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U
luslararası finansal krizler, 
işletmelerde görülen 
büyük usulsüzlükler, 
yaşanan şirket 

birleşmeleri, şirketlerin uluslar 
arası faaliyetlerindeki artış gibi 
süreçler sonucunda işletmelerin 
daha güvenilir ve sağlam kurumlar 
haline gelebilmesi ve işletmelerin 
“doğru” yönetilmesi için “kurumsal 
yönetişim (corporate governance)” 
anlayışı gelişmiştir. Farklı şekillerde 
tanımlanan bu anlayış; tüm kuralların 
iyi tanımlandığı ve kurumsal 
verimliliğin artırılmasına yönelik bir 
anlayış olarak söylenebilir.
İngilizce’de kökü “govern” fiili olan yönetişim, 

“governance” kelimesinden Türkçe’ye 
çevrilmiştir. Govern fiili İngilizce’de, yönetmek, 
idare etmek, hâkim olmak, kontrol etmek, 
yönlendirmek anlamlarında kullanılmaktadır. 
“Governance” kelimesi ise zaman içinde 
klasik yönetim anlayışının ötesinde daha 
iyi yönetim usullerini ifade edebilmek 
amacıyla kullanılmaya başlanmıştır. Nitekim 
uluslararası düzeyde, Ekonomik Kalkınma ve 
İşbirliği Örgütü (Organisation for Economic 
Co-operation and Development- OECD 
nezdinde başlatılan çalışmalar sonucunda 
1999 yılında “Kurumsal Yönetişim İlkeleri” 
yayınlanmış ve bu ilkeler ülkemizde de geçerli 
hale gelmiştir.

Kurumlarda kurumsal yönetişim ilkeleri 
kapsamında ele alınması gerekli önemli 
süreçlerden biri de “Bilgi Teknolojileri (BT) 
Yönetişimi  (Information Technology -IT 
Governance)”dir. Yetersiz bilgi sistemleri, 
organizasyonun performansına ve rekabetçi 
yapısına engel olabilmekte, organizasyonu 
yasa ve kanunlara uyum sağlayamama 
veya bu konularda yeterince hızlı ve uygun 

maliyetli hareket edememe riski ile karşı 
karşıya bırakabilmektedir. 

Bugün bankacılık ve finans başta olmak 
üzere pek çok sahada, işlevlerin BT olmadan 
yürütülmesi imkânsız hale gelmiştir. BT’nin 
sağlık, eğitim ve basın gibi alanlarda da kullanımı 
son derece yaygındır. Devlet hizmetlerinin BT 
yardımıyla daha etkin ve hızlı verilmekte, günlük 
yaşantımızda BT’ye olan bağımlılığımız her 
geçen gün artarak devam etmektedir. Ancak iş 
hedeflerine ulaşmada önemli bir işleve sahip 
olması yanında, yine BT’den kaynaklanabilecek 
nedenlerden ötürü bu hedeflere ulaşamama 
riski de bulunmaktadır. 
Riskler; 
• İş hedefleriyle uyumsuz BT hedeflerinden, 
• İyi yönetilemeyen ve tamamlanamayan BT 
projelerinden, 
• Yanlış tasarlanan ve kurulan bilgi teknolojisi 
mimarilerinden, 
• Sistem veya yazılım hatalarından, 
• Eğitimsiz ve mutsuz personelden, 
• Kullanıcı hatalarından ve 
• Yanlış yapılan yatırımlardan kaynaklanabilir.

BT yönetişiminin temel amacı; üst yönetimlere 
muhtemel BT risklerini görünür kılmak, BT 
birimlerinin performansı hakkında bilgi vermek 
ve BT’nin iş hedefleriyle uyumluluğunun 
güvencesini sağlamaktır. Deloitte tarafından 
ülkemizde gerçekleştirilen “Bilgi Teknolojileri 
İş Dünyası Dengesi” araştırması sonuçları 
ülkemizde BT yönetişimi açısından önemli 
sonuçlar sunmaktadır. Bu sonuçlar hakkında 
bilgi vermeden önce araştırmaya katılanların 
profili incelendiğinde; katılanların dörtte birinin 
üst düzey yönetici iken yarısının BT yöneticisi, 
kalan bölümün ise BT çalışanları ile iş birimleri 
yöneticileri olduğu; katılımcıların yüzde 58’i 
finans sektöründe faaliyet gösterirken, kalan 
yüzde 42’lik bölümünün diğer sektörlere 
dağıldığı; sonuçta katılımcıların yüzde 64’ünün 
BT biriminden, yüzde 36’sının iş birimlerinden 
geldiği belirtilmiştir. Sonuçlar incelendiğinde 
dünyada BT yöneticisinin Chief Financial Officer 
(CFO),  Chief Operations Officer (COO) düzeyinde 
eş bir birim yöneticisi olarak değerlendirilmesi 
benimsenmekte iken, ülkemizde katılımcıların 
yüzde 36’sı BT departmanlarının mali işler 
müdürüne bağlı olduğunu veya BT müdürünün 
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CFO veya COO’ya raporlama yaptığını belirtmişlerdir. BT’nin yönetim kurulunda görüşülme sıklığı 
ise aşağıdaki grafikte görüldüğü gibi, 2010 yılında 2009’un 2 katına ulaşarak yüzde 20 oranına 
gelmiştir.

BT birimlerinin yapılanmasında, doğrudan üst yönetime bağlı olunması ya da üst yönetimde 
doğrudan BT’den sorumlu bir üst yöneticinin bulunması, iş hedefleriyle uyumlu BT hedefler-
ine ulaşabilmek için gerçekleştirilecek çalışmaların tüm organizasyon düzeyinde kabulünü 
ve uygulanmasını kolaylaştıracak bir etken olarak değerlendirilmektedir. Bunu sağlamak 
için BT Yönlendirme Komitesi (IT Steering Committee) veya benzeri bir yapının organizasyon 
bünyesinde kurulması BT yönetişim sürecinin sağlıklı işlemesine yardımcı olacaktır. Görevi üst 
yönetimle BT birimleri arasında köprü vazifesi görmek, alınacak olan BT ile ilişkili kararları 
değerlendirmek ve organizasyon genelinde koordinasyonunu sağlamak olmalıdır. Deloitte’un 
yukarıda belirtilen araştırmasına göre ülkemizde BT Yönlendirme Komitesi henüz yeterli düzey-
de etkinlik sağlamamaktadır.

BT yönetişimi kavramı, BT ile ilgili süreçlerde ve kararlarda sorumluluk ile onay 
mekanizmalarının tanımlanmasına yardımcı olmakta, böylece kurumun is hedeflerini yakalaya-
bilmesi ve BT yatırımlarından azami geri dönüş sağlanmasını mümkün kılmaktadır. Etkin bir BT 
yönetişim sistemi, iş ve BT uyumsuzluğundan kaynaklanabilecek sorunların önüne geçilmes-
inde en büyük etken olacaktır. 
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