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Bilişim teknolojilerinin yoğun şekilde kullanılmasının 
beraberinde getirdiği riskleri makul seviyeye düşürecek 
kontrol mekanizmalarının kurulması ve belirli standartlar 

çerçevesinde bu kontrollerin kurulup kurulmadığının periyodik 
olarak denetlenmesi gerekliliği bulunmaktadır
Bilgi ve iletişim teknolojilerinde yaşanmakta olan gelişmeler, 
e-Devlet kapsamında yürütülen projeler, Avrupa Birliği’ne uyum 
gibi birçok süreç kamu kurumlarını önemli bir biçimde etkilemiş, 
bu kurumların gerçekleştirmekte oldukları faaliyetleri, hizmet veriş 
şekillerini değiştirmiş ve bilgi teknolojilerinden yararlanmaları 
zorunlu hale getirmiştir. Yaşanan bu değişim işlemlerin daha 
etkin ve hızlı bir şekilde yapılmasına imkân tanırken kendisine 
özgü bazı riskler yaratmıştır. Kurumların önceden yazılı olarak 
gerçekleştirdikleri işlemleri elektronik ortama taşımaları, bu 
işlemlerin izlenmesini ve denetlenmesini güçleştirmiş, bilgilerin 
elektronik ortamda tutulması, işlenmesi ve transferi gizlilik, 
bütünlük ve erişebilirlik gibi güvenlik hususlarını gündeme getirmiş, 
kurumların bilgi sistemleri ile ilgili risk türlerini değiştirmiştir. 
Dolayısıyla işlemlerini böyle elektronik ortamda gerçekleştirmeye 
başlayan kurumların bilgi sistemlerinin ve bu sistemler 
üzerindeki işlem ve uygulamaların güvenilir bir şekilde çalıştığının 
denetlenmesi gerekmektedir.

Kamu kurumları 
açısından 
bilgi sistemleri 
denetimi
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Kamu hizmetlerinin sunumunda bilgi ve 
iletişim teknolojilerinden azami ölçüde 
yararlanmak ve vatandaşın bu teknolojiler 
yardımıyla kamusal alandaki karar 
alma süreçlerine katılımını sağlayacak 
mekanizmaların geliştirilmesini amaçlayan 
e-Dönüşüm Türkiye Projesi ile birçok 
kamu kurumunda kritik e-devlet projeleri 
tamamlanmıştır. Ulusal Yargı Ağı Projesi 
(UYAP), Merkezi Nüfus İdaresi Sistemi 
(MERNİS), Seçim Sistemi (SEÇSİS), Kamuyu 
Aydınlatma Platformu (KAP), İnternet Vergi 
Dairesi gibi birçok e-devlet projesi farklı 
kamu kurumlarında tamamlanmış, birçok 
kritik uygulama gerek kamu-vatandaş 
gerekse kamu-kamu arasında yürütülen 
işlemlerde kullanılmaya başlanmıştır. Böylece 
vatandaşlık numaraları, sağlık bilgileri, 
seçmen kayıtları, sınav sonuçları, dava bilgileri 
gibi birçok hassas veri elektronik ortamda 
işlenmeye ve saklanmaya başlamış, web 
üzerinden sorgulanabilir hale gelmiştir. Tüm 
bu projeler ve uygulamalar geliştirilirken her 
ne kadar güvenlik hususlarına dikkat edilmiş 
olsa dahi bu sistemlerin periyodik olarak 
denetlenmesi büyük önem taşımaktadır. 

Bu kapsamda bilişim teknolojilerinin yoğun 
şekilde kullanılmasının beraberinde getirdiği 
riskleri makul seviyeye düşürecek kontrol 
mekanizmalarının kurulması ve belirli 
standartlar çerçevesinde bu kontrollerin 
kurulup kurulmadığının periyodik olarak 
denetlenmesi gerekliliği bulunmaktadır. Bazı 
kamu kurumlarında bu kapsamda çalışmalar 
yapıldığı, düzenlemelerinde bilgi sistemleri 
kontrollerine yer verildiği, gerek iç gerekse 
dış denetimlerinde bilgi sistemleri denetimini 
dahil ettiği görülmektedir. 

Bilgi sistemleri denetiminin 
kavramsal çerçevesi
Denetim kavramından söz edilince ilk olarak 
bir şirket ya da firmanın mali sistemleri 
ya da kayıtları hakkında bilgi edinilmesi 
gelmektedir. Bununla birlikte; denetim artık 
sadece mali bilgilerle kısıtlı kalmayıp bilgi 

sistemleri, çevre, kalite gibi diğer sistem 
bilgilerini de içine alacak şekilde farklı 
yöntemler içermektedir. Özellikle bilgi ve 
iletişim teknolojilerinde yaşanan büyük 
gelişmeler sonucunda tüm kurumların finans 
ve muhasebe verilerini elektronik ortamda 
tutmaları, bu ortamların da denetlenmesini 
zorunlu kılmıştır. 
Bilgi sistemleri denetimi de aslında 
incelenen alanın bilgi sistemleri olması 
dışında denetimin gerektirdiği tüm 
unsurları içeren bir süreçtir. Bu kapsamda 
bilgi sistemleri denetimini; bir kuruluşun 
sahip olduğu bilgi sistemlerine ait işlem 
ve uygulamaların, önceden saptanmış 
ölçütlere uygunluk derecesini araştırmak 
ve sonuçlarını ilgi duyanlara bildirmek 
amacıyla tarafsızca kanıt toplayan ve bu 
kanıtları değerleyen sistematik bir süreç 
olarak tanımlamak mümkündür. Bu süreç 
sağlanırken denetlenenlerin faaliyetlerini 
gerçekleştirirken kullandıkları tüm bilgi 
sistemleri ile ilgili unsurların güvenlik altında 
olup olmadığı, yani bu unsurların gizliliği, 
bütünlüğü ve erişebilirliliğinin sağlanıp 
sağlanmadığı ve gerekli kontrol süreçlerinin 
geliştirilip geliştirilmediği değerlendirilmeli, 
bu değerlendirmeler sonucu bir görüş 
oluşturulup rapora bağlanmalıdır.
Bilişim sistemlerinin varlığı temel denetim 
amaçlarını değiştirmemekle birlikte, denetim 
kanıtını, denetim izini ve iç kontrol ortamını 
değiştirmesi, yeni hile ve hata yapma 
mekanizmaları ve fırsatları ortaya çıkarması 
gibi denetçinin riskler hakkındaki görüşleri 
üzerinde etkili olabilecek bir özelliğe sahiptir. 
Bu durum denetim sürecinde, tekniğinde, 
kanıtlarında ve en önemlisi denetim 
anlayışında değişimlerin yaşanmasına neden 
olabilmektedir. Bu değişim, denetçinin yeni 
duruma uyum sağlamasını ve elektronik 
bilgi ortamlarının denetim sürecini 
nasıl etkileyebileceğini dikkate almasını 
gerektirmektedir. Bu kapsamda bilgi 
sistemleri denetimleri, bu tür denetimleri 
yürütecek kişilerin “Genel Kabul Görmüş 
Denetim Standartları” dışında, belirli derecede 
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bilgisayar uzmanlık bilgilerine de sahip 
olmaları gerektiğini ortaya çıkarmaktadır.
Bilgi sistemlerini yoğun olarak kullanan 
kurumların bilgi sistemleri ile iş hedeflerinin 
uyumlu olup olmadığını, iş süreçlerini 
desteklediğini, kaynakların sadece yetkili 
kullanıcılar tarafından kullanıldığını, müşteri 
ve kurum bilgilerinin güvenliğinin sağlandığını, 
bilgi sistemlerinden elde edilen bilginin 
doğru, güvenilir ve güncel olduğunu, 
bilgi sistemlerinin sürekliliğine ilişkin 
çalışmalar yapıldığını garanti altına alması 
gerekmektedir.
Bilişim sistemlerine ilişkin olarak ISO 
27001 Bilgi Güvenliği Yönetimi Sistemi 
(ISO 27001), Bilgi ve İlgili Teknolojiler 
için Kontrol Hedefleri (COBIT), Global 
Teknoloji Denetim Rehberi (GTAG), Bilgi 
Teknolojisi Altyapı Kütüphanesi (ITIL), 
ISO 20000 Bilgi Teknolojileri Hizmet 
Yönetimi gibi çeşitli kurum ve kuruluşlar 
tarafından oluşturulmuş olan standart, 
model ve rehberler vardır. Söz konusu 
bu dokümanların bazıları Türkçeye 
çevrilmiş olup, aynı zamanda birçok 
düzenleme, şartname veya kurumların 
iç prosedürlerinde referans olarak 
başvurulan kaynaklardır. 

Kamu açısından bilgi sistemleri 
denetimi
Günümüzde insan hayatının her alanında 
etkin bir rol oynayan bilişim olgusu, 
kamu kurumlarının görevlerini yerine 
getirmesi süreçlerinde giderek daha 
önemli bir misyon edinmektedir. Kamu 
kurum ve kuruluşları, mevzuat hükümleri 
uyarınca kendilerine verilmiş olan görev ve 
sorumlulukları daha hızlı, etkin ve ekonomik 
bir şekilde yerine getirebilmek; faaliyetlerine 
ilişkin her türlü veri ve bilgiyi eksiksiz, doğru 
ve sistemli bir biçimde kaydetmek, işlemek 
ve analiz etmek; doğru kararları zamanında 
alabilmek ve daha iyi bir kurum imajına sahip 
olabilmek amacıyla bilişim sistemlerinin 
kendilerine sunduğu imkanlardan 
faydalanmaktadırlar.

Kamu kurumları açısından bilgi 
sistemleri denetimini iki açıdan ele almak 
gerekmektedir: 
• Kurumların kendi iç denetimlerinde bilgi 
sistemleri denetimine yer vermesi 
• Kamu kurumları tarafından gerçekleştirilen 
dış denetimlerde kısacası kamu 
denetimlerinde bilgi sistemleri denetimine yer 
verilmesi. 

Bilgi teknolojileri denetimleri her ne kadar 
kamu kurumları açısından yeni bir konu olsa 
da bu tür denetimler başta bankalar olmak 
üzere çeşitli özel kuruluşlarda (örn. Elektronik 
Sertifika Hizmet Sağlayıcı, İnternet Servis 
Sağlayıcı) uzun süredir yerine getirilmektedir. 
Bununla birlikte; kamu kurumlarında 
yaşanan problemler sadece problemlerin 
yaşandığı kurumları değil, genişleyerek tüm 
kamu sistemine olan güveni etkilemektedir. 
Özellikle e-devlet kapsamında vatandaşlara 
sunulan hizmetlerin yeterli düzeyde 

kullanıma erişmesi ancak bu sistemlere 
olan güven ile sağlanabilecektir. Örneğin; 
Yüksek Seçim Kurulu’nda yürütülmekte 
olan ve seçim sonuçlarının kayıt altına 
alınmasını ve duyurulmasını sağlayan SEÇSİS 
uygulamasının; Adalet Bakanlığı tarafından 
geliştirilmiş olan ve yargıya ilişkin bilgileri 
saklayan ve sunan UYAP’ın; internet ve mobil 
uygulamalar üzerinden gerçekleştirilen 

e-gümrük 
platfomunun 
bağımsız 
denetleyiciler 
tarafından 
doğrulanması, 
yazılım, donanım 
ve iletişim ağı 
altyapısının uzman 
gözüyle incelenmesi, 
güvenlik ve bütünlük 
denetlemesi uygun 
olacaktır. Ayrıca 
Öğrenci Seçme 
ve Yerleştirme 
Merkezi tarafından 
gerçekleştirilen ve 
iptal edilmeye kadar 
giden sınavlara 
ilişkin yaşanan 
olumsuzluklar da 
bilgi sistemleri 
denetiminin önemini 
ortaya koymaktadır.
Bu kapsamda 
kamuoyunda 
güven hususunun 

oluşturulması ve başta e-devlet olmak üzere 
elektronik ortamdaki verilere yönelik bir 
tereddüt  olmaması için bilgi sistemlerinin 
hem üretim hem de işletim aşamasında 
uzmanlarca denetlenmesi, bu denetimlerin 
periyodik olarak yinelenmesi, sonuçlarının 
kamuoyuna duyurulması gereklidir. Sadece 
teknik kısımların denetimi değil aynı zamanda 
personel ve organizasyon yapısının, raporlama 
süreçlerinin denetimleri de sağlanmalıdır. 
Personelin bilgi güvenliği bakımından 
farkındalık düzeyi, kurumsal bir bilgi 

güvenliği bilincinin oluşması, başta bilgi işlem 
yöneticileri olmak üzere organizasyondaki 
personelin sorumlulukların net ortaya 
koyulması önemlidir.
Kamu kurum ve kuruluşlarında artan 
bilgi teknolojileri kullanımı bu kurum ve 
kuruluşlarda yeniden organize olma ve 
süreçleri yeniden düzenleme durumu 
yaratmıştır. Özellikle sayısal devlete giden 
çalışmaların gerekli desteği görebilmesi bu 
sistemlerin güvenilir ve sürekli olmasından 
geçmektedir. Bu bakımdan kamu kurumlarının 
gerek kendi sistemlerini iç denetimler 
kapsamında denetlemesi ve uygun bilgi 
teknolojileri kontrolleri yerleştirmesi, gerekse 
dış denetim bacağında bilgi teknolojilerini 
yoğun kullanan kuruluşların bilgi sistemlerini 
denetlemeleri gerekmektedir. Bu kapsamda 
bu konuda yol alan kamu kurumlarımızın 
düzenlenecek çalıştaylarda, konferanslarda 
yaşamış oldukları tecrübeleri paylaşmaları, 
mevzuat anlamında yapılabilecek 
çalışmaları başlatmaları, bilişim şirketleri ve 
üniversitelerle işbirliğine girmeleri önemlidir.
Özellikle bazı kamu kurumlarının dış 
denetimleri sırasında aynı kurumlara birkaç 
kez gidilmesi, gerek denetlene kurumlar 
açısından gerekse hazırlanan raporlar 
açısından işgücü ve zaman kaybına sebebiyet 
vermektedir. Bu kurumların ortak çalışmalar 
yaparak görev alanlarının belirlenmesi 
uzmanlık gerektiren bilgi sistemleri 
denetimlerinin daha kısa ve etkin yapılmasını 
sağlayacaktır.
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