
İŞ SÜREÇLERİ VE İÇ 
KONTROL HİZMETLERİ



Şirketlerin küreselleşen iş dünyasında ayakta 
kalabilmeleri için büyümeleri, büyürken de risk 
almaları şart. Eğer bu yolculukta iş süreçleri, risk 
yönetimi ve kontroller sağlıklı bir şekilde 
yapılandırılmazsa önemli tehditlerle 
karşılaşılabilir. 

Cerebra İş Süreçleri ve İç Kontrol Hizmetleri ile 
büyümenizi destekleyen ve uluslararası şirketlerle 
de çalışabilmeniz için gerekli olan alt yapıyı 
kurmanıza yardımcı olacak çözümler sunuyor. 

Hızla Büyüyen Şirketler 
İçin Farklılaştırılmış 
Çözümler Sunuyoruz



Aile şirketleri ve Küçük ve Orta Ölçekli (KOBİ) şirketler, Türk ekonomisinin temel taşları. Son yıllarda bu coğrafyada hızla büyüyen ve 
küreselleşmenin bir sonucu olarak uluslararası şirketlerle iş hacmini arttıran birçok Türk şirketi ekonomide ön plana çıkıyor. Ancak deneyimlerimiz, 
eğer önlem alınmazsa büyümenin ve bunun sonucu olarak ortaya çıkan risklerin bir süre sonra şirket içi krizlere, anlaşmazlıklara ve hatta iflaslara 
yol açtığını gösteriyor. Risklerini daha iyi kontrol eden şirketler, rakiplerin bir adım önüne geçerek, geleceğe daha güvenli bir şekilde yatırım 
yapabiliyor.     

Etkin bir iç kontrol sisteminin, kurumun değerini artıran bir faktör olduğu somut bir gerçek. Ancak çoğu zaman Türk şirketleri bu kontrollerin önemini 
ancak iş süreçlerinde kritik tıkanmalar ya da şirket içinde suistimal vakaları oluştuktan sonra anlıyor. Maalesef kaza olana kadar, diğer bir deyişle 
risk gerçekleşene kadar bekleniyor. Kaza sonucunda itibar kaybı da dahil oluşan kayıpların maliyetiyle, süreçlere ve iç kontrol sistemine yapılacak 
olan yatırımın maliyeti karşılaştırıldığında, sizce hangisi daha yüksektir?

OPERASYONELFİNANSAL GÜVENİLİRLİK

• Varlıklarınızı korur, suistimal
ve hata riskini azaltır.

• Yönetim raporlamaları ve 
kontrolleri için tam ve doğru 
bilgi sağlar.

• Faaliyet kârına olumlu etki 
yapar.

• Kurum çalışanları rol ve 
sorumluluklarını daha iyi 
anlar.

• İşinizin büyümesi kontrollü 
bir şekilde yönetilebilir.

• Operasyonlar daha verimli 
yürütülür.

• Operasyonlarınızın 
verimliliğini arttırarak, genel 
süreç ve kontrol maliyetlerini 
azaltır.

UYUM

• Yasalara uyumunuzu 
sağlayarak, dava riskinizi 
azaltır.

• Faaliyetlerin durmasından 
kaynaklanabilecek kayıpları 
önler.

• Çalışan, müşteri ve tedarikçi 
gibi taraflardan 
kaynaklanabilecek dava 
risklerini azaltır.

• Yönetim kurulunun “gözetim” 
rolünü yerine getirmesine katkı 
sağlar.

• Tüm menfaat sahiplerinin 
kurumunuza olan güvenini 
arttırır.

• Organizasyonu kurumsallaştırır.
• Şirket hisselerine daha fazla 

prim verilmesine katkı sağlar, 
olası yabancı ortağın kararını 
hızlandırır.

• Artan itibar neticesinde kaynak 
bulmayı kolaylaştırır.

İyi Tasarlanmış İş Süreçleri ve İç Kontrol Sistemi Size Ne Sağlar? 



Aşağıdakilerden Hangisi İçinde Bulunduğunuz Durumu Yansıtıyor? 
Süreç ve Dijitalleşme
• Süreçlerinizde dijitalleşme seviyesi düşük.
• İş süreçleriniz tutarsız; kritik süreçler ve kontroller kişiye bağımlı yürütülüyor. 
• Süreçlerdeki görevler birbirinden uygun bir şekilde ayrılmamış, kişi veya kişiler üzerinde birbiriyle 

çelişen çok fazla görev var. 

Yönetim Raporlaması & Karar Verme
• Yönetici raporlarını geç alıyorsunuz, alınan raporlarda sıklıkla hatalar oluyor ve raporlardaki 

verinin yetersiz veya kalitesiz olduğunu düşünüyorsunuz. 
• Mali veriler şeffaf ve anlaşılabilir değil. 
• Excel ile yapılan analiz ve raporlama yavaş ve hatalar içeriyor, raporlar üzerinde yönetici 

kontrolleri yapılamıyor ve raporlar etkili bir şekilde karar verme mekanizmalarında kullanılamıyor.

Mevcut Kontrollerinizin Durumu
• Kurumunuzdaki kontroller ağırlıklı olarak ”önleyici” değil, “tespit edici” nitelikte olduklarından, hata 

ve suistimaller önlenemiyor ve zarara neden oluyor. 
• Mevcudiyetine güvendiğiniz süreç ve kontrolün aslında işlevlerini yerine getirmediğine ya da hiç 

var olmadığına; kontrollerin ise risklerin sadece bir kısmına dair güvence verdiğini gördünüz. 
• Kontrollerin uygulanması yönetim tarafından teşvik edilmiyor.
• İç kontrol sisteminiz yapılandırılmış durumda, ancak tasarlandığı gibi çalışmadığına dair 

şüpheleriniz var. 

Risk ve Kontrol
• Kurumunuzda “güven-kontrol” dengesinde güven daha ağır basıyor, işlerin önemli bir kısmı 

güvene dayalı yürütülüyor.
• Kurumun riskleri etkin bir şekilde belirlenmiyor ve değerlendirilmiyor, bu nedenle de risklerle 

kontroller arasında bağ kurulamıyor ve risklerin etkileri yönetilemiyor.
• Kurumunuzda onay mekanizmaları yetersiz, işlemler genellikle güvene dayalı olarak ve onaysız 

gerçekleştiriliyor.

ERP
• Kullandığınız ERP sistemi iş süreçlerinize uygun bir şekilde tasarlanmadığı için kurum genelinde 

etkin bir şekilde kullanılamıyor.
• Kullandığınız ERP sisteminde otomatik kontrollerin yetersiz olduğunu düşünüyorsunuz.
• ERP sistemindeki alanlara sadece geçerli ve doğru verilerin girilmesini istiyorsunuz. 
• ERP sisteminde erişim hakları tanımlanmamış durumda veya eksikler var. 
• ERP sistemine geçiş yapmayı hedefliyorsunuz, ERP kurulumu öncesi süreçlerinizi bu yapıya 

hazırlamak ve geçiş sürecinde hedeflenen yapının sisteme doğru yansıtılmasını istiyorsunuz.

Kurum Yönetimi ve Departmanlar
• Yönetimin yaptıkları işlerle ilgili olarak daha fazla hesap verebilir konumda tutmak istiyorsunuz. 
• Departmanlar arasındaki silolaşma, hatalara ve süreçlerde sorunlara neden oluyor.

Etik ve Uyum 
• Yasal veya etik olmayan davranışlarla karşılaşıyorsunuz, kurum içinde etik ve uyum kültürünün 

istenen seviyede olmadığını düşünüyorsunuz, 
• Sıklıkla çalışan suistimalleri gerçekleşiyor (varlıkların çalınması, yolsuzluk, mali tablo hileleri).

Fiziksel Kontroller 
• Varlıklara ilişkin (stoklar, sabit kıymet gibi) fiziksel kontroller yetersiz, sayım yapılmıyor ve 

muhasebe kayıtları ile mutabakatı sağlanmıyor.

BT kontrolleri  
• Çok sayıda BT ürününe sahipsiniz ancak bu ürünler arasındaki veri akışı sağlıklı değil
• BT risk envanterinizin gözden geçirilmesini istiyor ya da bağımsız bir kuruluş tarafından BT 

risklerinizin envanterinin çıkarılmasını ve değerlendirilmesini istiyorsunuz.
• Kullanıcı yetki ve erişimlerinin görevler ayrılığı prensibine uygun yönetildiğinden ve kritik 

yetkilere erişimin kısıtlandığından emin olmak istiyorsunuz.
• SPK Bilgi Sistemleri Yönetimi Tebliği kapsamında uyum hizmeti almak istiyorsunuz.



Sizinle Hangi Konularda Çalışabiliriz?
• Süreçlerin ve iç kontrol sisteminin risk odaklı tasarlanması
• Mevcut iç kontrollerin dokümantasyonu, iç kontrol modeli 

(COSO) ile karşılaştırılarak değerlendirilmesi, risk kontrol 
matrislerinin hazırlanması ve kontrol eksikliklerinin 
belirlenmesi

• İç kontrollerinizin tasarımının ve operasyonel
etkinliklerinin test edilerek değerlendirilmesi ve iyileştirme 
önerilerinin geliştirilmesi

• Süreçlerin mevcut durumunun değerlendirilmesi ve 
dokümantasyonu çerçevesinde süreç akış şemalarının, 
politika ve prosedürlerin ve görev tanımlarının 
hazırlanması

• Sarbanes-Oxley Yasası’na uyum çerçevesinde iç kontrol 
hizmetlerinin sağlanması

• Yönetim kontrollerinin geliştirilmesi çerçevesinde, 
süreçlerin ve kontrollerin veri analitiği araçları ile sürekli 
ve otomatik olarak izlenmesi

• İç kontrollerin öz değerlendirilmesinde kurum yönetimine 
destek verilmesi
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CEREBRA HAKKINDA 

Cerebra, risk, iş süreçleri ve iç kontrol sistemi, iç denetim, muhasebe ve mali işler, 
suistimal ile mücadele ve etik ve uyum alanlarında müşterilerine hizmet veren 
İstanbul Türkiye'de yerleşik bir muhasebe ve danışmanlık firmasıdır.

Uzun yıllara dayanan uluslararası uzmanlığını derin yerel tecrübesi ile birleştiren 
Cerebra, uluslararası ve yerel şirketlere hizmet sunmaktadır. Müşterilerimiz ağırlıklı 
olarak Türkiye'de yatırım yapan veya halihazırda faaliyet gösteren yabancı şirketler 
ile orta veya büyük ölçekli Türk şirketleridir. Ayrıca Cerebra uluslararası ve yerel 
hukuk firmaları, yatırım bankaları, danışmanlık firmaları, özel sermaye fonları ve 
sivil toplum kuruluşları ile de yakın işbirliği içinde çalışmaktadır.

Cerebra CPAs & Advisors 
Büyükdere Cad. No:103 Şarlı İş Merkezi
A Blok K:5 Istanbul – Turkey
+90 212 291 91 76

Bu yayın özet formda bilgi içermektedir ve bu nedenle sadece genel bilgi verme amaçlıdır. Detaylı 
araştırma veya mesleki muhakemenin yerine geçmesi amaçlanmamıştır. 

cerebra.com.tr
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