güçlü bir temel 
• Geniş bir yetki kapsamını koruyun
• Kriterler ilerlemeyi ve başarıyı gösterir

2. Şirketinizde bilgi riskinin nerede olduğunu biliyor
musunuz?

• Uygun bir risk temelli metodoloji oluşturun
• Tüm iş bilgi sistemlerinin bir envanterini oluşturun
• Her sistem için veri yaşam döngüsünü belgeleyin
• Belge izin düzeylerini belirleyin

3. İç denetimin veri analizini düzgün bir şekilde yürütmek için
uygun kaynakları var mı?

• Kurumsal veri elde edebilme
• Uygun düzeyde personel katılımı
• Beceriler ve yeterlilikler değerlendirildi
• Etkili ve verimli araçlar mevcut

4. Personelinizin izlemesi için sistematik ve disiplinli
bir model uyguladınız mı?

• Veri alma ve içe aktarma
• Doğrulama
• Analiz
• Nezaret
• Belgeler
• Deneyimleri Paylaşmak

5. Güçlü ve/veya zayıf yönleri yönetmek için iç denetim
performansını izliyor ve iyileştiriyor musunuz?

• Verim
• Sürekli gelişme
• Test ve sonuçlar izlenir
• Deneyimlerin analizi - başarısızlıklar ve başarılar
• İş birimlerinde görünürlük daha fazla fırsat yaratır
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ADIM 1: TEMEL - ÖNCE HERHANGİ BİR 
“ÇATLAK”I DÜZELTİN 
Bir denetleme işlevi oluşturmak, yeni bir bina 
içinçerçeve oluşturmaya benzer. Basit garantiler 
yoktur: Daha büyük her zaman daha iyi değildir ve 
daha küçük, otomatik olarak daha verimli değildir. 
İşlevin boyutundan bağımsız olarak, aşağıdakiler gibi 
belirli bileşenler gereklidir:

Güçlü Bir Temel
Denetim işlevleri öylece ortaya çıkmaz; güçlü 
temellerden yükselirler - aşağıdakilerden oluşan 
yinelemeli bir inşa süreciyle sağlamlaştırılmış kritik 
unsurların doğru kombinasyonuna sahip temeller:

y Güçlü ve etkili üst düzey liderlik
y Üst yönetim ile düzenli ve uygun iletişim
y Mesleki standartlara uygunluk gösteren 

faaliyetler
y Dengeli, yetkin ve yetenekli bir profesyonel 

kadro
y Geniş ve kapsamlı bir denetim varlığı evreni
y Uygun şekilde önceliklendirilmiş planlama 

faaliyetlerinden elde edilen denetim sonuçları

www.med-idea.com.tr

https://www.med-idea.com.tr/


Geniş Bir Yetki Kapsamı
Mesleki Standartlara göre beş kritik görev, iç 
denetimin aşağıdaki alanlarda risk maruziyetlerini 
düzenli olarak değerlendirmesi gerektiğini 
göstermektedir:
y Yönetişim (yönetimin politikaları ve 

prosedürleri)
y Finansal ve operasyonel bilgilerin güvenilirliği 

ve bütünlüğü
y Operasyonların etkinliği ve verimliliği

Varlıkların korunması
y Kanunlara, yönetmeliklere ve sözleşmelere 

uygunluk

Başarı Göstergeleri
Denetim liderliği, aşağıdaki özellikleri 
gerçekleştirerek ne zaman ilerleme kaydedildiğini 
bilecektir:
y Müşteri memnuniyeti yanıtlarında daha yüksek 

puanlar

y En iyi performans gösteren birçok denetçi, 
etkinliği ve verimliliği artırmak için teknolojiyi 
kullanan işlevlerle ilişkilendirilmeyi sevdiğinden, 
yeni denetçileri çekmede başarı

y Personel güven seviyeleri artarken ciro önemli 
ölçüde düşer

y Personelin farklı ve potansiyel olarak daha iyi 
denetim yaklaşımlarını, tekniklerini ve araçlarını 
araştırmaya ilgisi

y Bilginin güvenilirliği ve bütünlüğündeki hataları 
doğrulamak veya tespit etmek için şirket
verilerini bağımsız olarak elde etme ve analiz 
etme konusunda güçlü bir yetenek

Sağlam bir temel üzerine inşa edilen denetim 
işlevleri, yalnızca misyonlarını başarıyla 
gerçekleştirmekle kalmaz, aynı zamanda veri 
analitiği kullanılarak etkin denetimden maksimum 
faydayı elde edebilirler.
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2. ADIM: RİSK - NEREYE BAKILMALI
Baş denetçi, uygun bir riske dayalı metodoloji ile 
seçilen alanların esnek bir yıllık denetim planıyla 
sonuçlanan, en az yılda bir risk değerlendirmesi 
yapmaktan sorumludur. Bu plan, yönetim tarafından 
belirlenen herhangi bir risk veya kontrol endişesinin 
dikkate alınmasını da içerecektir.

Operasyonel ve finansal bilgilerle ilişkili riskleri özel 
olarak değerlendirmek için denetçilerin, kuruluşta 
kullanılan sistem türleri hakkında, örneğin sahibinin 
kim olduğu hakkında bilgi toplaması ve sürdürmesi 
ve kuruluşun bu sistemlerden gelen bilgilere güven 
düzeyini anlaması gerekir. Bir iç denetim bunu ilk 
kez yapıyorsa, bu faaliyetlerin tamamlanması göz 
korkutucu olabilir. Sonraki güncellemeler çok daha 
kolaydır.
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Her yıl tamamlanması ve güncellenmesi gereken 
faaliyetler şunlardır:

Riske Dayalı Metodoloji

Oluşma olasılığına ve etkiye dayalı olarak denetim 
önceliklerinin belirlenmesini kolaylaştıracak uygun bir risk 
tabanlı metodoloji oluşturun. Kendinizinkini geliştirebilir, 
başka bir kuruluştan ödünç alabilir veya bir tane satın 
alabilirsiniz. Otomatik bir denetim asistanınız veya duvar 
kağıdı sisteminiz varsa, risk değerlendirme metodolojisi 
dahil edilen bir işlev olabilir.

İş Bilgi Sistemleri

Mevcut ve gelecekteki tüm iş bilgi sistemlerinin bir 
envanterini oluşturun. Her sistem için yakalanan ayrıntı 
düzeyi, değerlendirme sürecini tamamlamalıdır. Her 
sistemin sahibi olan ve bakımını yapan iş birimleriyle 
yapılan görüşmelerde, bu sistemlerin kullanımından 
kaynaklanan belirli sorunlar veya sorunlar ortaya 
çıkarılmalıdır.

Veri Yaşam Döngüleri

Her sistem için veri yaşam döngüsünü belgeleyin. Veri kaynağını 
ve nasıl toplandığını dahil edin; verilerin nerede ve nasıl 
saklandığı ve yedeklendiği; veriler kullanılarak hangi önemli iş 
kararlarının alındığı; ve saklama ve imha dahil olmak üzere 
verilerin nasıl dağıtıldığı. Görevlerin ayrılığı konularında dikkatli 
olun.

Sistem İzin Seviyeleri

Her sistemde belirli çalışanlara veya çalışan gruplarına 
verilen izin düzeylerini belgeleyin. İzinlerin nasıl verildiği 
ve zaman içinde nasıl değiştirildiği sürecini dahil edin. Bu, 
mevcut verileri sürekli olarak okumak ve belirli sistemlerin 
izin düzeyine, günün saatine veya haftanın gününe göre 
bir kullanıcı matrisi sağlamak için veri analitiği komut 
dosyalarının oluşturulabileceği mükemmel bir alandır.

Bu faaliyetlerin tamamlanmasının ardından, denetim işlevi 
iyileştirme için fırsatları zaten belirlemiş olabilir. Eğer 
öyleyse, denetim yönetimle resmi görüşmeler başlatmalı, 
belirlenen endişeler üzerinde anlaşmalı ve düzeltici 
eylemler geliştirmelidir.
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ADIM 3: KARŞILIK - NE YAPILMALI?
Standartlar, iç denetimin asgari olarak önemli hataları, 
usulsüzlükleri veya uygunsuzlukları ortaya çıkarma ve 
hile göstergelerine karşı tetikte olma sorumluluğuna 
sahip olduğunu belirtir. Veri analitiğinin doğru 
kullanımı ve uygulanması bu görevlerin yerine 
getirilmesine yardımcı olabilir. Kuruluş tarafından iş 
yapmak için kullanılan veriler güvenilir değilse, 
yönetim zararlı kararlar alıyor veya faaliyetlerin 
verimliliğini ve etkinliğini artırmayan eylemler yapıyor 
olabilir.

Adım 2'deki risk değerlendirmesi, yönetimin izleme 
faaliyetlerinde önemli boşlukları ifşa ederse, denetim 
yanıtı daha proaktif olabilir. Yanıt düzeyi büyük 
olasılıkla her veri tablosu için aşağıdaki gibi farklı 
olacaktır:

Kapsamlı veya Orta Dereceli Güvence

Risk değerlendirmesi, sorunların sıklığına ve/veya 
etkisine bağlı olarak kontrollerin yetersiz olduğunu 
veya mevcut olmadığını gösteriyorsa, daha 
derinlemesine güvence çalışması garanti edilir. 
Denetim ekibinin, mutabakat sağlamak için sistem 
sahibi/sahipleri ile bir diyalog kurması gerekecektir. 
Hataları ve düzensizlikleri araştırmak için veri 
analitiği faaliyetleri sık sık yapılmalıdır ve testler, 
kontrollerini iyileştirmelerine yardımcı olmak için 
işletim birimleri tarafından kullanılabilir.

Asgari Güvence

Risk değerlendirmesi, minimum boşluk olduğunu 
veya hiç boşluk olmadığını ve/veya bağımsız bir 
alanın bilgi bütünlüğünü ve güvenilirliğini aktif olarak 
izlediğini ortaya çıkarabilir. Eğer öyleyse, denetimin, 
önemli hataları veya sahtekarlık göstergelerini 
dışlamak için yeterli çalışma yürüterek durumun bu 
olduğunu doğrulaması gerekecektir.
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Danışmanlık

Bazı kuruluşlar, denetimin bir danışmanlık rolü 
üstlenmesinden daha fazla fayda sağlayacak ve 
yönetimin yeni stratejik girişimlerin risklerini 
değerlendirmesine, durum tespiti yapmasına ve diğer 
projelere yardımcı olmaya daha fazla katılacaktır.

Yanıta bağlı olarak, baş denetçi, İç Denetim 
Tüzüğü'nde belirtildiği gibi iç denetimin rolünü 
yeniden gözden geçirmeli ve gerektiğinde 
değişiklikler önermelidir. Değişiklikler bekleniyorsa, 
büyük olasılıkla üst yönetim, Bağımsız Denetim veya 
yönetim kurulu denetim komitesi ile görüşmelerin 
yapılması gerekecektir. Baş denetçi aynı zamanda 
kurumun, veri analitiği ve veri madenciliği girişimleri 
dahil olmak üzere tüm kritik alanlarda İç Denetimin 
rolü hakkında bilgi sahibi olduğundan emin olmalıdır.

Daha iyi denetim araçları ve becerileri fırsatı ile veri 
analitiği ve veri madenciliği kapsamını artırma ihtiyacı 
iç denetimlerde birleşiyor. Bu algı, baş denetçinin, söz 
konusu yetkinliklerin Standartlara uyumun ötesine 
geçebileceğini fark etmesine neden olacaktır. İç 
Denetim, veri analitiği veya veri madenciliği araçlarını 
kullanarak daha iyi denetim sonuçları ve daha düşük 
denetim döngü süreleri elde edebilir.
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ADIM 4: KAYNAKLAR - DENETİM HAZIRLIĞI
Baş denetçi, kaynak sınırlamalarının etkisinin 
bildirilmesi de dahil olmak üzere, onaylanan plana 
ulaşmak için denetim kaynaklarının uygun, yeterli ve 
etkin bir şekilde kullanılmasını sağlamalıdır (bakınız 
IIA Standartları 2020 ve 2030). Kaynak eksiklikleri 
başarının önünde “engeller” haline gelebilir. Kaynak 
sorunlarının Yıllık Denetim Planı onayı alınmadan 
çözülmesi, veri analizi süreçlerinin başarılı bir şekilde 
kullanıma sunulmasını iyileştirecektir. Dikkate 
alınması gereken alanlar şunlardır:

Kurumsal Verileri Elde Edin

Verilerin elde edilmesinde sorunlar ortaya çıkarsa, 
denetim faaliyetleri denetim planını tamamlamada 
başarılı olmayacaktır. Kuruluşun veri erişim izinleri ve 
ayrıcalıklarına ilişkin politikasını inceleyin ve bunlara 
aşina olun (ve mevcut değilse nedenini öğrenin).

Personel Katılımı

Veri analitiği faaliyetleri BT denetçilerine, mali 
denetçilere veya tüm personele atanacak mı? Baş 
denetçiler genellikle %100 yetkinlik hedefiyle işe 
başlamazlar. Çoğu işlev nispeten daha küçük bir 
hedefle başlar ve her yıl başarılar ve beceriler 
geliştikçe bu role personel eklenir.
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Becerilere ve Yetkinliklere Erişim

Kadrodaki denetçiler biraz deneyime sahipse, 
başkalarına yardımcı olmak için bir katalizör görevi 
görebilirler. Diğer eğitim kaynakları şunlardır: kuruluş 
içinden; dışarıdan bir sağlayıcı tarafından yerinde 
eğitim; çalışanları saha dışına göndermek; ya da 
gerekli ve istenen becerilere sahip yeni personel 
alımı.

Etkili ve Verimli Araçlar Edinin

Denetimin zaten sahip olabileceği ancak yalnızca 
birkaçı tarafından kullanılan araçları arayın. Genel ofis 
elektronik tablo araçlarının kullanımı yaygındır, çünkü 
bunlar hazırdır. Ancak, bu araçların, verileri toplama, 
birleştirme, sıralama ve örnekleme gibi basit denetim 
teknikleriyle kolayca aşılabileceği konusunda 
uyarılmalıdır. Mevcut gelişmiş veri analitiği araçları, 
denetim ihtiyaçlarının ve gereksinimlerinin başarılı bir 
şekilde entegre edildiği bir geçmişe sahiptir. Bu 
nedenle, personelin minimum eğitimle çok etkili ve 
verimli olmasını sağlarlar. 

Yeni araçlar veya ek araçlar gerekliyse, öğrenme 
kolaylığı, kullanım kolaylığı ve güvenilir teknik ve 
müşteri desteği açısından iyi bir üne sahip yazılımı 
edinmeyi planlayın. Kaynak ihtiyaçları, yazılım satın 
alımını ve gerekirse ilk eğitimi içermelidir.

Araçlar ve yetenekler gibi kaynakların yanı sıra uygun 
faaliyetlerin düzeyini elde etmek ve sürdürmek için 
bütçenin tanımlanması, işlevi etkin duruma doğru 
hareket ettirecektir. Veri analitiği araçlarının 
kullanımını tamamlayan edinilecek veya geliştirilecek 
beceri setleri, eleştirel düşünme becerilerini ve bilgi 
sistemleri ve ilişkisel veritabanlarının anlaşılmasını 
içermelidir.
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ADIM 5: MODEL - SİSTEMATİK VE DİSİPLİN
Değişimin temeli olarak kullanılacak bir model 
oluşturmak, işe başlama konusunda personele 
rehberlik edebilir ve “yanlış başlangıçları” önleyebilir 
veya en azından en aza indirebilir. Gerçek verilere 
karşı bazı test çalıştırmaları yapmak, personelin 
izlemesi için en uygun modelin oluşturulmasına 
yardımcı olacaktır. Kapsanacak alanlar şunlardır:

Veri Toplama ve İçe Aktarma

Personelin, verileri ve gerekli veri öğelerini (veya 
alanları) nasıl alacağını bilmesi gerekecektir. Bazı 
kuruluşlarda, BT personeli, uygun şekilde 
doldurulmuş ve onaylanmış bir hizmet talebi 
isteyecektir. Büyük kurumsal kaynak planlama 
sistemlerini (“ERP”) uygulayan kuruluşlar, izinle 
denetimin verilere doğrudan erişim elde etmesine 
izin veren rapor yazarları sağlayabilir. Eski sistemlere 
sahip kuruluşlar, genellikle doğrulama ve analiz için 
veri analitiği aracına kolayca aktarılabilen "baskı 
raporu" olarak elektronik formatta standart raporlar 
sağlayabilir.

Doğrulama

Veriler eksiksizlik ve doğruluk açısından test 
edilmelidir. Veriler, belirli bir şirket raporuyla (finansal 
sonuçlar veya beyanlar) veya geçen yılın aynı dönemi 
veya cari yıl bütçesi ile karşılaştırmalı olarak kabul 
edilmelidir. Herhangi bir farklılık, ilerlemeden önce 
çözülmelidir.
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Analiz

Analiz, veri dosyalarını birleştirmek ve birleştirmek, 
belirli kayıtları örneklemek veya çıkarmak ve 
zamanlamayı, boşlukları ve düzensiz veri modellerini 
sıralamak veya aramak gibi çok çeşitli faaliyetleri 
içerir. Analiz, sonuçların desteği haline gelir.

Gözetim

Standartlar, işin yeterli ve uygun denetiminin 
yapılmasını gerektirir. Bu faaliyetlerin kim tarafından 
ve nasıl tamamlanacağı konusunda talimatlar 
oluşturulmalıdır. Pek çok otomatikleştirilmiş çalışma 
belgesi, denetleyici inceleme faaliyetlerini ve 
işlevlerini kolaylaştırır.

Belgeler

Denetim, denetim sonuçlarını desteklemek için iyi 
denemeler ve analitik faaliyetlerin geçmişlerini 
korumalıdır. Müşteri, denetim çalışmasının çalışma 
kağıtlarına veri bütünlüğü ve güvenilirlik sorunları 
getirmediğinden emin olmalıdır. Denetçiler için 
denetime özel veri analizi araçları, otomatik bir 
geçmiş günlüğü içermelidir.

Deneyimleri Paylaşmak

Bazı denetim birimleri, nihai denetim raporunun 
yayınlanmasından kısa bir süre sonra veri analizi 
faaliyetleri hakkında bir kapanış konferansı düzenler. 
Bu deneyim paylaşımı hem denetçilere hem de 
yönetime fayda sağlayabilir. Neyin işe yarayıp 
yaramadığına ilişkin açık tartışma, izleme faaliyetlerini 
ve gelecekteki denetim çalışmalarını güçlendirmeye 
yardımcı olabilir.

Model, denetim fonksiyonunun düzenli tutulmasına 
yardımcı olacaktır. Denetim ekibinin içgüdülerinin 
uyarılması durumunda, önceden tespit edilmemiş 
sorunları (örn. veri hataları ve suistimal) 
belirleyebilecek makul ek testler yapılabilir.
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ADIM 6: İZLE VE İYİLEŞTİR - YOLUNDA GİTSİN
Denetim fonksiyonunun liderleri, maksimum 
faydanın elde edildiğinden emin olmak için faaliyetleri 
periyodik olarak izlemelidir. Yeni denetim araçları ve 
metodolojileri tanıtıldıysa bu çok önemlidir. İzleme 
ayrıca, liderlere çalışmayı ve başarıları işleve yönelik 
desteklerini dile getirme fırsatı da sağlar. Anahtar 
alanlar şunlardır:

Performans

Etkililik ve verimlilik hedeflerine ilişkin net beklentiler 
tanımlanmalı, iletilmeli ve izlenmelidir. Denetim 
çalışmalarına “daha az maliyetli, daha hızlı ve daha iyi” 
kuralı uygulanmalıdır. Fırsatların nerede gözden 
kaçırıldığını veya performansın beklentilerin gerisinde 
kaldığını belirleyen kontroller uygulanmalıdır.

Sürekli Gelişme

Personel, faaliyetleri ve denetim çalışmalarını 
yürütmek için her zaman yeni ve daha iyi yollar 
aramalıdır. Diğer denetçiler tarafından kullanılan araç 
ve tekniklerin yanı sıra şirket ve sektör bilgisi üzerine 
inşa etmek çok önemlidir. Kullanıcı grubu ve meslek 
birliği toplantılarına katılarak yeni fikirler için iyi bir 
kaynak elde edilebilir.
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İzleme

İç denetim, analiz ve test sonuçlarını resmi olarak 
kataloglamak için bir süreç geliştirmelidir. Bu kitaplık, 
iç denetimin bir varlığıdır ve iyileştirmeleri 
yönlendirmek ve başarıları göstermek için 
kullanılabilir.

Deneyimlerin Analizi

Göstergeler değişiklik gerektiğini gösterdiğinde, 
performans beklentilerinin, kıyaslamaların ve ilerleme 
göstergelerinin ince ayarı gerekli olabilir. Kullanıcı 
grubu ve meslek birliği toplantılarına katılarak yeni 
fikirler için iyi bir kaynak elde edilebilir.

Duyurmak

Denetim, başarıları dahili “pazarlama” kaynakları 
olarak kullanmalıdır. Bu, liderlerin başarıları 
denetlemekten gurur duyduğunu gösterir ve diğer 
departmanları veri sorunlarıyla ilgili yardım için 
denetim aramaya teşvik edebilir. Yönetimin şirket 
hedeflerine ulaşmasına yardımcı olmak, yolda daha iyi 
denetimleri kolaylaştırabilir.

İzleme, denetim fonksiyonunun ve personelin 
yolunda kalmasına yardımcı olurken, aynı zamanda 
departman ve tüm organizasyon için başarı oluşturan 
yinelemeli bir sürecin başlangıcı olur. Personel, 
çabalarının uygun bildirimi aldığını görür, bu da 
denetim departmanı genelinde gurur duymaya ve 
morali yükseltmeye yardımcı olur.
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ÇÖZÜM

Bu altı adım, kuruluşta ortaya çıktıkça kontrol ve 
operasyonel verimlilik sorunları için işlevinizin daha 
etkili ve değerli bir kaynak haline gelmesine yardımcı 
olacaktır. Denetçiler, kuruluşun hedeflerine 
ulaşmasına yardımcı olan stratejik ortaklar olarak 
görüleceklerdir. Denetim fonksiyonu tarafından 
kullanılan veri analitiği çözümü ve teknikleri, iş 
birimlerine aktarılabilir ve öz değerlendirme 
yapmalarını ve kontrollerini geliştirmelerini 
sağlayabilir.

Bu, Denetimin daha fazla danışma rolüne geçmesiyle, 
kuruluşun doğru şeyleri doğru şekilde yaptığına dair 
güveni belgeledikçe, tüm kuruluşa yarar sağlar. 
Denetim departmanları, kurum genelindeki 
personelin finansal ve operasyonel verilerinin iyi 
karar verme ve güvenilir finansal raporlama için 
güvenilir olduğundan emin olmalarını sağlayacak 
şekilde çalıştığında, gerçekten etkili bir iç denetim 
gerçekleştirilmiştir.
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