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ELEKTRON‹K ORTAMDA DENET‹ME GENEL BAKIfi
I. Bilgi Teknolojileri Sistemlerinde Denetim ve ‹ç kontrol

Bilgi Teknolojisi (BT) Nedir?
Verinin ifllenerek kullan›labilir, anlaml› ve yararl› bir biçime dönüfltürülmesiyle
bilgi elde edilir. Bu süreç bir sistem iflleyiflini gerektirmektedir ve bu sistem, çeflitli biçimlerde oluflturulabilir. Günümüzde veri, bilgisayar teknolojisine dayal›
olarak ifllenmekte ve elde edilen bilgi ç›kt›s› ayn› teknolojiyle kontrol edilmekte, saklanmakta ve yeni uygulamalarda kullan›lmaktad›r. Temel hatlar›yla verdi¤imiz bu süreç asl›nda çok ayr›nt›l› ve karmafl›kt›r.
Bilgiyi yaratmaya, de¤ifltirmeye, saklamaya, kullanmaya, ço¤altmaya, paylaflt›rmaya, gelifltirmeye, bütünleflik ve etkileflimli hale getirmeye yönelik karmafl›k yap›n›n tümü, bilgisayar temelinde ifllev gören Bilgi Teknolojilerini oluflturmaktad›r.
Günümüzde yaflam›m›z› karmafl›k, yo¤un ve bütünleflik bir BT ortam›nda sürdürmekteyiz. Bu durum yaflant›m›z› bir çok alanda ve noktada kolaylaflt›r›rken
bir yandan da bu sistemlere ba¤›ml› hale getirmifltir. Bu sistemlerde oluflabilecek bir aksama, kesinti veya bozulma tüm yaflam›m›z› altüst edecek noktaya gelmifltir. ‹letiflim, ulafl›m, sa¤l›k, e¤itim, endüstri, ticaret vb. neredeyse her fley ve
do¤al olarak tüm yaflam›m›z BT'lere ba¤l›d›r/ba¤›ml›d›r. Bu bak›mdan birincisi;
BT Sistemlerinin iflleyiflinin süreklili¤i sa¤lanmal›, ikincisi; do¤ru, etkin ve verimli olarak sürdürülmelidir.

BT Sistemlerinde Denetimin Gereklili¤i
Bu çal›flmada konu, özellikle iflletmeler ve iflletme denetimi aç›s›ndan ele al›nacakt›r. Bunun da ne denli önemli ve genifl bir alan oldu¤u aç›kt›r. ‹flletmelerde
kullan›lan BT sistemlerinin yerine getirdi¤i görevlere iliflkin örnekleri afla¤›daki gibi s›ralamak olanakl›d›r1:
o BT sistemleri; iflletmenin bilgi iflleme süreçleri kapsam›ndaki yönetim bilgi
sistemi ve muhasebe bilgi sistemi uygulamalar›n›n tamam›n› birlefltiren Kaynak
Planlama Sistemlerine (ERP) entegre edilmifltir; böylelikle bafllama, kay›t, iflleme, finansal bilgilerin raporlanmas› ifllemleri de çok büyük ölçüde otomatik olarak gerçeklefltirilmektedir.
o Elektronik veri de¤iflimi ve Elektronik Fon Transfer sistemleri, elektronik olarak, -ka¤›ts›z ortamda- sipariflleri ve ödemeleri bir bilgisayardan di¤erine geçmektedir.
1 M.Virginia Cerullo, Michael J. Cerullo, Impact of SAS No.94 on Computer Audit Techniques,
Information Systems Control Journal, Volume 1, 2003; M.Virginia Cerullo, Michael J.
Cerullo, How the New Standarts and Regulations Affect an Auditor’s Assesment of
Compliance With Internal Controls, Journal Online, 2005

483

II. Uluslararas› Muhasebe Denetimi Sempozyumu ve VIII. Türkiye Muhasebe Denetimi Sempozyumu
2 nd International Symposium on Auditing in Turkey and 8 th National Symposium on Auditing in Turkey

‹stanbul smmmo

o Sistemler, müflterilere çok çeflitli elektronik hizmetler sunmaktad›r. Temel bir
hizmet olan faturalama otomatik olarak bafllat›lmaktad›r.
o Karmafl›k, sezgisel (heuristic) yaz›l›mlar kullanan otomatiklefltirilmifl uslamlama sistemleri ( uzman sistemler, yapay zeka, yapay sinir a¤lar› gibi...) e¤er / o
zaman kural›na göre karar almakta ve karar deste¤i sa¤lamaktad›rlar.
o Algoritmalar› ve formülleri içeren geliflmifl uygulama yaz›l›mlar›yla otomatik
olarak; komisyonlar›, flüpheli alacak hesaplar›n›, yeniden sipariflleri, borç rezervlerini, kredileri, emeklilik fonlar›n› ve bunun gibi daha birçok ifllemlerle çeflitli karmafl›k hesaplamalar› gerçeklefltirmektedirler.
Yukar›da öz olarak örneklerini s›ralad›¤›m›z, BT'lerin yerine getirdi¤i karmafl›k,
ayr›nt›l› ve bütünleflik özellikteki görevleri konvansiyonel yaklafl›m ve yöntemlerle kontrol etmek ve denetleyebilmek art›k olanakl› görünmemektedir.
Denetim faaliyetlerini ve finansal tablo denetimini, bu ortamda, kay›tlar›n, belgelerin ve muhasebe ifllemlerinin belirli bir düzeydeki incelemesi olarak belirlemek, denetimi s›n›rlamak ve yetersiz k›lmaktan baflka bir sonuç vermeyecektir.
Oysa BT ortam›nda finansal tablo denetiminde, bu amac› etkileyen di¤er BT süreçlerinin de test edilmesi gerekmektedir. Bu durumda finansal tablo denetimini;
BT'nin finansal tablo üretimini gerçeklefltirmek için gereksindi¤i ve kulland›¤›,
yönetim bilgi sisteminin bütünleflik yap›s›nda çok farkl› ve çeflitli noktalarda yer
alan, finansal ve iflletimsel (operasyonel) iflletme süreçlerinin tümünü içeren bilgiiflleme uygulamalar›n›n denetlenmesi olarak alg›lamak gerekir.
Örne¤in yönetim, bilgiyi çok daha ifllevsel ve çok yönlü bir biçimde kullanarak
karar alma etkinli¤ini art›rmak ve yönetim fonksiyonunu gelifltirmek için geleneksel finansal tablo denetiminin sonuçlar›yla yetinemez. Muhasebe Bilgi Sistemi, özellikle teknolojik yap›lanma içinde Yönetim Bilgi Sisteminin bir ö¤esi
olarak, di¤er bilgi sistemleriyle bütünleflik hale gelmifltir. Böyle bir iflleyiflte; iflletmenin bölümlerince uyulmas› gerekli ölçütler ve bölümlerin bu ölçütlere uyma ve uygulama derecesinin denetçi taraf›ndan belirlenmesi anlam›na gelen uygunluk denetimi ile örgütsel faaliyetlerin sistematik bir biçimde incelenerek, bu
faaliyetler için kullan›lan kaynaklar›n etkinlik ve verimlili¤e iliflkin sonuçlar›n›n
saptanmas›, anlam›na gelen faaliyet denetimi de ön plana ç›kmaktad›r. Teknolojik temeldeki bilgi sistemlerinin bütünleflik yap›s›na bak›ld›¤›nda, BT süreçlerini ve ayn› ba¤lamda iç kontrolü göz ard› eden bir denetimin finansal tablolar›n
güvenilirli¤i konusundaki inand›r›c›l›¤› tart›flmal›d›r. Örne¤in, alacak hesaplar›n› kayda alan ve programlanm›fl kontrollerle bu hesaplar› izleyen (izledi¤i varsay›lan) bir sistemin bunu ne ölçüde etkinlikle gerçeklefltirdi¤ini anlamadan, finansal tablolarda yer alan alacaklar kaleminin do¤rulu¤u hakk›nda nesnel bir
yarg›ya var›lmas› art›k olanakl› de¤ildir.
Sonuç olarak denetçi, öncelikle finansal raporlama hedeflerini etkileyen BT
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kontrollerini tan›mlamal›d›r. Denetimin nesnelli¤i ve etkinli¤i, denetimin planlamas›nda ve denetim yordamlar›nda BT'yi ve bu ba¤lamdaki iç kontrolü gerekli her noktada içeren bir yaklafl›m›n oluflturulmas› ve yerlefltirilmesiyle olanakl›d›r.

BT'nin ‹ç Kontrol Üzerine Etkisi
Yukar›da da vurguland›¤› gibi BT, iç kontrolün etkinli¤ini düfllenebilece¤in ötesinde art›rm›flt›r. Bu, bir yandan olumlu bir geliflme olmakla birlikte, özgül riskleri de beraberinde getirmektedir. Bu durum, ba¤›ms›z d›fl denetime ve özellikle iç denetime yeni sorumluluklar yüklemekte ve onlar›n rolünü büyük ölçüde
art›rmaktad›r.
Bu noktada iç kontrolün güncel tan›m›n› an›msamakta ve bileflenlerinin BT ile
iliflkisini kurmakta yarar vard›r.
‹ç kontrol; bir iflletmenin yönetim kurulu üyeleri, yönetim ve di¤er personeli taraf›ndan etkilenen ve;
o Faaliyetlerin etkinli¤i ve verimlili¤i,
o Finansal raporlaman›n güvenilirli¤i,
o Uygulanabilir yasa ve düzenlemelerle uygunluk,
amaçlar›na ulaflmada dikkate al›nacak yeterli güveni sa¤lamak üzere tasarlanm›fl
bir süreçtir.
‹ç kontrol, afla¤›da s›ralanan ve birbiriyle iliflkili befl bileflenden oluflmaktad›r:
o Kontrol çevresi
o Risk belirlemesi
o Kontrol eylemleri
o Bilgi ve iletiflim sistemleri
o ‹zleme
Bir iflletmenin kulland›¤› BT, iç kontrolün bu befl bileflenini; iflletmenin finansal
raporlama, ifllemler veya amaçlar›n uygunlu¤u, ve iflletme fonksiyonunun veya
ifllem birimlerinin baflar›s›yla ilgili olarak etkilemektedir. Bu bak›mdan BT'nin
stratejik planlamas›, iç kontrolün bileflenlerini dikkate alarak gerçeklefltirilmelidir2.
Çizim 1, iç kontrolün bileflenlerinin bilgi teknolojilerinin kullan›ld›¤› bir ortamdan etkilendi¤i noktalara örnekleri göstermektedir. Görülece¤i gibi bileflenlerin
oluflumunu sa¤layan bu noktalar, iç kontrol etkinli¤inin yap›s›n› ve etkinlik düzeyini de belirleyecek nitelikte noktalard›r.

2 See: Melih Erdo¤an, Denetim-Kavramsal ve Teknolojik Yap›, s. 83-99, Maliye ve Hukuk
Yay›nlar›, Ankara 2006; George H. Tucker, IT and The Audit, s.1-5, Home Online Publication
Journal of Accountancy, (Eriflim:05.02.2007) 2001, www.aicpa.org
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Yönetim felsefesi
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Risklerin belirlenmesi

R‹SK BEL‹RLEMES‹
KONTROL
EYLEMLER‹

Sistem Güvenli¤i Yaz›l›m Düzeyinde
Yap›land›rma -Analizler
–Veri yönetimi

B‹LG‹ VE ‹LET‹fi‹M

-‹letiflim Teknolojileri Bilgi Üretimi ve
yönetimi – Örgütlenme
‹ç Kontrol Kalitesinin
‹zlenmesi ve yönetimi

‹ZLEME

Çizim 1. ‹ç kontrol- Bilgi Teknolojisi Etkileflimi
Kontrol çevresi; örgütsel biçemler bütününün örgütteki insanlar›n kontrol bilincine yans›y›fl›n› ifade etmektedir. Kontrol çevresi, örgütsel disiplini ve örgütsel
yap›y› oluflturur. Örgütsel yap›n›n Bilgi ‹fllem örgütlenmesini, Bilgi ‹fllem personelini ve bu ba¤lamdaki tüm görevleri içerecek biçimde tasarlanmas›, teknolojik yap›ya dayal› bir kontrol bilincinin oluflturulmas› ve yönetim felsefesi ve
yöntemlerinin BT'yi içsellefltirmifl olmas› gerekmektedir.
Finansal raporlama için Risk Belirlemesi, finansal tablolar›n genel kabul görmüfl
muhasebe ilkelerine uygun olarak haz›rlanmas›nda, yönetimin risk tan›mlamas›n›, analizini ve yönetimini ifade etmektedir. Risk belirlemesinde, denetim riskinin bileflenlerinden biri olan kontrol riski, iç kontrola iliflkin risk alan›n› oluflturmaktad›r. Burada sisteme programlar olarak yerlefltirilmifl kontrollar›n varl›¤› ve
etkinli¤i, risk belirlemesinde çok büyük önem tafl›r ve bu programlar, BT'nin bir
ö¤esidir.
Kontrol eylemleri, iflletmenin amaçlar›na ulaflmas›n› engelleyecek risklerin ön
lenmesine yard›mc› olan politikalar›n ve yordamlar›n uygulanmas›d›r.
Kontrol eylemleri; Görev ayr›mlar›, Bilgi iflleme, Fiziksel kontrollar ve Baflar›m
kontrollar› olmak üzere dört alanda oluflturulabilir. Görev ayr›mlar›n›n BT ortam›na göre yeniden belirlenmesi ve tan›mlanmas› zorunludur. Öte yandan iç kon486
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trolün bilgisayarda yaz›l›m düzeyinde yap›land›r›lmas›, bilgi ifllem alan›n› oluflturmaktad›r. Bilgisayar programlar›na eriflim, bilgi ifllem merkezinin fiziksel güvenli¤i, eriflimin yetkilendirmesi gibi noktalar, BT-‹ç kontrol iliflkisinin fiziksel
kontrollara iliflkin tipik örnekleridir. Baflar›m kontrollar›nda ise yönetimin bir iç
do¤rulama etkinli¤i gelifltirmesi gerekir. Bu yöntemlere önemli ve tipik bir örnek olarak bütçelemeyi gösterebiliriz. Bütünleflik bir bütçelemenin gerçeklefltirilmesi ve sapma analizleri çeflitli düzeylerde, BT'nin yürüttü¤ü görevler aras›ndad›r.
Bilgi ve ‹letiflim bilefleni aç›s›ndan bak›ld›¤›nda; finansal raporlamada bir bilgi
sistemi, muhasebe sistemini içeren bir biçimde; iflletmenin ilgili varl›klar›n›n ve
yükümlülüklerinin muhasebelefltirilmesi için, verilerin derlenmesi, kayda haz›rlanmas›, ifllenmesi (kay›tlama ve s›n›fland›rma), özetlenmesi ve bu özetlerin
analiz ve raporlanmas›nda kullan›lan tekniklerden ve yöntemlerden oluflur.
Muhasebe sistemi, muhasebe süreci sonunda en do¤ru ve yararlan›labilir bilgiyi
üretmek üzere tasarlan›r. Burada do¤ru bilginin üretilebilmesi ise sistemde bir
dizi kontrolün öngörülmesiyle olanakl›d›r. ‹ç kontrolün etkinli¤i de bu kontrollar›n ayr›nt›l› bir biçimde oluflturulmas›na ba¤l›d›r. Muhasebe sistemi, yukar›da
verdi¤imiz tan›mdan da anlafl›laca¤› gibi bir kontrol sistemini yap›s›nda yaflatmak zorundad›r. Muhasebe sistemi bu kontrol noktalar›yla örülüdür. Bilgisayar
kullan›lan sistemlerde bu kontrollar, teknolojik bir boyut kazanmakla birlikte,
yine burada söz etti¤imiz yap›y› temel al›rlar. Bir iflletmenin muhasebe sisteminin en önemli yan›n› oluflturan ve sistemin gerekli iflleyiflini sa¤layan, iflletmenin iç kontrolüdür. Bir di¤er deyiflle muhasebe sistemiyle iç kontrol, birbirinden
soyutlanmas› olanaks›z iki ö¤edir. ‹letiflim ise iç kontrol politikalar›n›n ve yordamlar›n›n örgütsel iflleyifl içinde en aç›k biçimde anlafl›lmas›n› sa¤lamay›
amaçlar. Sözlü iletiflim d›fl›ndaki iletiflim biçimlerinin tümü BT temellidir.
Bilgi ve iletiflim sistemlerinin, insanlar›n sorumluluklar›n› yerine getirebilecekleri bir biçim ve zaman çerçevesi içinde bilgiyi tan›mlayan, elde eden ve de¤iflimini sa¤layan bir yap›da olmas› öngörülmelidir.
‹flletmenin amaçlar›na ulaflmas›n›n çok önemli bir mekanizmas›n› oluflturan iç kontrolün iflleyifli s›ras›nda gerçekten bu iflleve sahip olup olmad›¤›n›n, yani iç kontrolün
kalitesinin belirlenmesi için izlenmesi gerekir. Bu amaçla BT temelli olarak;
o Kontrol faaliyetlerinin ve tasar›m›n›n uygun personel taraf›ndan ve zaman›nda yap›l›p yap›lmad›¤› (Örn.: Kullan›c› kodu ve Parola kullan›mlar›yla),
o Tan›mlanm›fl alanlarda iyilefltirilme ve düzeltme faaliyetlerinin yap›l›p yap›lmad›¤› (Örn.: Bilgisayara tan›mlanm›fl ifl planlar›n›n denetiminde)
o Gerekli faaliyetlerin tamamland›¤›n› belirlemek için belirli yordamlar›n sonuna kadar yürütülüp yürütülmedi¤i (Örn.: Tan›mlanm›fl yordamlar›n ve ifllerin
programlarca izlenmesi) izlenmelidir.
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Aç›kça görülece¤i gibi BT, iç kontrolün oluflturulmas›nda, iflleyiflinde ve amaçlar›na ulaflmas›nda temel bir rol oynamaktad›r. Sistemi birçok noktadan teknolojik bir a¤ olarak sarmakta ve sistemin hem içsel hem de çevresel oluflumunun
tümünde bu teknolojik yap›n›n öngörülmesini zorunlu k›lmaktad›r. Bu bak›mdan iç kontrolün mü BT'yi içerdi¤i, BT'nin mi iç kontrolü içerdi¤i tart›fl›labilir.
Ancak iç kontrole daha çok kavramsal olarak bakt›¤›m›z› ve BT'yi öngörmek
zorunda da olsa ele dayal› süreçleri de içine ald›¤› düflünülerek, iç kontrolün
BT'yi içine ald›¤› ve kulland›¤› kabul edilmelidir.
BT'nin -daha önce s›ralad›¤›m›z yerine getirdi¤i görevleri de gözönünde tutarakiç kontrolün verimli ve etkin çal›flmas› için sa¤lad›¤› yararlar› afla¤›daki gibi s›ralayabiliriz3:
o BT, potansiyel olarak iç kontrolün önceden tan›mlanm›fl iflletme kurallar›n›n
sürekli olarak uygulanmas›n› ve yürütülmekte olan genifl hacimdeki ifllemlerin
ve verilerin karmafl›k hesaplamalar›n› yerine getirir.
o Bilginin zamanl›l›¤›n›, elde edilebilirli¤ini ve do¤rulu¤unu art›r›r.
o Bilginin ek analizlerini kolaylaflt›r›r.
o Varl›k hareketlerini ve bunlara iliflkin politikalar›n ve yordamlar›n izlenme yetene¤ini art›r›r.
o Kontrollar›n, hatalar› ve hileleri atlama ve kaç›rma riskini azalt›r.
o Uygulamalardaki, veri taban›ndaki ve iflletim sistemindeki güvenlik kontrollar› uygulamas›yla görev ayr›mlar›n›n etkinli¤inin baflar›s›n› art›r›r.
Daha önce de vurgulad›¤›m›z gibi BT kullan›m› iç kontrol üzerinde kimi özgül
riskleri de beraberinde getirmektedir. Bu riskler afla¤›daki gibi s›ralanabilir4:
o Verinin do¤ru olmayan biçimde ifllenmesini ve/veya yanl›fl veri ifllenmesini
yaratabilecek sistemlere veya programlara güven duymak
o Verinin y›k›m›na yol açacak yetkisiz eriflim veya verinin uygunsuz biçimde
de¤ifltirilmesi -yetkisiz veya mevcut olmayan ifllemlerin kaydedilmesi dahil- veya ifllemlerin hatal› kayd›.
o Ana kütüklerdeki verinin yetkisiz de¤ifltirilmesi.
o Sistemlerin ve programlar›n yetkisiz de¤ifltirilmesi.
o Sistemlerin veya programlar›n gerekli de¤ifliminde baflar›s›zl›k.
o Uygun olmayan ele dayal› müdahaleler.
3 AICPA, AU Section 319, Consideration of Internal Control in a Financial Statement Audit,
2006, s.326
4 Benjamin Bae, Ruth W. Epps, Susan S. Gwathmey, Internal Control Issues: The Case of
Changes to Information Processes, Information Systems Control Journal, Volume 4, 2003,
www.isaca.org.
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o Olas› veri kay›plar›.
‹ç kontroldeki bu risklerin geniflli¤i ve yap›s›, iflletmenin Bilgi Sistemi yap›s›na
ve karakteristiklerine göre de¤iflir.

Denetçinin BT Ortam›nda ‹ç Kontrolü De¤erlemesi
Denetçinin, yukar›da ele ald›¤›m›z BT - ‹ç kontrol iliflkisini çok iyi kavrayan bir
anlay›flla iç kontrolün yap›s›n›, bilgisayardaki kontrol noktalar›n›n varl›¤› ve
güvenilirli¤i aç›s›ndan incelemesi ve de¤erlendirmesi gerekmektedir. Çünkü iç
kontrol art›k bilgisayarda yaz›l›m düzeyinde yap›land›r›lm›fl durumdad›r. Bu durumda denetçinin BT ortam›ndaki yöntembilimsel yaklafl›m›, izlenecek denetim
amaçlar›ndaki ad›mlar ve yöntemler olarak, iç kontrolü de¤erlemeyi temel alan
bir yaklafl›m olmal›d›r.

II. BT Ortam›nda Denetim Yaklafl›mlar›
BT ortam›n›n geliflmifl yap›s› içinde denetim yaklafl›m›n›n da bu yap›y› içsellefltiren özgün bir bak›fl› oluflturmas› gerekmektedir. Çünkü yukar›da da de¤inildi¤i gibi, farkl› bileflenlerden oluflan bütünleflik bir yap› neredeyse tüm iflletme uygulamalar›n› yürütmektedir. Bu yap›y› geleneksel yöntemlerle anlayabilmek,
kontrol edebilmek, denetim izlerini ele geçirebilmek ve sonuç ç›karabilmek olanaks›zd›r. BT ortam›nda denetimin üç yaklafl›m› vard›r5:
o Bilgisayar›n Çevresinden Denetim: Denetçi, bilgisayar ortam›nda yer alan girdi, ifllem, ç›kt› sürecinin ö¤elerine do¤rudan ulaflabilir durumda de¤ildir ve bu,
denetçinin denetim izlerini (audit trail) görememesine yol açacakt›r. Bu durumda denetçi, Bilgisayar›n Çevresinden Denetim yapmak zorunda kalacakt›r. Bu,
bilgisayara bir tür bypass yapmakt›r. Denetçi, girdileri ve ç›kt›lar› inceleyecek,
ancak bu girdilere iliflkin ifllemlerin bilgisayarda nas›l yürütüldü¤ünü ve neye
göre ç›kt› verdi¤ini inceleyemeyecektir. Bu yaklafl›m, bilgisayar› bir kara kutu
olarak görmek fleklinde tan›mlanmakta olup, yetersiz ve sonuçlar›na güvenilmeyecek bir denetim yaklafl›m›d›r. Bu yaklafl›m›n en zay›f yan› sistemin ve program mant›¤›n›n do¤rulu¤unu belirleyememesidir. Ancak hemen belirtelim ki bu
yaklafl›m tamamen d›fllanacak bir yaklafl›m de¤ildir. Di¤er yaklafl›mlara destek
niteli¤inde kullan›ld›¤›nda yararl› olacakt›r.
o Bilgisayar›n ‹çinden Denetim: Denetçi, bilgisayar kullan›lan muhasebe sistemleriyle ilgili olarak, bilgisayar olgusunu d›fllamayan, yani bilgisayar› bir kara kutu olarak görmeyen bir yaklafl›m› benimsemek durumundad›r. Bu ise denetçinin bilgisayar›n içinden denetim ve bilgisayarla denetim yaklafl›mlar›n› içeren
bir çal›flmay› denetimde devreye sokmas› anlam›na gelmektedir. Bu ba¤lamda
denetçi, denetiminde kullanaca¤› teknikleri ayr›nt›lar›yla saptayarak, bu ayr›nt›5 Genifl bilgi için bkz.: Melih Erdo¤an, agk, s. 142-145; M.Virginia Cerullo, Michael J. Cerullo,
Impact of SAS No.94 ...; AICPA, Auditing Procedure Study: Auditing With Computers, Chapter
1:How CAATs Can Be Used in the Audit Process, (Eriflim:13.03.2007) http://antifraud.aicpa.org/
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lar› ifllevsel bir plana oturtmal› ve bir yöntem oluflturmal›d›r. Yöntem yap›sal
olarak, baflka bir denetçinin kavrayabilece¤i ve uygulayabilece¤i bir nitelikte olmaya yöneltilmelidir.
Bu süreçte denetçi, otomatik bilgi iflleme ad›mlar›n›, programlama mant›¤›n›, biçimleme rutinlerini, sistemdeki programlanm›fl kontrollar›n yap›s›n› tan›maya
ve anlamaya çal›flacakt›r. E¤er denetçi, bu ö¤elerin gerekti¤i gibi sisteme yerlefltirildi¤i ve gereken ifllevi gördü¤ü kan›s›na var›rsa ç›kt›lar›n do¤rulu¤una güveni artacakt›r; Tersi durumda da ç›kt›lar› güvenilir bulmayacakt›r. Bu güvenini
veya güvensizli¤ini özellikle bu kontrollar› test ederek do¤rulamaya çal›flacak
ve maddilik testlerinin tasar›m›n› da buna göre gerçeklefltirecektir. Bu teknikler;
daha çok verileri ve kütükleri do¤rulamaya yönelik olan ve kontrol testlerini
gerçeklefltiren; veri testi tekni¤i, paralel benzetim ve bütünleflik test tekni¤i gibi
Bilgisayar Destekli Denetim Tekniklerinden (BDDT) oluflmaktad›r6:
o Bilgisayarla Denetim: Bu yaklafl›m, BDDT'nin bir türü olarak an›lan ve veri
analizleri yaparak denetçinin denetim etkinli¤ini çok önemli ölçüde art›ran yaz›l›mlar›n kullan›lmas›n› içermektedir. Bu tekniklerin bafl›nda gelen hatta bu
tekniklerin birço¤unu içine alarak oluflturulmufl olan ve denetçinin maddilik
testlerinde kullanaca¤› en önemli teknik; Genellefltirilmifl Denetim Yaz›l›m›d›r
GDY (Generalized Audit Software). Bu uygulama, iflletmelerde karfl›lafl›labilecek olas› bir çok muhasebe sorununu gözönünde bulunduran denetim programlar›ndan oluflan bir yaz›l›m paketidir. Bu yaz›l›mlar, bilgisayar konusunda denetçinin gereksindi¤i teknik bilgiyi azalt›rlar ve denetim zaman›ndan tasarruf
sa¤larlar. Bu bak›mdan GDY, denetim alan›nda etkinlik yaratan önemli bir geliflmedir. GDY, denetçilerin gereksindi¤i belirli bilgi iflleme ifllevlerini yerine
getirmek için düzenlenmifl bilgisayar program› veya programlar› dizisi olarak
tan›mlanabilir.

6 See.: Melih Erdo¤an, agk, s.170-173.; S.Anantha Sayana, Using CAAT’s to Support IS Audit,
Information Systems Control Journal, Volume1, 2003; ISACA, IS Auditng Guideline: Use of
Computer Assisted Audit Techniques (Document G3),1998 www.isaca.org ;
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BDDT
Ele Dayal›

BDDT

BT/B‹LG‹SAYAR

Bilgisayarlarla Denetim

Bilgisayar›n ‹çinden
Denetim
Bilgisayar›n
Çevresinden
Denetim

Çizim 2. BT Ortam›nda Denetim Yaklafl›mlar›
Yukar›da vurgulad›¤›m›z yaklafl›mlar, denetim amac›na göre birinden biri seçilecek yaklafl›mlar de¤ildir. BT kullanmayan bir iflletmede elbette bilgisayar› gözetmeyen ve ele dayal› bir denetimin gerçeklefltirilece¤i aç›kt›r. BT kullanan iflletmelerde ise yukar›daki yaklafl›mlar›n her üçüne birlikte yer verilebilir; hatta
verilmelidir. Ancak, iflletmede BT kullan›m›n›n geniflli¤ine ve yo¤unlu¤una göre tekniklerin kullan›m›nda da seçimler ve farkl›laflt›rmalar yap›labilir. BT'de
yer alan kontrollerin çeflitlili¤ine ve ölçülerinin farkl›l›¤›na ra¤men, denetimin,
afla¤›daki temel noktalar› içermesi önerilmektedir7:
o Önemli hesaplar›n elde edilmesi, kaydedilmesi, ifllenmesi ve raporlanmas›
üzerindeki kontroller ve finansal tablolarda ifade edilen aç›klamalar ve ilgili
savlar.
o Genel kabul görmüfl muhasebe ilkeleri ile uyumlu muhasebe politikalar›n›n seçimi ve uygulanmas› üzerine kontroller.
o Hile önleyici programlar ve kontroller.
o Di¤er kontrollere ba¤›ml› olan, genel BT kontrollerini içeren kontroller.
o Önemli, rutin olmayan ve sistematik olmayan, yarg›lar› ve tahminleri içeren
hesaplar gibi ifllemler üzerine kontroller.
o Büyük deftere ifllem toplamlar›n› girmek, büyük deftere günlük defter girifllerini belgelendirmek, kaydetmek ve ifllemek ve finansal tablolardaki mükerrer ve
mükerrer olmayan ayarlamalar› (örne¤in, konsolide ayarlamalar, rapor bileflkeleri ve yeniden s›n›fland›rmalar) kaydetmek için kullan›lan yordamlar üzerine
kontroller.
7 IT Governance Institute, IT Control Objectives for Sarbane Oxley: The Importance of IT in the
Designe, Implementation, and Sustainabiltiy of Internal Control Over Disclosure and Financial
Reporting, 2004, s. 36-37 www.itgi.org
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III. BT Ortam›nda Denetimin Temel Süreci
BT ortam›na özgü bir denetim yaklafl›m›nda denetçinin denetimini planlamas›ndan raporlamas›na dek uzanan sürecin ad›mlar›n› özenle belirlemesi ve ussal bir
yap›ya oturtmas› gerekir. Çizim 3'te BT ortam›na özgü temel denetim ad›mlar›
verilmifltir. ‹zlenecek bu sürecin ayr›nt›l› ad›mlar›, Çizim 4'te yer almaktad›r.
BT ortam›na
özgü denetim
amac›n›n
belirlenmesi ve
denetim
plan›n›n
yap›lmas›

BT
temelli
iç kontrolün
de¤erlemesi ve
risklerin
belirle nmesi

BT
ortam› kontrol
testlerinin
yap›lmas›
(BDDT
kullan›m›)

Maddilik
testlerinin
yap›lmas› ve
de¤erlemesi
(BDDT
kullan›m›)

Denetimin
tamamlanmas›
ve denetim
raporunun
haz›rlanmas›

Çizim 3. BT Ortam›nda Temel Denetim Ad›mlar›
Çizim 4'te gösterildi¤i gibi, BT ortam›nda denetimin temel süreci, denetçinin
BT ortam›na uygun bir denetim plan›n› yapmas›yla bafllayacakt›r. Denetçi plan›n›, finansal raporlamay› gerçeklefltiren BT sisteminin ve BT kontrollar›n›n güvenilirli¤inin anlafl›lmas› amac›na uygun olarak belirleyecektir. Burada ilk
ad›m, BT kontrol çevresinin anlafl›lmas›d›r. BT kontrol çevresi iç kontrolün bileflenlerinden biri olan kontrol çevresi bilefleni ile önemli ölçüde örtüflmektedir.
Bu ad›ma ba¤l› olarak denetçi, iflletmede kullan›lan BT sistemlerinin, denetim
görevinden çekilmeyi gerektirecek ölçüde karmafl›k olup olmad›¤›na ya da gerekirse BT denetim uzman› deste¤i ile denetime devam edebilece¤ine karar verecektir. Çünkü denetçinin bu yap›y› anlayamayacak olmas›, iç kontrolün yap›s›n› da anlayamamas› anlam›na gelecektir. ‹flletmenin iç kontrolünü anlayamadan ve gerekti¤i gibi de¤erleyemeden denetim faaliyetinin sürdürülmesinin olanaks›zl›¤› ise ortadad›r. Bu aflamada yap›lacak ön analizlerle iflletmenin BT sisteminin, veriyi yönetmesine, ifllemesine ve süreçlere iliflkin bilgi edinilir. Böylelikle, denetçi, Kabuledilebilir denetim riskini ve as›l riski belirleme olana¤›na
kavuflur. Denetim riski; finansal tablolara yans›m›fl olan maddi hatalar›n denetçi taraf›ndan saptanamay›p, yanl›fl görüfl ortaya konmas› riskidir ve as›l risk,
kontrol riski ve bulma 8(deteksiyon) risklerinin bir bileflimidir.

8 Bulma veya deteksiyon riski; bir denetim yordam›n›n etkinli¤inin ve denetçi taraf›ndan uygulan›fl›n›n bir fonksiyonudur. Baflka bir deyiflle, denetçinin hatalar› bulma ve ortaya ç›karmada
yetersiz kalmas› riskidir
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As›l risk, iç kontrollardan ba¤›ms›z olarak, hesap kalanlar›nda veya belirli ifllem
gruplar›nda maddi hata (hatalar ve hileler) bulunmas› olas›l›¤›d›r ve yönetim karakteristikleri ve kontrol çevresi etkisi, endüstriyel karakteristikler, ifllemsel karakteristikler ve finansal yap›, as›l riski oluflturan faktörlerdir. Denetçi bu aflamada bu riskleri ne ölçüde kabul edebilece¤ine iliflkin bir ön belirleme yapmaya çal›flmaktad›r. Bu ad›mlar, denetçinin iflletmede her düzeyde kullan›lan BT'yi anlayarak, BT ortam›nda risk yaratabilecek noktalar›, özellikleri ve BT sisteminin
karmafl›kl›¤›n› daha yak›ndan görmesini sa¤layacakt›r.
Bu ad›mlar›n sonucunda edindi¤i ön belirlemelere göre denetçi, iflletmenin iç
kontrol yap›s›n› inceleyerek ve belgelendirerek de¤erlendirmeye bafllar. ‹ç kontrolün verdi¤i bilgi, finansal tablo savlar›yla ilgili olarak oluflabilecek hatalar›n
ve yanl›fl beyanlar›n türlerini gösterir. Denetçinin bu ad›mlarla ilgili çal›flmas› iç
kontrol yap›s›n›n daha önce belirtti¤imiz güçlü ve zay›f yanlar›n› ortaya koymaya yard›mc› olacakt›r. Buna göre risk de¤erlemesi yapma olana¤› elde eden denetçi, Genel Kontrollar ve Uygulama Kontrollar› olarak adland›r›lan iki temel
kontrol alan›n› gözden geçirmeye bafllayacakt›r. Denetçi böylelikle kontrol risk
düzeyini, yani; iç kontrolün hatalar› ve/veya hileleri önleyememe risk düzeyini,
azaltmak istemektedir. Bu amaçla özellikle karmafl›k bir BT ortam›nda, bu kontrollar›n tasar›m› ve kullan›m›na iliflkin kan›t toplamas› gerekebilir (Çizim 5).

Çizim 5. BT Kontrol Faaliyetleri Temel Kategorileri9
9 Adapt. From, IT Governance Institute, IT Control Objectives for Sarbanes-Oxley, The Role of
IT in the Design and Implementation of Internal Control Over Financial Reporting, 2. Edition,
2006, s.13, Figure 2

494

3. Salon - Paralel Oturum IX - Elektronik Ortamda Denetime Genel Bak›fl/Prof. Dr. Melih ERDO⁄AN

Genel kontrollar ve uygulama kontrollar›, iflletme yönetimi taraf›ndan iç kontrol
etkinli¤ini sa¤lamak için yerlefltirilmifl kontrollard›r. Denetçi, öncelikle bu kontrol kategorilerinde yer alan kontrollar›n iç kontrol yap›s›yla etkileflimini ve iç
kontrol etkinli¤ini sa¤lay›fl düzeyiyle yöntemlerini görmeye çal›flmaktad›r. Buna göre kontrol riski bafllang›ç düzeyini belirleyecek olan denetçi, bu düzeyin,
kontrol testlerini yapmay› gerektirmeyecek kadar düflük oldu¤u kan›s›na varabilir. Ancak, BT sisteminin karmafl›k olmas› durumu sözkonusuysa, denetçi, kontrol testlerini yapmadan maddilik testlerine geçemez. Burada dikkat edilmesi gereken nokta, fludur: Karmafl›k BT çevresi Bulma riskini kabul edilemeyecek düzeyde art›rabilir. Yok e¤er kontrol riski bafllang›ç düzeyi düflük ve BT sistemi
de karmafl›k de¤ilse, denetçi, kontrol testlerini atlayarak, denetim yaklafl›m›n›,
finansal tablolarda yer alan parasal hatalar› ve yan›ltmalar› ortaya ç›karmak için
yap›lan testler olarak tan›mlanan maddilik testleri temelinde sürdürmeye yönlenecektir. Kontrol yordamlar›n›n önlemler olarak iç kontrol sisteminde yer almalar›na karfl›n, bu kontrollar› aflan hata ve hileleri bulup ortaya ç›karmak ve finansal tablolarda yer alan bilgilerin yanl›fll›klar›n› belirlemek, maddilik testlerinin
yap›lmas›yla olanakl›d›r. Maddilik testleri yap›l›rken muhasebe ifllemlerinin ayr›nt›s›na inilerek, hesaplar›n ve hesap kalanlar›n›n ne flekilde etkilendi¤i araflt›r›l›r ve do¤ruluklar› test edilir. Maddilik testlerinin gerçeklefltirilmesi için; geleneksel denetim teknikleri, fiziksel gözlemler, soruflturmalar, yeniden hesaplamalar, destekleyici kay›tlar›n ve belgelerin incelenmesiyle yönetimle görüflülmesi gibi teknikler kullan›l›r.
‹statistiksel örnekleme ve bilgisayar denetim yaz›l›mlar›n›n bu teknikler aras›nda özel bir yeri vard›r. Maddilik testlerine yönelifl, daha önce de¤indi¤imiz, bilgisayar›n çevresinden denetim yaklafl›m›n› ifade etmektedir.
Denetçi e¤er kontrol riskini yüksek buluyorsa, kontrol testleri yaklafl›m›n› planlayacak ve buna göre kontrol testlerinin yap›s›n›, zamanlamas›n› ve geniflli¤ini
belirleyecektir. Burada bu karar›n al›nmas›n› gerektirecek önemli bir etken de
daha önce de¤erledi¤i, BT sisteminin karmafl›kl›¤›d›r.
Denetçi, s›ras›yla genel kontrollar› ve uygulama kontrollar›n› test ederek güvenilirlikleri konusunda görüfl edinmeye ve nihai kontrol risk düzeyini belirlemeye çal›flmaktad›r. Her iki test düzeyinde de güvenilir bulmamas›, maddilik test
yaklafl›m›na yönelmesini ve kontrol riskini de en yüksek düzeyde belirlemesini
gerektirebilir.
Güvenilir bulmas› seçene¤inde ise yapaca¤› kontrol risk de¤erlemesine ba¤l›
olarak yine maddilik testlerini tasarlamas› gerekecektir. Görüldü¤ü gibi, kontrollar› güvenilir bulmas›na ra¤men, maddilik testlerini gerçeklefltirmeden sonuçlar› de¤erlendirmemektedir. Ancak bu durumda yapaca¤› maddilik testleri
nicelik olarak s›n›rland›r›lm›fl olacakt›r.
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Denetçi, BT ortam›nda etkin bir iç kontrol oluflturmay› amaçlayan yap›lanma
içindeki kontrollar›n; varl›¤›n›, etkinli¤ini, uygunlu¤unu ve uygulanmas›n› test
edecektir. Birinci kategoriyi oluflturan ve özellikle uygulama kontrollar›n›n ifllev
görebilmesi için gerekli alt yap› niteli¤indeki genel kontrollar, bir iflletmenin
tüm bilgisayar ifllemlerine uygulanan yap›y›, politikalar› ve yordamlar› ifade etmektedir. Finansal tablolar›n denetimi sürecinde denetçi, iflletmenin ana bilgi iflleme sistemi veya yerel alan a¤lar›n›n iflleyifline yönelik bafll›ca bilgisayar olanaklar›na ve bir dizi farkl› uygulamay› destekleyen ve yürüten sistemlere iliflkin
olarak genel kontrollara odaklanacakt›r. Genel kontrollar› zay›f olan bir yap›,
uygulamalara iliflkin kontrollar›n da güvenilirli¤ini azalt›r. Çizim 4 ten de görülece¤i gibi bu nedenle genel kontrollar, öncelikli olarak ve uygulama kontrollar›ndan ayr› olarak de¤erlemeye al›n›rlar. Denetçinin bu kontrollarla ilgili olarak
gözönünde tutmas› gerekli alanlar alt› bafll›k alt›nda toplanabilir10:
o ‹flletmenin güvenlik programlar›n›n planlanmas› ve yönetimi üzerindeki kontrollar
o Bilgisayar kaynaklar›na yetkisiz eriflimleri, de¤ifltirmeleri, kay›plar› önleyen
ve aç›¤a ç›karan Eriflim kontrollar›
o Uygulama yaz›l›mlar›n›n kullan›lmas›, gelifltirilmesi ve de¤ifliklikleri üzerindeki kontrollar.
o Sistem yaz›l›m› üzerindeki kontrollar
o Örgütsel kontrollar
o BT ile ilgili hizmetlerin süreklili¤ini sa¤lay›c› kontrollar.
Genel kontrollar›n etkinli¤i, BT taraf›ndan üretilen raporlar›n incelenmesi, BT
politikalar›n› oluflturan yordamlar incelenerek, soruflturmalar ve gözlemler yap›larak ve ilgili belgelerle yönergeler üzerinde çal›fl›larak belirlenir.
Uygulama kontrollar› ise, ücretler, sat›fllar, sat›n almalar, ödemeler, tahsilatlar,
stoklar gibi iflletmenin bilgisayarda yürütülen ifllem döngülerine iliflkin uygulama yaz›l›mlar›na yerlefltirilen kontrollerd›r. Uygulama Kontrollar› bilgiiflleme
sürecinin temel bileflenlerini oluflturan;
o Girdi,
o Bilgiiflleme ve
o Ç›kt›, alanlar›nda yer alan kontrollardan oluflur.
Girdi kontrollar›, verinin özgün kayna¤›ndan bilgisayar ortam›na veya bilgisayar uygulamas›na dönüflmesi s›ras›ndaki do¤rulu¤unu, taml›¤›n›, ve zamanlamas›n› sa¤layan kontrollard›r11. Bu kontrollar, afla¤›daki gibi s›n›fland›r›labilir;
10 GAO, Evaluating and Testing General Controls, s.22-23, Federal Information System Controls
Audit Manual (Chapter 3),1999, s.22-23 www.gao.gov ; Melih Erdo¤an, agk, s.152-161
11 Genifl bilgi için bkz.: Melih Erdo¤an, agk., s 161-169; AMAS, Application Controls, Syracuse,
s 1-2, (Eriflim:16.03.2007) s. 1-2 http://amas.syr.edu
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- Kaynak belge kontrollar›,
- Veri kodlama kontrollar›,
- Y›¤›n ifllem kontrollar›,
- Girdi geçerlilik kontrollar›,
- Genellefltirilmifl veri girdi sistemleri ile sa¤lanan kontrollar.
Denetçi bu kontrollar›, yukar›da de¤indi¤imiz ve bilgisayar›n içinden denetim
ve bilgisayarla denetim yaklafl›mlar›nda kullan›lan tekniklerden yararlanarak etkin biçimde test edebilir.
Bilgi iflleme kontrollar›, bilgisayar uygulamalar›yla verinin y›¤›n veya gerçek
zamanl› ifllenmesi s›ras›nda do¤rulu¤unu, taml›¤›n›, ve zamanlamas›n›, sa¤lamada kullan›lan kontrollard›r. Bu kontrollar afla¤›daki gibi s›n›fland›r›labilir:
- Geçifl kontrollar›
- ‹flletmen (operatör) kontrollar›
- Denetim izi kontrollar›
Ç›kt› kontrollar›, üretilen tüm ç›kt›lar›n, bütünlü¤ünü, do¤rulu¤unu ve zamanl›
da¤›t›m›n› sa¤lamak üzere kullan›lan kontrollard›r. Bu kontrollar flu alanlarda
oluflturulur:
- Ç›kt›lar›n do¤rulanmas›,
- Ç›kt›lar›n da¤›t›m›,
- Özel raporlar.
Denetçi, son ad›mda, yani maddilik testlerini gerçeklefltirdikten ve de¤erledikten sonra belirledi¤i önemli yetersizlikleri ve maddi zay›fl›klar› tan›mlayacakt›r.
Burada özellikle iç denetçilerin çözüm önerileri üretmeleri gereklili¤ini vurgulamak gerekir. Sonuçlar›n belgelendirilmesiyle de süreç sona erecektir.

SONUÇ
BT kullan›m›n›n yayg›nlaflmas›yla yaflam›m›z›n bir çok alanda ve noktada kolaylaflt›¤›n› ancak bir yandan da yaflam›m›z›n bu sistemlere giderek daha çok ba¤›ml› hale geldi¤ini görmekteyiz. BT'lerin yerine getirdi¤i karmafl›k, ayr›nt›l› ve
bütünleflik özellikteki görevleri geleneksel yaklafl›m ve yöntemlerle kontrol etmek ve denetleyebilmek art›k olanakl› görünmemektedir. Bu durumda yeni teknolojik geliflmelere koflut olarak gelifltirilmesi gereken özel bir denetim yaklafl›m›na gereksinim vard›r.
Bu ortamda denetçi, öncelikle finansal raporlama amaçlar›n› etkileyen BT kontrollerini tan›mlamal› ve afla¤›daki amaçlar› gerçeklefltirecek biçimde sisteme
yerlefltirilmifl oldu¤unu saptamaya çal›flmal›d›r;
o Bütünlük:‹flletmenin beklentilerine ve de¤erlerine yönelik olarak bilginin geçerlili¤i, do¤rulu¤u ve taml›¤›na iliflkin bütünlü¤ü sa¤lamak,
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o Geçerlilik: Bilginin gerçekten oluflan bir olaya iliflkin olmas›n› sa¤lamak,
o Do¤ruluk: Bilginin gerçekleflen olay› do¤ru olarak sunmas›n› sa¤lamak,
o Taml›k: Bilginin iliflkili tüm ifllemleri göstermesini sa¤lamak.
Amaçlar, iç kontrolün amaçlar›na yöneliktir ve BT, iç kontrolün oluflturulmas›nda, iflleyiflinde ve amaçlar›na ulaflmas›nda temel bir rol oynamaktad›r; sistemi
birçok noktadan teknolojik bir a¤ olarak sarmakta ve sistemin hem içsel hem de
çevresel oluflumunun tümünde bu teknolojik yap›n›n öngörülmesini zorunlu k›lmaktad›r. Bu olanak bu teknolojik a¤a gerekli görülen çok say›da noktaya kontrollar yerlefltirilerek iç kontrolün etkin, ifllevsel yeni bir yap› kazanmas›na da
olanak vermektedir.
Öte yandan, denetçinin iç kontrolü incelemesi yoluyla sistem içinde yer alan
kontrol noktalar›na iliflkin edinece¤i bilgi, finansal tablo savlar›nda oluflabilecek maddi hatalar›n ve/veya yan›lt›c› beyanlar›n türlerini gösterecektir.
Türkiye'de BT kullan›m›n›n h›zla yay›lmas›, denetim ve kontrol sorunlar›n› da
beraberinde getirmektedir. Kimi sorunlar›n iflletmelerde ve özellikle bankac›l›kta kendini göstermeye bafllad›¤›n› da izlemekteyiz. Denetim, kontrol ve bu kapsamdaki güvenlik sorunlar›na yeterli önemin verilerek önlemlerin al›nmas› kaç›n›lmazd›r. Bu bak›mdan öncelikle uluslar aras› nitelikte ve genel kabul görmüfl
standartlara uygun, BT ortam›nda denetim yaklafl›m›n›n ülkemizde de benimsenmesi gerekmektedir. ‹ç denetim iç kontrol etkinli¤ini art›rmada bu yaklafl›ma
uygun davranmal›, BDDT'leri, yaklafl›m›n gerektirdi¤i anlay›fl içinde kullanmal›d›r. Nitekim d›fl denetçilerin de BT ortam›na göre denetimlerini planlamalar›
ve BDDT'yi bu anlay›fl içinde kullanmalar› gerekir. D›fl kaynakl› belirli denetim
yaz›l›mlar›n›n uyarlanarak denetim anlay›fl ve yaklafl›m›ndan kopuk bir biçimde
kullan›m› eksik hatta yan›lt›c› olabilir. Burada sunuldu¤u gibi, uluslar aras› standartlara uygun ancak kendi gereksinmelerimiz ve yasalar›m›zla da uyuflan bir
yaklafl›m çerçevesine oturtulmufl BDDT'leri kendi yaz›l›mlar›m›z olarak gelifltirmemiz çok daha etkin bir yoldur. Özellikle BT ortam›nda güvenlik sorunlar›n›n önemli ölçüde artt›¤› gözönünde tutularak, Türkiye'ye özgü sorunlar› da de¤erlemeli ve deneyimlerimize dayal› kendi yöntemlerimizi gelifltirmeliyiz.
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