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Özet: Günümüzde bilgisayar destekli muhasebe bilgi sistemlerinin yaygın biçimde kullanılması, bankacılık ve 

finans gibi sektörlerde faaliyet gösteren kuruluşların altyapılarını bilgi sistemleri üzerinde bina etmesi, bunların 

işleyişlerindeki artan karmaşıklık, finansal denetimin yanında bilgi teknolojileri denetimini de önemli hale 

getirmiştir. Bilgi Teknolojilerinin (BT) hızla geliştiği günümüz dünyasında, şirketler kendi iş hedeflerine 

ulaşabilmenin yanı sıra teknoloji kullanımının getirdiği riskleri de gözetmek zorundadırlar.   

 

COBIT(Control Objektives For Information and Related Technology) bilgi teknolojileri alanında faaliyet 

gösterenler için, uluslar arası genel kabul görmüş bilgi teknolojileri kontrol amaçları geliştirmekte ve 

yayınlamaktadır. Dolayısıyla, bilgi teknolojileri alanında faaliyet gösterenler COBIT sayesinde bilgi teknolojileri 

yönetim modeli geliştirerek işletmelerinin varlıklarını korumak için gerekli kontrolü ve güvenlik seviyesini 

oluşturabilmektedirler. 

 

Bu çalışmada bilgi teknolojilerinin yönetiminde uluslar arası kabul görmüş COBIT (Bilgi ve İlgili Teknoloji için 

Kontrol Amaçları) ilkelerini araç edinerek bu süreçlerin Türkiye’de bu konuda faaliyet gösteren kuruluşlarda 

uygulanabilirliği araştırılmış ve ilgili tüm kullanıcılar ve kurumlar tarafından uygulanması halinde sağlayacağı 

faydalar belirlenerek sürdürülebilir olup olmadığı ve kurumsal seviyede etkinliği incelenmiştir.  

 
Anahtar Sözcükler: COBIT, BT Denetimi  

 

Giriş 

 
Ülkemizde de kamu kesimi ve özel sektör, 

teknolojideki gelişmelere bağlı hızlı bir dönüşüm 

süreci içinde bulunmakta, faaliyetlerinin büyük bir 

kısmını gerçekleştirirken bilgisayarlardan 

yararlanmaktadırlar. Bu gelişim, işlemlerin daha 

hızlı ve etkin bir şekilde yapılmasına imkân 

tanımaktadır. Ancak, teknolojide yaşanan bu hızlı 

değişimin yararları yanında neden olduğu bazı 

olumsuzluklar da söz konusudur. Dolayısıyla, 

işlemlerinin büyük bir kısmını sanal ortamda 

gerçekleştirmeye başlayan kuruluşların denetiminde 

elde edilen verilerin daha anlamlı olabilmesi için bu 

verileri oluşturan bilgisayar sistemlerinin ve bu 

sistemler üzerindeki işlem ve uygulamaların 

düzgün ve güvenilir bir şekilde çalışması 

gerekmektedir. 

 

1. Bilgi Teknolojileri Denetimi 

Denetim mesleği ve denetim uygulamaları, 

teknolojik gelişmelere paralel olarak birçok 

değişikliğe uğramış, günümüzde geldiği noktaya 

kadar da pek çok evreler geçirmiştir. Özellikle, 

Yirminci Yüzyılda yatırımcıların bilgilendirilmesi 

ve toplum-kamu çıkarlarının korunması açısından 

denetim mesleği ve uygulamaları ile ilgili olarak 

standartların oluşturulması ve yasal düzenlemelere 

gidilmesi söz konusu olmuştur. Bu noktada, 

oluşturulacak standartlar ile yapılacak yasal 

düzenlemelerde bilgi teknolojilerindeki yeniliklere 

yer verilmesi ve kuruluşların denetimleri sırasında 

bilgi teknolojileri ortamlarının dikkate alınması da 

zorunluluk haline gelmiştir.
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1.1 Bilgi Teknolojileri Denetimi, 

işlevi, denetime olan etkisi ve 

Uluslar arası Standartlar 

Bilgi teknolojileri denetimi, bir işletmenin 

bilgilerinin doğruluğunun tasdik edilmesi için o 

işletmenin bilgi sistemlerinin, uygulamalarının ve 

işlemlerinin değerlendirilmesidir. Bu değerlendirme 

bilgisayar tabanlı uygulamaların verimliliği, 

etkinliliği ve ekonomikliğinin belirlenmesini ve 
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aracı olarak kullanılmasını da kapsamaktadır. 

Ayrıca değerlendirmede geçerli, yeterli, güvenilir 

bilgi sistemlerinin tasdiki yapılırken, bilgi 

teknolojileri ortamındaki iç kontrollerin yeterliliği 

de denetlenmektedir.  

Her ne kadar bilgi teknolojileri denetimi, bilgi 

teknolojileri işlemlerini gözden geçirse, uygulama 

veya sistem oluşumlarını incelese de; bu alanlarda 

uygulanan kontrollerin doğruluğunun kanıtlanması 

gerekmektedir. Bilgi teknolojileri denetçisinin 

işlevi; varlıkların korunduğuna, bilginin zamanlı ve 

güvenilir olduğuna, tüm hata ve eksikliklerin tespit 

edilip hızla düzeltildiğine dair makul güvence 

sağlamaktır. Bu işlevin eşit öneme sahip amaçları 

ise; daha iyi kontrol sağlamak, denetime ait işlem 

geçmişi raporlarını oluşturmak (complete audit 

trails) ve işletme politikalarına tam uyumu test 

etmektir.
2
 

Diğer yandan BT denetimi, bilgi varlıklarına ilişkin 

risklerin belirlenmesine ve bu risklerin azaltılması 

veya yok edilmesi için kontroller oluşturulmasına 

(risk yönetimi) odaklanmaktadır. Bilgi varlıklarının 

korunmasında BT denetiminin amaçlarından biri 

de, işletmenin bilgi sistemlerinin uygunluğu, 

gizliliği ve bütünlüğünün gözden geçirilip 

değerlendirilmesidir. Bu doğrultuda BT 

denetçilerinin denetimlerini gerçekleştirirken cevap 

aradıkları bazı sorular aşağıdaki gibidir:  

 İşletmenin bilgi sistemleri iş akışını 

aksatmayacak şekilde her zaman 

kullanıma uygun mudur?  

 

 Sistemdeki bilgilere sadece yetkili 

kullanıcılar tarafından mı 

erişilebilmektedir?  

 

 Sistemdeki bilgiler her zaman doğru, 

eksiksiz, güvenilir ve güncel midir?  

 

BT Denetimi uygulamalarında üç sistematik 

yaklaşım bulunmaktadır:  

Teknolojik yenilik süreci denetimi (Technological 

innovation process audit): Burada amaç 

organizasyonun seçilmiş teknolojilerde, pazarlarda, 

proje organizasyonunda ve sanayi yapısında 

deneyimini tayin ederek mevcut ve yeni 

(potansiyel) projeler için risk profili oluşturmaktır.  

Yenilikçi karşılaştırma denetimi (Innovative 

comparison audit): Burada işletmenin rakiplerine 
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karşı yenilikçi olabilme kabiliyeti (innovative 

abilities) analiz edilmektedir. Analizde işletmenin 

yeni ürün geçmişi, ar-ge olanakları ve bunlara 

benzer diğer faktörlerin incelenmesi gerekmektedir.  

Teknolojik durum denetimi (Technological position 

audit): Burada işletmenin ihtiyaç duyduğu bilgi 

teknolojileri incelenmektedir.  

 

BT denetçileri, yukarıda açıklanan sistematik 

yaklaşımları kullanarak bir işletmenin pazardaki 

yerini, güçlü ve zayıf yönlerini belirlemektedir. 

Bunun sonrasında da işletmenin bilgi sistemlerinin 

uygunluğu, gizliliği ve bütünlüğünü dikkate alarak 

bulgularını rapor etmektedir.
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Bilgi teknolojileri denetimi; elektronik veri işleme 

denetimi (electronic data processing-EDP) ve 

bilgisayar denetimi olarak da bilinmektedir. Bir BT 

denetimi (Information Technology Audit-IT Audit) 

veya bilgi sistemleri denetimi (Information System 

Audit-IS Audit), bir işletmenin BT altyapısının 

(information technology infrastructure) içerdiği 

kontrollerin incelenmesidir. Bu incelemeler finansal 

denetim (bağımsız denetim), iç denetim ve diğer 

güvence (tasdik) hizmetleri ile birlikte 

yürütülebilmektedir. 

Bilgi Teknolojileri (BT) Denetimi ve güvencesinin 

yapısı ve bu türde bir denetimi yerine getirmek için 

gereken yetenekler özellikle BT Denetimi ve 

güvencesine uygulanması gereken standartları 

zorunlu kılar.
4
 Elektronik veri süreçlerini 

denetleyen ve kontrol eden bir grup tarafından 1967 

yılında ISACA adı altında Uluslararası Sistem 

Denetimi ve Kontrol Birliği (International Systems 

Audit and Control Association-ISACA) 

kurulmuştur. Birliğin görevi, kurumsal ve sistem 

kontrollerini denetleyen denetçilerin mesleki 

yeterliliklerini geliştirmek ve desteklemektir. 

İşletmelere bilgi teknolojilerinin yönetimi 

konusunda liderlik sağlamak ve örgütsel yapıların 

ve süreçlerin oluşturulmasına yardımcı olmak 

amacıyla ISACA tarafından Bilgi Teknolojileri 

Yönetim Enstitüsü (Information Technology 

Governance Institute-ITGI) kurulmuştur. ISACA ve 

ITGI birlikte bilgi teknolojileri yönetim ilkelerini 

―Bilgi Teknolojileri ve İlgili Teknolojiler için 

Kontrol Amaçları (Control Objectives for 

Information and Related Technology-COBIT)‖ 

olarak yayınlamıştır. 

Dolayısıyla, bilgi teknolojileri alanında faaliyet 

gösterenler COBIT sayesinde bilgi teknolojileri 

yönetim modeli geliştirerek işletmelerinin 

                                                           
3
 COBIT Steering Committee and the IT 

Governance Institute, 2002. 
4 Denetim, Güvence ve Kontrol Uzmanlarının BT 

Standartları, Rehberleri, Araçları ve Teknikleri, 

ISACA 



varlıklarını korumak için gerekli kontrolü ve 

güvenlik seviyesini oluşturabilmektedirler. Oluşan 

iş ihtiyaçlarına göre bilgi sistemlerinin ne kadar 

başarılı ve yeterli hizmet verdiğinden emin 

olunmasını sağlayan öneriler bütününden oluşur. 

 

1.2      BT Denetimi Standartlarında COBİT 

yaklaşımı 

COBIT sadece bir denetim aracı değil, aynı 

zamanda bir yönetim aracı (IT governance) olma 

amacını da taşır. Ancak denetime yönetimden daha 

çok odaklanmaktadır. Böylelikle bilgi teknolojileri 

sahasında yönetimden personele, kurumun varlığı 

ve başarılı faaliyet göstermesi konularında fayda 

sağlama amacını da yerine getirmeyi 

hedeflemektedir. 

Türkiye’de özellikle finans sektöründe COBİT’ in 

önemi anlaşılmış olup son yıllarda üretimden 

hizmete, holdinglerden kobilere pek çok farklı 

alanda görülmeye başladı. “Bilgi ve ilgili teknoloji 

için kontrol nesneleri” olarak COBİT, Bilgi 

Teknolojileri yönetiminde ulaşılması gereken 

hedefleri ortaya koymaktadır. COBİT, dört Süreç 

Alanında gruplanmış 34 kontrol amacı ve 318 

ayrıntılı kontrol amacı yer almaktadır. 
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Benzer Standartlardan farkı; 
COBİT’i, ITIL, CMMI ve ISO standartlarından 

ayıran en büyük özelliği tüm BT fonksiyonlarını 

kapsayan bir çerçeve sunmasıdır. Farklı şekilde 

ifade etmek gerekirse COBİT içerisinde yer alan 34 

süreci bir arada değerlendirdiğinizde BT 

yönetiminin her alanını kapsama almış olursunuz. 

Bu nedenle diğer standartlardan farklı şekilde, 

COBIT’in tek veya grup halinde BT süreçlerine 

değil BT’nin yönetilmesine odaklandığını söylemek 

doğru olur.  

1996 yılından ilk olarak yayımlanan COBİT 

standartları 2007 yılında COBİT 4.1v olarak 

güncellenmiş ve halen COBİT 4.1v birçok kurum 

ve kuruluş tarafından kullanılmaktadır. ISACA 

tarafından 2012 yılı Q1 sonunda COBİT 5 ’in 

yayımlanması beklenmektedir.  

COBİT 5 ile gelen yenilikler; 
DS7 ve PO7, PO6 ve PO1, PO2 ve PO3, AI2 ve 

AI3, DS12 ve DS5 süreçleri birleştirilmiştir. ME4 

süreci EDM1, 2, 3, 4, 5 olarak belirlenmiştir. 

COBİT 5 içerisinde yeri değişen süreçler olarak ise; 

PO1 süreci yeni yapıda APO2 başlığı altına, PO4 

süreci ise yeni yapıda APO1 başlığı altına 

alınmıştır. COBİT 5 içerisinde tamamen yeni olan 

süreçler ise;EDM1 Yönetişim Çerçevesini Belirle 

ve Yaşat,  APO1 BS Yönetim Çerçevesini Tanımla,  

APO4 Yeniliklerin Yönetimi (kısmen PO3), APO8 

İlişkilerin Yönetimi, BAI8 Bilgi Birikimi Yönetimi, 

DSS2 Varlıkların Yönetimi (kısmen DS9), DSS8 İş 

Süreçleri Kontrollerinin Yönetimi
5 

1.3     BT Denetim Süreci 

 
Süreç tanımı, her COBİT sürecinin ilk sayfasında 

bulunur ve sürecin genel hatlarını belirler. COBIT 

çerçevesi üç unsurdan oluşur. Bunlar bilgi için 

işletme gereksinimleri, bilgi teknolojisi kaynakları 

ve bilgi teknolojisi süreçleridir. 

İşletmenin hedeflerini gerçekleştirmesi için bilginin 

COBIT ’in kullandığı kontrol kriterlerine uyumlu 

olması gerekir. Bilgi kriterleri etkililik, verimlilik, 

gizlilik, bütünlük, kullanırlık, uyum ve 

güvenirliktir. Bilgi teknolojisi kaynakları bilgi, 

uygulama sistemleri, teknoloji, olanaklar ve 

insanlardır. COBİT yaklaşımında da bahsedildiği 

gibi bilgi teknolojisi süreçleri planlama ve 

organizasyon, kazanım ve uygulama, teslim ve 

destekleme, izleme olmak üzere dört alandan 

oluşur. Bu alanlar, bilgi teknolojisi geleneksel 

sorumluluk alanları olan planlama, yapılanma, 

işleme, izleme ile eşleşir. 

Planlama ve organizasyon süreci strateji ve 

taktikleri içerir, bilgi teknolojisinin iş hedeflerini 
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gerçekleştirmesi adına en iyi katkıyı sağlamasının 

yollarını belirtir. Planlama ve organizasyon süreci; 

bilgi teknolojisi için stratejiler ve taktiksel planlar 

oluşturma, bilgi teknolojisinin iş hedeflerini en iyi 

şekilde gerçekleştirmesini sağlayacak yolları 

tanımlama, stratejik vizyonun gerçekleştirilmesini 

sağlama, planlama, bildirme, bilgi teknolojisi 

organizasyonunu kurma, bilgi yönetimi ve teknoloji 

altyapısı için alan oluşturma faaliyetlerinden 

oluşmaktadır. 

Kazanım ve uygulama süreci; tanımlanan, 

geliştirilen, uygulanan, iş sürecine adapte edilen 

bilgi teknolojisi çözümleri, var olan sistemlerin 

değiştirilmesi ve sürdürülmesi faaliyetlerinden 

oluşmaktadır. 

Teslim ve destekleme süreci; gerekli hizmetlerin 

yerine getirilmesi, hizmetlerin güvenliğinin ve 

devamlılığının sağlanması, eğitim ve stajı içeren 

destekleme sürecinin oluşturulması, uygulama 

kontrollerini içeren bilgi süreci faaliyetlerden 

oluşmaktadır. İzleme süreci; bütün bilgi teknolojisi 

süreçlerinin, kaliteleri ve kontrol gereksinimlerine 

uyumu açısından düzenli olarak gözden geçirilmesi 

faaliyetlerini gerektirmektedir. Bilgi teknolojisi 

sürecin kalitesi, kontrollerin uygunluğu, kontrol 

gereksinimlerine uyumunu düzenli olarak 

değerlendirilmesi, denetim fonksiyonunu 

gerçekleştirme faaliyetlerinden oluşmaktadır. 

 

 Sürecin yönetilmesi aşağıdaki konular dikkate 

alınmaktadır: 

·         Süreç girdileri ve çıktıları: Sürece girdi 

olabilecek bilgiler, dokümanlar veya diğer faaliyet 

sonuçları ile bu sürecin sonunda diğer süreçlere 

girdi olacak unsurlar. 

·         Süreçteki roller ve sorumluluklar (RACI 

tablosu): Her bir süreçle ilgili öne çıkan faaliyetler 

ve bu faaliyetlerin gerçekleştirilmesi sırasında 

işletimden sorumlu, hesap vermekten sorumlu, 

danışılan ve bilgi verilen organizasyonel roller. 

·         Süreç hedefleri ve ölçüm kriterleri: Sürecin 

hangi şartlar gerçekleştiğinde başarılı sayılacağı ve 

sürecin ne kadar iyi işletildiğinin nasıl 

ölçülebileceği. 

 

CobiT, ayrıca her bir sürecin ne kadar olgun şekilde 

yönetildiğinin belirlenebilmesi ve benzer şirketlerle 

karşılaştırılabilmesi için bir olgunluk modeli 

sunmaktadır. Olgunluk modeli 0 ile 5 arasında 6 lı 

bir skala içermektedir ve her bir seviyeye ulaşılması 

için sağlanması gerekli kriterler, her bir sürece özel 

olarak detaylı şekilde belirtilmiştir. Olgunluk 

modelinde şu seviyeler bulunmaktadır: 

 



 Olgunluk seviyesi 0 (Tanımlanmamış): 

Süreç konusunda şirket bünyesinde 

herhangi bir bilinç bulunmamaktadır. 

Yönetim sürecin 

varlığından/gerekliliğinden haberdar 

değildir. 

 Olgunluk seviyesi 1 (Düzensiz): Sürecin 

gerekliliği bilinmektedir ancak düzenli 

şekilde uygulanmamaktadır 

 Olgunluk seviyesi 2 (Tekrarlanabilir): 

Süreç tekrarlanabilir şekilde 

uygulanmaktadır ancak sürecin kriterleri 

ve uygulama esasları tanımlanmamıştır 

 Olgunluk seviyesi 3(Tanımlı): Süreç 

tanımlanmıştır ve tanımlandığı şekilde 

işletilmektedir 

 Olgunluk seviyesi 4(Ölçülebilir): Sürecin 

ne kadar iyi işletildiği ölçülmektedir 

 Olgunluk seviyesi 5 (Optimize edilmiş): 

Süreç, sürekli olarak iyileştirilmektedir
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2. COBIT’in yönetime, bilişim 

teknolojileri yönlendirme 

komitesine, BT Personeline ve 

Denetçisine sağladığı faydalar;  
 

 Kurum yönetiminin sorumluluğunda olan 

bilişim teknolojileri süreç kontrollerinin 

uygulanabilmesi için gerekli çatıyı sağlar. 

Bilişim teknolojileri ve iş süreçleri 

arasındaki ilişkiyi gözeterek öncelikli bilgi 

sistemleri kontrollerinin tespitinin daha 

etkin yapılabilmesini sağlar. BT 

yatırımlarının iş süreçlerine uygun olarak 

gerçekleştirilmesi ve risk/maliyet oranı 

yüksek projelere ağırlık verilebilmesi için 

alınacak kararlara ışık tutar. Bilişim 

teknolojileri süreçlerinin olgunluğunu 

sadece üretilen sonuçlar ile değil aynı 

zamanda performans belirteçleri ile de 

değerlendirilebilmesine imkan tanır. Bu 

sayede bilişim teknolojileri amaç 

belirteçlerinin yanı sıra performans 

belirteçlerinin de belirlenerek “IT 

Scorecard”ın ortaya konabilmesine ve 

yönetimin geleceğe yönelik daha kesin 

beklentilere sahip olabilmesine olanak 

sağlar.  

 CobiT kontrol hedeflerinden özellikle 

Planla ve Organize Et sahasında 

bulunanların uygulamaya alınması ile 

önceliklendirme süreci ve diğer birimlerle 

olan ilişkilerde iyileşme yaşanabilecek, 

verimlilik artığı sağlanabilecektir. Bu 

fayda tüm kurumu etkilemekle birlikte 
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Bilişim teknolojileri personeli tarafından 

daha fazla hissedilecektir.  

 BT personeli bilişim teknolojileri 

denetiminin hangi kriterlere göre 

yapıldığını bilerek denetimin daha verimli 

gerçekleştirilmesine katkıda bulunabilir.  

 COBIT BT denetimi alanında çok sayıda 

uzmanın katkısı ile, var olan diğer 

kriterlerin de dikkate alınarak hazırlandığı 

kabul görmüş bir metodolojidir. BT 

denetçileri tüm denetim konularında 

yaşanabilecek kapsam ve objektif  kriter 

belirleme sorununu COBIT ile aşabilir.  

 BT denetçileri denetim rehberinden 

faydalanarak tespit edilen risklerin 

doğurabileceği zararları somutlaştırabilir 

ve yönetime daha net bir bakış açısı 

kazandırabilir.  

 COBIT’te her süreç için sunulan kritik 

başarı faktörlerinden yola çıkarak denetim 

sonuçlarını ölçümleyebilir ve iyileştirme 

önerileri getirebilir  

 Bir kontrol metodolojisinin uygulanması iç 

ve dış kullanıcılara kullanılan bilgi 

kaynaklarının kontrollü olarak 

yönetildiğini ifade edecektir. Özellikle dış 

kullanıcılara sağladığı güvence zorunlu 

yükümlülüklerin yerine getirilmesine 

imkan tanıyabileceği gibi, kurum için bir 

rekabet avantajı haline de dönüşebilir.  

 Süreçlerin kontrollü olarak yürütülmesi, 

kullanıcıların gizlilik, bütünlük ve 

erişilebilirlik ihtiyaçlarının beklenen ve 

daha üstü düzeylerde sağlanmasına olanak 

sağlar. 
7
 

 

 

2.1 Türkiye’de COBİT 

 
Türkiye’de COBİT’in kamuoyuna ilk yansıması 

BDDK’nın, bazı bankaları COBİT esaslı bir özel 

denetime tabi tutmasıyla gerçekleşti. Benzer bir 

çalışmanın 2006 yılında tüm bankalara 

genişletilerek zorunlu tutulması ve her iki yılda bir 

kez tekrar edilmesi sonucunda tüm bankalar COBIT 

ile tanışmış oldu. Başlangıçta yaşanan zorlukların 

ardından, bugün bakıldığında bankalar BT 

süreçlerini bir standarda uygun olarak yürütmenin 

meyvelerini daha kontrollü, verimli ve etkin bir BT 

şeklinde toplamaktalar.  

BDDK’nın denetim şartının çok öncesinde BT 

süreçlerini COBİT’e uygun şekilde yöneten 

bankalar bulunmaktaydı. Fakat bankacılık 
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COBİT’in görülebildiği tek yer değil elbette. 

Bankalara ek olarak, finans ve üretim sektörlerinde 

“olgun” sayılabilecek pek çok şirkette COBİT’i 

süreç yönetimi için kullanmakta. Bu konuda hem 

şirketlerdeki bilinç hem de bankacılık dışındaki 

sektörlere yönelik düzenlemeler de hızla gelişiyor.  

 

3.   Türkiye’de Bilgi Sistemleri ve 

Denetimi Konusunda Güncel 

Sorunlar 

Günümüzde kamu kurum ve kuruluşlarınca 

gerçekleştirilen işlem sayısı ve sahip olunan bilgi 

hızla artmakta, buna karşın işlemlerin daha hızlı 

yapılması ve kararların daha hızlı alınması 

konusundaki beklenti ve baskılar da artmaktadır. 

Bu durum, yaşadığımız çağa da adını veren bilgiyi 

elde etmenin ve bu bilgiyi yönetmenin, kurumsal 

amaçlara ulaşmadaki önemini bir kat daha 

artırmıştır. Yöneticilerin kurum ve kaynakları 

hakkında karar alırken başlıca ihtiyaç duyduğu şey, 

kaynaklar ve süreçler hakkında doğru ve zamanında 

sahip olunacak bilgidir. Yönetim işlevlerinin 

gerektirdiği bilginin güvenilir, doğru ve zamanında 

elde edilebilmesi ve yönetilebilmesi için 

organizasyonların tüm fonksiyonlarının, 

birimlerinin ve bireylerinin içinde yer aldığı 

dinamik sistemler geliştirilmekte ve bu sistemler 

yoluyla yönetim görev ve sorumluluklarının en 

etkili şekilde yerine getirilmesi amaçlanmaktadır. 

Yöneticilerin gereksinim duyduğu bilgiyi en iyi 

şekilde elde etmek, işlemek, düzenlemek ve 

istenilen amaca uygun hale getirmek üzere kurulan 

sistemlere yönetim bilgi sistemi (YBS) 

denilmektedir. 

Daha çok işletmeler tarafından, mali yönetim ve 

muhasebe alanlarında kullanılan bilgi sistemleri, 

90’lı yıllarda donanım ve yazılımların çeşitlenmesi 

ve gelişmesi karşısında, mali alanlar dışında da 

yönetim desteği sağlar hale gelmiştir. Öte yandan, 

internet teknolojilerinin bütün dünyada popüler hale 

gelmesi ve haberleşme altyapılarındaki 

iyileştirmeler, şirketler için bilgi yönetimini önemli 

bir rekabet avantajı sağlayan faktör haline 

getirmiştir. Bu çerçevede, bilgiyi yönetmek üzere 

geliştirilmiş birtakım uzman sistemler, teknolojik 

alanda ortaya çıkan yeniliklerin de kullanılmasıyla, 

stratejik süreçleri destekleyen yönetim bilgi 

sistemleri haline dönüşmüştür.
8
 

Bilgi yönetimi ve bilgi sistemleri konusunda kamu 

kurumları özel sektörün gerisinde kalmıştır
9
. 

                                                           
8
 Daniel J. POWER, “A Brief History of Decision 

Support Systems”, 
9 OECD, “Knowledge Management: Learning by 

Comparing Experiences from Private Firms & Public 

Ancak, gelişmiş ülke uygulamalarına bakıldığında, 

değişen kamu yönetimi anlayışı çerçevesinde kamu 

sektöründe de yönetim bilgi sistemlerinin 

kurulduğu veya kurulma çalışmalarının yapıldığı 

görülmektedir. 

Türkiye’de kamu kurumlarına bakıldığında 

teknolojiye yatırım yapıldığı, bilgi teknolojisi 

araçlarının kaynak olarak kabul edildiği, buna 

karşın bilginin üretildiği ve hizmete sunulduğu 

süreçlerin dikkate alınmama eğiliminde olunduğu 

gözlenmektedir. Bilgi yönetiminin vazgeçilmez 

unsuru olarak kabul edilen bilgi paylaşımı ise örgüt 

kültürü ile yakından ilgilidir. Kamu kurumlarında 

uzun yıllardan bu yana uygulanmakta olan 

geleneksel yönetim anlayışı ve bunun doğal bir 

sonucu olan biçimsel iletişim uygulamaları, bilgi 

paylaşımının önünde en önemli engeldir. Oysa 

örgütsel bilgi akışının etkin olması, birimler 

arasında eş güdüm ve işbirliği sağlayan ve 

etkileşimli bir ilişkiyi gerektiren bir yönetim yapısı 

ile olasıdır. Geleneksel yönetim anlayışının sonucu 

olarak kamu kurumları değişime uyum sağlamakta 

zorlanmaktadırlar. Bu çerçevede, amaç ve 

hedeflerle kurum politikalarının değişen koşullara 

göre tanımlanarak belirli aralıklarla ya da gerek 

görüldüğünce gözden geçirilmesi ve kurum 

yapılarının yeniden tasarlanması önemlidir.
10

 

 

 

4. Sonuç ve Öneriler 
 

Bilgi teknolojileri denetimi, bilgi teknolojileri ile 

ilgili mühendislik alanı olmaktan çıkmakta; işletme 

bilimi çerçevesinde, muhasebe ve raporlama 

konularının alanını daha fazla ilgilendirmeye 

başlamaktadır. Ülkemizde de, gelişmiş bazı 

ülkelerde olduğu gibi, özellikle sermaye şirketlerine 

olan güvenin artırılması, ticari hayatın daha 

güvenilir hale gelmesi, bankacılık sektöründeki son 

yıllarda artan gelişmeyi de göz önünde 

bulundurursak  işletme paydaşlarının şeffaflık ilkesi 

gereği işletmelerden ihtiyaç duydukları bilgileri 

sağlıklı olarak edinmesi, ancak bilgi teknolojileri 

denetimi ile birlikte gerçekleştirilecek olan 

bağımsız denetimden geçmektedir. 

Türkiye Bilgi ve İletişim Teknolojileri sektörü 2005 

ile 2009 yılları arasındaki % 14’lük yıllık bileşik 

büyüme oranı ile ülkenin hızlı büyüyen sektörleri 

arasında yer almaktadır. BMI tahminlerine göre, 

Türkiye 2009 - 2014 yılları arasında en fazla 

büyüyen BT pazarı olacak ve Polonya da 

Türkiye’yi takip edecektir.  Türkiye geniş ve 

çoğunluğu genç bir nüfusa sahiptir. Gelecek 

trendler küresel ve yerel gelişmelerle birlikte her 

geçen yıl daha çok fırsat sunmaktadır. Bunlara ek 

olarak, Türkiye’deki BT sektörünün şu andaki 
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büyüklüğünün AB ortalamasının altında olması 

büyümeye açık olduğunu göstermektedir.
11

  

Bu nedenle de; ülkemizde halen yürürlükte olan 

bazı yasal düzenlemelerde değişiklik yapılması ve 

ilk aşama olarak halka açık tüm ortaklıklarda bilgi 

teknolojileri denetimin zorunlu hale gelmesi; daha 

şeffaf finansal tablolar ve daha güvenilir denetim 

raporları için bir gereklilik olmuştur. 

Bilgi güvenliği, değerli varlıkların kaybedilmesi, 

yanlış kullanılması, ifşa edilmesi ve zarar görmesini 

önlemekle ilgilidir. Değerli varlıklar; kaydedilen, 

işlenen, saklanan, paylaşılan, elektronik ortamda 

gönderilen bilgilerdir. Bu bilgiler tehditlere karşı 

korunmalıdır. Bilgi güvenliğinin amacı; bilgiyle 

ilgili olanları ve kullanılırlık, gizlilik, bütünlük 

unsurları ile ilgili başarısızlıklardan zarar 

görebilecek sistemleri bağlantıları korumaktır. 

İnternetin etkisi, internet üzerinden ekonominin 

büyümesi elektronik işlemlere güvenme ihtiyacını 

doğurmuştur. 

Yeni teknolojiler işlevselliği arttırırken, beraberinde 

bilgi hırsızlığı, virüslerle kasıtlı saldırı, bilgisayar 

korsanlığı ile ilgili bilgi teknolojileri problemlerini 

ortaya çıkarır, yeni riskler kontrol edilmesi güç 

sonuçlar doğurur. İnternet ağının yaygın 

kullanılması, bireylerin kişisel bilgileri ve 

şirketlerin gizli bilgilerinin güvenliği hakkında daha 

fazla endişelenmelerine neden olmaktadır.
12

 

COBIT Güvenlik Dayanağı daha iyi güvenlik 

sağlama ihtiyacı üzerine tasarlanmış ve bilgi 

kullanıcılarını risklerden korumak için önemli 

tavsiyeler ve pratik araçlar içeren bir modeldir. 

COBIT Güvenlik Dayanağı, COBIT ’e 

dayandırılmaktadır. COBIT, bilgi kuruluşlarının 

Bilgi Teknolojisi yönetişimine ve kontrol 

çerçevelerine uyum sağlamaları için gerekli olan 

kapsamlı kaynakları içeren bir modeldir. COBIT, 

bilgi teknolojisi kullanımından doğan riskleri tespit 

eder. Bu model, bilgi teknolojisi güvenliğindeki 

önemli risklere karşı ana kullanıcıların, küçük ve 

orta ölçekli işletmelerin, idarecilerin ve büyük 

kuruluşların yönetim kurulu üyelerinin kolaylıkla 

uygulayıp, takip edilebilecekleri işlemlerin üzerinde 

yoğunlaşır.
13

 

Geçmiş 30 - 40 yıla bakıp hem Türkiye hem de 

Dünyadaki gelişimi incelediğimizde, BT’nin ilk ve 

en yaygın olarak finans sektöründe kendini 

gösterdiğinin farkına varıyoruz. Çünkü bu sektörler, 

hesaplama ve veri tutma gereksinimleri en yüksek 

olan sektörlerden biridir. Bilim, sağlık, eğitim, 

üretim, endüstri ve inşaat derken, buna kamu 

hizmetleri ve e-devlet de dahil olmak üzere. Artık 

en basit yapılan işlemlerde bile BT kullanılmaya 
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başlandı. Bu nedenle günümüzde COBIT için şu 

veya bu sektörde uygulanmalı şeklinde net bir 

ayrım yapamıyoruz. BT’nin kullanıldığı ve entegre 

olduğu her alanda bu yöntemin uygulanabilirliği 

mümkündür. BT’yi ülkemizde geniş çapta ilk 

kullananlar bankacılar olmuştur. Özellikle 

bilgisayarlarının bir network üzerinden birbirleriyle 

konuşmaları sonucunda; yaygın şubeli bankalarda 

provizyon alma ve havale gönderme 

gibi telefonla yapılan; güvenlik amacıyla sözel 

şifreler kullanılarak gerçekleştirilen zahmetli ve 

masraflı işlemler online hale gelmiştir. Finans 

sektörü bu nedenle de en çok kontrol altında 

tutulması gereken sektördür. 

Dolaylısıyla da COBIT, ilk olarak ülkemizde ve 

dünya genelinde ağırlıklı olarak  finans sektöründe 

kullanılmaya başlanmıştır. Diğer sektörler de finans 

sektöründeki pratikleri kendi sektörlerine adapte 

etmişlerdir. 

Özetle ülkemizde planlı, hedeflerini ortaya koymuş, 

şeffaf, tutarlı, yasal gereksinimlere uyumlu, 

risklerin yönetildiği, fayda / maliyet esaslarına 

riayet edilerek değer yaratma üzerine kurulu ve 

iplerin yönetimin elinde kontrollü olarak yer aldığı 

ve yetki & görevler ayrılığı ilkesine uyum sağlayan 

bir yapıda bu süreçlerin uygulanması halinde BT 

sektörünün güvenilirliğinin artacağı 

düşüncesindeyiz. 
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