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BÖLÜM 1 
GİRİŞ

Bölüm 1 
  Giriş 

  1.1   Bilgi ve Teknoloji Kurumsal Yönetişimi 

Dijital dönüşümün ışığında, işletmelerin desteklenmesi, sürdürülebilirliği ve büyümesinde bilgi ve teknoloji (B&T) 
çok önemli hale gelmiştir. Önceden, yönetişim kurulları (yönetim kurulları) ve üst yönetim, bilgi ve teknoloji (B&T) 
ile ilgili kararları başkalarına devredebilir, bunları görmezden gelebilir veya bunlardan kaçınabilirdi. Çoğu sektörde 
ve endüstride, bu tür tutumlar artık tavsiye edilmemektedir. Paydaşa değer yaratma (yani, riski optimize ederken en 
iyi kaynak maliyetinde faydalar gerçekleştirme), genellikle yeni iş modellerinde yüksek düzeyde dijitalleşmeden, 
etkin süreçlerden, başarılı inovasyonlardan vb. kaynaklanır. Dijitalleşmiş işletmeler, hayatta kalmak ve büyümek için 
giderek daha fazla B&T’ye bağımlıdır. 

B&T’nin kurumsal risk yönetimi ve değer yaratma konusunda merkezi olma özelliği göz önüne alındığında, bilgi ve 
teknoloji kurumsal yönetişimine (EGIT) olan özel bir odaklanma son otuz yılda ortaya çıkmıştır. EGIT, işletme 
yönetişiminin ayrılmaz bir parçasıdır. EGIT; hem iş hem de BT çalışanlarının iş/BT hizalanmasını destekleyen ve 
B&T etkin iş yatırımlarından iş değeri yaratma konusundaki sorumluluklarını yerine getirmelerini sağlayan 
işletmedeki süreçlerin, yapıların ve ilişkisel mekanizmaların tanımlanmasını ve uygulanmasını gözeten kurul 
tarafından kullanılır (şekil 1.1). 

  

 

Bilgi ve teknolojinin kurumsal yönetişimi karmaşık ve çok yönlüdür. Bir organizasyon içinde etkin EGIT’yi 
tasarlamak, uygulamak ve sürdürmek için sihirli bir değnek (veya ideal bir yol ) yoktur. Bu nedenle, yönetim kurulu 
üyelerinin ve üst düzey yönetimin, EGIT önlemlerini ve uygulamalarını kendi özel bağlamlarına ve ihtiyaçlarına 
göre uyarlamaları gerekir. Ayrıca bu kişiler, B&T için daha fazla hesap verebilirliği kabul etmeye istekli olmalı ve 
B&T’den değer elde etmek için farklı bir zihniyet ve kültürü yönlendirmelidir. 

  1.2   Bilgi ve Teknoloji Yönetişiminin Yararları 

Temel olarak EGIT, dijital dönüşümden değer temini ve bu dönüşümden kaynaklanan iş riskini azaltma ile ilgilenir. 
Daha açık bir ifadeyle, EGIT’in başarılı bir şekilde hayata geçirilmesinden sonra üç ana sonuç beklenebilir: 

 Fayda gerçekleştirimi—Bu, B&T yoluyla işletme için değer yaratmayı, mevcut B&T1
1 yatırımlarından elde edilen 

değeri sürdürmeyi ve arttırmayı ve yeterli değer yaratmayan BT yatırımları ile varlıkların ortadan kaldırılmasını 

1

1 Bu metin boyunca, BT, ana teknoloji sorumluluğu olan organizasyon departmanına atıfta bulunmak için kullanılır. Bu metinde kullanıldığı şekliyle 
B&T, işletmenin hedeflerine ulaşmak için ürettiği, işlediği ve kullandığı tüm bilgileri ve ayrıca bunu işletme genelinde destekleyecek teknolojiyi ifade 
eder.

Şekil 1.1—Bilgi ve Teknoloji Kurumsal Yönetişimin Bağlamı

Kurumsal BT
Yönetişimi

İş/BT
Hizalanması

Değer
Oluşumu

 

Kaynak: De Haes, Steven; W. Van Grembergen; Bilgi Teknolojisi Kurumsal Yönetişimi: Hizalama ve Değere Ulaşma, COBIT 5, 2nci baskı., 
Springer International Publishing, İsviçre, 2015, https://www.springer.com/us/book/9783319145464 
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içerir. B&T değerinin temel ilkesi, amaçlanan uygun hizmetlerin ve çözümlerin zamanında ve bütçe dahilinde, 
amaçlanan finansal ve finansal olmayan faydaları üreterek sağlamasıdır. B&T’nin sağladığı değerler, doğrudan işin 
odaklandığı değerlerle hizalanmalıdır.  BT değeri, BT ilişkin yatırımların işletmenin değer yaratma sürecindeki 
etkilerini ve katkılarını açıkça gösterecek şekilde ölçülmelidir. 

 Risk optimizasyonu—Bu, bir işletmede B&T’nin kullanımı, sahipliği, işletimi, katılımı, etkisi ve benimsenmesi 

ile ilişkili iş riskinin ele alınmasıdır. B&T-ilişkin iş riski, işi etkileme potansiyeline sahip B&T-ilişkin olaylardan 
kaynaklanmaktadır. Değer sağlanması, değer yaratmaya odaklanırken, risk yönetimi değerin korunmasına 
odaklanır. İşletmenin BT’ye odaklanmasından emin olmak için, B&T-ilişkin risk yönetimi, kurumsal risk yönetimi 
yaklaşımına entegre edilmelidir. Ayrıca, B&T-ilişkin iş riski optimizasyonunun değerin korunmasındaki etkisini ve 
katkısını gösterecek biçimde de ölçümü yapılmalıdır. 

 Kaynak optimizasyonu—Bu, stratejik planı yürütmek için uygun yeteneklerin mevcut ve yeterli, uygun ve etkin 

kaynakların sağlandığına emin olmaktır. Kaynak optimizasyonu, bütünleşik ve ekonomik bir BT altyapısının 
sağlanmasını, işin gerektirdiği şekilde yeni teknolojilerin başlatılmasını ve eskimiş sistemlerin güncellenmesini 
veya değiştirilmesini garanti altına alır. Donanım ve yazılıma ek olarak, insanların da önemini tanır ve bu nedenle 
kilit BT personelinin eğitimine, işletmede kalmalarının desteklemesine ve bunların yetkinliğinin sağlamasına 
odaklanır. Önemli bir kaynak da veri ve bilgidir ve en iyi değeri elde etmek için veri ve bilgiyi kullanmak, kaynak 
optimizasyonunun bir diğer önemli unsurudur. 

Stratejik hizalanma ve performans ölçümleri de çok önemlidir ve B&T-ilişkin hedeflerin, kurumsal amaçlarla 
hizalanmasını sağlamak için tüm faaliyetlere genel olarak uygulanır. 

Uluslararası bir havayolu şirketi hakkında yapılan büyük bir vaka çalışmasında EGIT’in yararlarının aşağıdakileri 
içerdiği gösterilmiştir: BT ile ilgili süreklilik maliyetlerinin düşürülmesi, BT ile etkinleştirilmiş yenilik kapasitesinin 
arttırılması, dijital yatırımlar ile iş amaçları ve stratejisi arasında artan hizalanma, iş ile BT arasında artan güven ve 
dijital varlıklar etrafında bir “değer zihniyetine” doğru kayma.22 

Araştırmalar, zayıf tasarlanmış veya benimsemiş EGIT yaklaşımlarına sahip işletmelerin, iş ve B&T stratejilerini ve 
süreçlerini hizalamada daha kötü performans gösterdiğini göstermiştir. Sonuç olarak, bu tür işletmelerin amaçlanan 
iş stratejilerini yerine getirmeleri ve dijital dönüşümden bekledikleri iş değerini gerçekleştirmeleri çok daha az 
olasıdır.33 

Bu bakımdan, yönetişimin yönetişim, risk ve uyumluluk (GRC) kısaltmasının önerdiği sık karşılaşılan yorumlamanın 
(yani dar) çok ötesinde anlaşılması ve uygulanması gerektiği açıktır. GRC kısaltmasının kendisi dolaylı olarak uyum 
ve ilgili riskin yönetişim yelpazesini temsil ettiğini ileri sürmektedir. 

  1.3   Bir B&T Yönetişim Çerçevesi olarak COBIT 

Yıllar boyunca, EGIT’i anlama, tasarlama ve uygulama sürecine yardımcı olmak için en iyi uygulama çerçeveleri 
geliştirildi ve desteklendi. COBIT® 2019 bu alandaki 25 yıldan uzun bir süredir süren gelişmeler üzerine kurulmuş 
ve bu gelişmeleri kendi bünyesinde bütünleştirmiştir. Kapsamına sadece bilimdeki yeni anlayışları dahil etmekle 
kalmaz, aynı zamanda bunları uygulama olarak kullanıma hazır hale getirir. 

BT denetim topluluğundaki kuruluşundan bu yana, COBIT® daha geniş ve daha kapsamlı bir B&T yönetişim ve 
yönetim çerçevesi haline gelmiştir ve B&T yönetişimi için genel kabul görmüş bir çerçeve olarak kendini yerleşik 
kılmaya devam etmektedir. 

2

2 De Haes, S.; W. van Grembergen; Bilgi Teknolojisi Kurumsal Yönetişimi: Hizalama ve Değere Ulaşma, COBIT 5, 2nci baskı, Springer International 
Publishing, İsviçre, 2nci baskı. 2015, https://www.springer.com/us/book/9783319145464

3

3 De Haes, Steven; A. Joshi; W. van Grembergen; “Kuruluşlarda Kurumsal BT Yönetişiminin Durumu ve Etkisi: Bir Uluslararası Çalışmanın Kilit 
Bulguları,” ISACA® Journal, cilt. 4, 2015, https://www.isaca.org/Journal/archives/2015/Volume-4/Pages/state-and-impact-of-governance-of-
enterprise-it- in-organizations.aspx.
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BÖLÜM 1 
GİRİŞ

  1.3.1   COBIT Nedir ve Ne Değildir? 

Güncellenmiş COBIT çerçevesini açıklamadan önce, COBIT’in ne olduğunu ve olmadığını açıklamak önemlidir: 

COBIT, tüm işletmeye yönelik kurumsal bilgi ve teknolojinin,44 yönetişimi ve yönetimi için bir çerçevedir. Kurumsal 
B&T, işletmenin amaçlarına ulaşmak için, işletmenin neresinde olduğuna bakılmaksızın devreye sokulan tüm 
teknoloji ve işlenen bilgi anlamına gelir. Başka bir deyişle kurumsal B&T, bir organizasyonun BT departmanını 
kesinlikle içerir ancak bununla sınırlı değildir. 

COBIT çerçevesi yönetişim ve yönetim arasında açık bir ayrım yapar. Bu iki disiplin farklı faaliyetleri kapsar, farklı 
örgütsel yapılar gerektirir ve farklı amaçlara hizmet eder.  

 Yönetişim aşağıdakileri sağlar: 

 Paydaş ihtiyaçlarının, koşullarının ve seçeneklerinin dengeli, kararlaştırılmış kurumsal hedefleri belirlemek için 

değerlendirmesini 

 Yönün önceliklendirme ve karar alma yoluyla belirlenmesini 

 Performans ve uyumun, üzerinde anlaşılan yön ve hedeflere karşı izlenmesini 

İşletmelerin çoğunda genel yönetişim, başkanın öncülüğünde yönetim kurulunun sorumluluğundadır. Özel yönetişim 
sorumlulukları, özellikle daha büyük ve karmaşık işletmelerde, uygun düzeyde özel organizasyon yapılarına 
devredilebilir. 

 Yönetim kurumsal hedeflere ulaşmak için yönetişim organının belirlediği yönle hizalı faaliyetler inşa eder, yürütür 

ve izler. 

Çoğu işletmede, yönetim, genel müdürün (CEO) önderliğinde üst yönetimin sorumluluğundadır. 

COBIT, bir yönetişim sistemi kurmak ve sürdürmek için tanımladığı bileşenler: süreçler, örgütsel yapılar, politikalar 
ve prosedürler, bilgi akışları, kültür ve davranışlar, beceriler ve alt yapılardır.55 

COBIT en uygun yönetişim sistemini oluşturmak için işletme tarafından göz önünde bulundurulması gereken tasarım 
etkenlerini tanımlar. 

COBIT ilgili yönetişim bileşenlerini, gerekli yetenek seviyelerinde yönetilebilecek yönetişim ve yönetim hedefleri 
altında gruplayarak yönetişim konularını ele alır. 

COBIT ile ilgili çeşitli yanlış anlaşılmalar giderilmelidir: 

 COBIT, bir işletmenin tüm BT ortamının tam bir açıklaması değildir. 

 COBIT, iş süreçlerini organize etmek için bir çerçeve değildir. 

 COBIT, tüm teknolojiyi yönetmek için bir (BT-)teknik çerçeve değildir. 

 COBIT, BT ile ilgili herhangi bir karar vermez veya yazmaz. En iyi BT stratejisinin ne olduğuna, en iyi mimarinin 

ne olduğuna veya BT’nin ne kadara mal olabileceği veya ne kadara mal olması gerektiğine karar vermeyecektir. 
Aksine, COBIT hangi kararların alınması gerektiğini ve nasıl ve kim tarafından alınmaları gerektiğini tanımlayan 
tüm bileşenleri tanımlar. 
 
 
 

4

4 Bu yayın boyunca, “BT'nin yönetişim çerçevesi” ne yapılan atıflar bu tanımlamanın bütününü ifade eder.
5

5 Bu bileşenlere COBIT® 5’ te kolaylaştırıcılar adı verilmşti. .
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  1.4   Bu Yayının Yapısı 

Bu yayının geri kalanı, aşağıdaki bölümleri içermektedir: 

 Bölüm 2, COBIT için hedef kitleyi tartışır. 

 Bölüm 3, B&T için yönetişim sistemleri ilkelerini ve iyi yönetişim çerçevelerinin ilkelerini açıklar. 

 Bölüm 4, 40 adet yönetişim ve yönetim hedefi ile güncellenmiş çekirdek COBIT modeli de dahil olmak üzere 

COBIT® 2019’un temel kavramlarını ve terminolojisini açıklar. 

 Bölüm 5, 40 adet yönetişim ve yönetim hedefini detaylandırır. 

 Bölüm 6, COBIT® 2019’da performans izlemenin nasıl tasarlandığını ve özellikle de Yetenek Olgunluk Modeli 

Entegrasyonunundan (CMMI®)-esinlenmiş yetenek seviyelerinin nasıl tanıtıldığını açıklar. 

 Bölüm 7, COBIT® 2019 Tasarım Rehberi’nin iş akışına kısa bir girişi ve genel bakışı içerir. 

 Bölüm 8, COBIT® 2019 Uygulama Rehberi’ne kısa bir girişi ve genel bakışı içerir. 

 Bölüm 9, bir işletmede COBIT’in benimsenmesi ve uygulanmasının iyi olduğunu gerekçeli gösteren ayrıntılı bir 

örnek içerir. 

 Bölüm 10, COBIT® 2019’un geliştirilmesinde kullanılan standartları, çerçeveleri ve düzenlemeleri listeler.
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BÖLÜM 2 
HEDEF KİTLE

Bölüm 2 
  Hedef Kitle 

  2.1   Yönetişim Paydaşları 

COBIT’in hedef kitlesi, EGIT’in paydaşları ve buna ek olarak, kurumsal yönetişim paydaşlarıdır. Bu paydaşlar ve 
COBIT’ten kazanabilecekleri faydalar şekil 2.1’de gösterilmektedir. 
  

 

COBIT çerçevesinden yararlanmak için işletme konusunda belirli bir tecrübe seviyesine sahip olmak ve işletmenin 
tam olarak anlaşılması gerekmektedir. Bu tür tecrübe ve anlayış, kullanıcıların kurumun içeriğini göz önünde 
bulundurarak, doğası gereği genel olan temel COBIT rehberliğini işletme için özelleştirilmiş ve odaklanmış 
rehberliğe uyarlamalarını sağlar. 

Hedef kitle, tasarımdan yürütmeye, güvenceye kadar yönetişim çözümünün tüm yaşam döngüsü boyunca sorumlu 
olanları içerir. Gerçekten de, güvence sağlayıcıları, işletme için iyi kanıtlanmış bir güvence programı oluşturmak için 
bu yayında geliştirilen mantığı ve iş akışını uygulayabilirler. 

Şekil 2.1—COBIT Paydaşları
Paydaş COBIT’in Yararı

İç Paydaşlar
Yönetim Kurulu B&T kullanımından nasıl değer alacağınız konusunda fikir verir ve ilgili 

kurul sorumluluklarını açıklar.
Üst Yönetim B&T’nin işletme genelinde performansının nasıl organize edileceği ve 

izleneceği konusunda rehberlik sağlar.
İş Yöneticileri İşletmelerin ihtiyaç duyduğu B&T çözümlerinin nasıl elde edileceğini ve 

yeni stratejik fırsatlar için yeni teknolojiden nasıl en iyi şekilde 
yararlanılabileceğini anlamaya yardımcı olur.

BT Yöneticileri BT departmanı kurmanın ve yapılandırmanın, BT performansını 
yönetmenin, verimli ve etkin bir BT operasyonunun yürütülmesinin, BT 
maliyetlerinin kontrol edilmesinin, BT stratejisinin iş öncelikleriyle 
hizalandırılmasının sağlanması, vb. konularında en iyi rehberliği sağlar.

Güvence Sağlayıcıları Dış servis sağlayıcılara bağımlılığı yönetmeye, BT konusunda güvence 
almaya ve etkin ve verimli bir iç kontrol sisteminin varlığını sağlamaya 
yardımcı olur.

Risk Yönetimi BT ile ilgili tüm risklerin belirlenmesinin ve yönetiminin sağlanmasına 
yardımcı olur.

Dış Paydaşlar
Düzenleyiciler İşletmenin yürürlükteki kural ve düzenlemelere uyumlu olmasını ve 

işletmenin uyumluluğu yönetmek ve sürdürmek için doğru yönetişim 
sistemine sahip olmasını sağlamasına yardımcı olur.

İş Ortakları Bir iş ortağının operasyonlarının güvenli, güvenilir ve uygulanabilir kurallar 
ve düzenlemelerle uyumlu olmasını sağlamaya yardımcı olur.

BT Firmaları Bir BT firmasının işlemlerinin güvenli, güvenilir ve uygulanabilir kurallar ve 
düzenlemelerle uyumlu olmasını sağlamaya yardımcı olur. 
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BÖLÜM 3 
COBIT İLKELERİ

Bölüm 3 
  COBIT İlkeleri 

  3.1  Giriş 

COBIT® 2019, iki ilkeye dayanarak geliştirilmiştir: 

 Kurumsal  bilgi ve teknoloji için bir yönetişim sisteminin temel gereksinimlerini tanımlayan ilkeler 

 İşletmeye yönelik bir yönetişim sistemi oluşturmak için kullanılabilecek bir yönetişim çerçevesi ilkeleri 

  3.2   Bir Yönetişim Sistemi için Altı İlke  

Bir yönetişim sistemi için altı ilke şunlardır (şekil 3.1): 

 Her işletmenin paydaş ihtiyaçlarını karşılamak ve B&T kullanımından değer üretmek için bir yönetişim 1.
sistemine ihtiyacı vardır. Değer; faydalar, risk ve kaynaklar arasındaki dengeyi yansıtır ve işletmelerin bu değeri 
gerçekleştirmesi için uygulanabilir bir stratejiye ve yönetişim sistemine ihtiyacı vardır. 

 Bir B&T yönetişim sistemi, farklı tiplerde ve bütünsel bir şekilde birlikte çalışan birkaç bileşenden oluşur. 2.

 Bir yönetişim sistemi dinamik olmalıdır. Bu, tasarım etkenlerinden birinin veya birkaçının değişmesi durumunda 3.
(örneğin, strateji veya teknolojideki bir değişiklik), bu değişikliklerin EGIT sistemi üzerindeki etkisinin dikkate 
alınması gerektiği anlamına gelir. EGIT’in dinamik bir görünümü, geleceğe yönelik uygulanabilir bir EGIT 
sistemine yol açacaktır. 

 Bir yönetişim sistemi, yönetişim ve yönetim faaliyetleri ile yapıları arasında açıkça ayrım yapmalıdır. 4.

 Bir yönetişim sistemi, yönetişim sistemi bileşenlerini özelleştirmek ve önceliklendirmek için parametre olarak 5.
bir dizi tasarım etkeni kullanarak işletmenin ihtiyaçlarına göre uyarlanmalıdır. 

 Bir yönetişim sistemi, sadece BT birimine değil, aynı zamanda, yapılan işlemin kuruluşta bulunduğu yere 6.
bakılmaksızın, işletmenin amaçlarına ulaşmak için koyduğu tüm teknoloji ve bilgilere odaklanarak, işletmenin 
uçtan uca kapsanmasını sağlamalıdır.61  

 

1

6 Huygh, T.; S. De Haes; “BT Yönetişimi Dinamiklerini İncelemek için Uygulanabilir Sistem Modelini Kullanma: Tek bir Vaka Çalışması Kanıtları,” 
51nciHawaii International Conference on System Sciences Bildirileri https://scholarspace.manoa.hawaii.edu/bitstream/10125/50501/1/paper0614.pdf

Şekil 3.1—Yönetişim Sistemi İlkeleri

1. Provide
Stakeholder

Value

2. Holistic
Approach

3. Dynamic
Governance

System

4. Governance
Distinct From
Management

5. Tailored to
Enterprise

Needs

6. End-to-End
Governance

System

1. Paydaşa
Değer 

Sağlama

2. Bütüncül 
Yaklaşım

3. Dinamik
Yönetişim 

Sistemi

4. Yönetimden  
Ayrı Yönetişim

5. Kurumsal 
İhtiyaçlara 
Uyarlama

6. Uçtan Uca 
Yönetişim 

Sistemi
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  3.3   Bir Yönetişim Çerçevesine ait Üç İlke 

Bir yönetişim çerçevesi için üç ilke aşağıdadır (şekil 3.2): 

 Bir yönetişim çerçevesi, tutarlılığı en üst düzeye çıkarmak ve otomasyona izin vermek için bileşenler arasındaki 1.
temel bileşenleri ve ilişkileri tanımlayarak kavramsal bir modele dayanmalıdır. 

 Bir yönetim çerçevesi açık ve esnek olmalıdır. Bütünlüğü ve tutarlılığı korurken, yeni içeriğin eklenmesine ve 2.
yeni konuların en esnek şekilde ele alınmasına olanak sağlamalıdır. 

 Bir yönetişim çerçevesi, en önemli ilgili standartlar, çerçeveler ve düzenlemelerle hizalı olmalıdır. 3.

  

 

  3.4   COBIT® 2019 

COBIT® 2019 aşağıdaki alanlarda önceki COBIT sürümlerini iyileştirir: 

 Esneklik ve açıklık—Tasarım etkenlerinin tanımı ve kullanımı, COBIT’in bir kullanıcıya özel bağlamıyla daha iyi 

bir uyum sağlamak için uyarlanmasını sağlar. COBIT açık mimarisi, COBIT çekirdek modelinin yapısı ve içeriği 
için doğrudan bir etkisi olmadan, yeni odak alanları eklemeyi (bkz. Bölüm 4.4) veya mevcut olanları değiştirmeyi 
mümkün kılar. 

 Güncellik ve bağıntılılık—COBIT modeli, diğer kaynaklardan ortaya çıkan kavramlara (örneğin, en son BT 

standartları ve uyumluluk yönetmelikleri) atıfta bulunmayı ve uyumlaştırmayı destekler. 

 Normatif uygulama—COBIT gibi modeller tanımlayıcı ve açıklayıcı olabilir. COBIT kavramsal modeli, 

somutlaştırılması (uyarlanmış COBIT yönetişim bileşenlerinin uygulanması gibi) uyarlanmış bir BT yönetişim 
sistemi için reçete olarak algılanacak şekilde yapılandırılmış ve sunulmuştur. 

 BT’nin performans yönetimi—COBIT performans yönetimi modelinin yapısı kavramsal modele entegre 

edilmiştir. CMMI ile daha iyi uyum için olgunluk ve yetenek kavramları getirilmiştir. 

COBIT rehberliği, kurumsal bilgi ve teknolojinin yönetişimi, bilgi ve teknolojinin kurumsal yönetişimi,  BT’nin 
yönetişimi ile BT yönetişimi gibi kavramları bazen birbirlerinin yerine kullanır.

Şekil 3.2—Yönetişim Çerçevesi İlkeleri

1. Based on
Conceptual

Model

2. Open and
Flexible

3. Aligned to
Major Standards

1. Kavramsal 
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Bölüm 4 
  Temel Kavramlar: Yönetişim Sistemi ve Bileşenleri 

  4.1   COBIT Genel Bakış 

COBIT® 2019 ürün ailesi açık uçlu olup uyarlanmak için tasarlanmıştır. Aşağıdaki yayınlar şu anda mevcuttur:7
1 

 COBIT® 2019 Çerçevesi: Giriş ve Metodoloji, COBIT® 2019’un temel kavramlarını tanıtır. 

 COBIT® 2019 Çerçevesi: Yönetişim ve Yönetim Hedefleri, 40 temel yönetişim ve yönetim hedefini, içerdiği 

süreçleri ve diğer ilgili bileşenleri kapsamlı bir şekilde tanımlar. Bu rehber ayrıca diğer standartlara ve çerçevelere 
de atıfta bulunur. 

 COBIT® 2019 Tasarım Rehberi: Bir Bilgi ve Teknoloji Yönetişimi Çözümü Tasarlamak, yönetişimi 

etkileyebilecek tasarım etkenlerini araştırır ve işletme için uyarlanmış bir yönetişim sisteminin planlanması için bir 
iş akışı içerir. 

 COBIT® 2019 Uygulama Rehberi: Bir Bilgi ve Teknoloji Yönetişimi Çözümünü Uygulama ve Optimize Etme, 

COBIT® 5 Uygulama rehberinin gelişmiş halini temsil eder ve sürekli yönetişim iyileştirilmesi için bir yol haritası 
oluşturur. COBIT® 2019 Tasarım Rehberi ile birlikte kullanılabilir. 

Şekil 4.1, COBIT® 2019’un üst düzey genel bakışını ve set içindeki farklı yayınların farklı yönleri nasıl kapsadığını 
göstermektedir. 

  

 

 

1

7 COBIT® 2019 Çerçevesi: Giriş ve Metodolojinin yayını sırasında, COBIT® 2019 ürün ailesi için ek kitaplar planlanmış ancak henüz 
yayınlanmamıştır.

Şekil 4.1—COBIT Genel Bakış
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Şekil 4.1 odak alanı olarak tanımlanan içerik, belirli temalar hakkında daha ayrıntılı rehberlik içerecektir.82 

COBIT® 2019, COBIT® 5 ve diğer güvenilir kaynaklara dayanmaktadır. COBIT bir dizi ilgili standart ve çerçeveyle 
hizalıdır. Bu standartların listesi Bölüm 10’da yer almaktadır. İlgili standartların analizi ve COBIT’in bunlara 
hizalanması, temelde COBIT’in B & T yönetişim çerçevesi çatısı olma konumunu sağlamıştır. 

Gelecekte COBIT, kendi kullanıcı topluluğunu COBIT’i en yeni içgörü ve gelişmelere karşı en güncel tutmak için 
sürekli olarak kontrollü katkılar olarak uygulanacak içerik güncellemeleri teklif etmeye çağıracaktır. 

Aşağıdaki bölümlerde  COBIT® 2019’da kullanılan temel kavramlar ve terimler açıklanmaktadır. 

  4.2   Yönetişim ve Yönetim Hedefleri 

Bilgi ve teknolojinin işletme amaçlarına katkıda bulunabilmesi için bir dizi yönetişim ve yönetim hedefine 
ulaşılmalıdır. Yönetişim ve yönetim hedefleri ile ilgili temel kavramlar aşağıdadır:  

 Bir yönetişim veya yönetim hedefi, hedefin gerçekleştirilmesine yardımcı olmak için, her zaman bir süreçle (aynı 

veya benzer bir isimle) ve bir dizi diğer türden ilişkin bileşenle ilgilidir. 

 Bir yönetişim hedefi, bir yönetişim süreci (şekil 4.2’deki koyu mavi arka planda gösterilen) ile, bir yönetim hedefi 

ise bir yönetim süreci (şekil 4.2’deki açık mavi arka planda gösterilen) ile ilgilidir. Yönetim kurulları ve icra 
yönetimi genellikle yönetişim süreçlerinden sorumludur; yönetim süreçleri ise üst ve orta yönetimin alanıdır. 

COBIT teki yönetişim ve yönetim hedefleri beş etki alanında gruplandırılmıştır. Etki alan adları, içerisinde yer alan 
hedefin ana amacını ve faaliyet alanlarını ifade eden fiillere sahiptir: 

 Yönetişim hedefleri, Değerlendir, Yönet ve İzle (EDM) etki alanında gruplandırılmıştır. Bu etki alanında, 

yönetişim organı stratejik seçenekleri değerlendirir, üst yönetimi seçilen stratejik seçeneklere yönlendirir ve 
stratejinin gerçekleştirilmesini izler. 

 Yönetim hedefleri dört etki alanında gruplandırılmıştır: 

 Hizala, Planla ve Düzenle (APO), B&T için genel organizasyonu, stratejiyi ve destekleyici faaliyetleri ele alır. 

 Kur, Edin ve Uygula (BAI), B&T çözümlerinin tanımlanması, tedarik edilmesi ve uygulanması ile bunların iş 

süreçlerine entegrasyonunu ele alır. 

 Sağla, Hizmet Sun ve Destek Ver (DSS), güvenlik dahil B&T hizmetlerinin operasyonel teslimatını ve 

desteğini ele alır. 

 İzle, Tespit Et ve Değerlendir (MEA), B&T performans izlemesini ve bunun iç performans hedeflerine, iç 

kontrol hedeflerine ve dış gereksinimlere uygunluğunu ele alır. 

2

8 Bir odak alanını içeren rehberlerinin bir kısmı zaten hazırlanmakta olup diğerleri de planlanmaktadır. Odak alanı rehberleri seti açık uçludur ve 
gelişmeye devam edecektir. Mevcut ve planlanan yayınlar ve diğer içerikler hakkında en son bilgiler için lütfen internet adresini ziyaret edin. 
www.isaca.org/cobit.
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  4.3   Yönetişim Sistemi Bileşenleri 

Yönetişim ve yönetim hedeflerini yerine getirmek için her işletmenin bir takım bileşenlerden oluşan bir yönetişim 
sistemi kurması, uyarlaması ve sürdürmesi gerekir. 

 

 Bileşenler tek başlarına ve birlikte, işletmenin B&T üzerindeki yönetişim sisteminin iyi işletilmesine katkıda 

bulunan etkenlerdir. 

 Bileşenler birbirleriyle etkileşime girerek B&T için bütünsel bir yönetişim sistemini doğurur. 

 Bileşenler farklı tiplerde olabilir. En bilinenleri süreçlerdir. Bununla birlikte, bir yönetişim sisteminin bileşenleri 

aynı zamanda örgütsel yapıları; ilke ve prosedürleri; bilgi öğelerini; kültür ve davranışı; beceri ve yetkinlikleri, 
hizmetleri, altyapı ve uygulamaları da içermektedir. (şekil 4.3) 

 Süreçler, belirli hedeflere ulaşmak için organize bir uygulama ve faaliyetler dizisini tanımlar ve BT ilişkin genel 

amaçların gerçekleştirilmesini destekleyen bir dizi çıktı üretirler. 

 Örgütsel yapılar, bir işletmedeki kilit karar alma yapılarıdır. 

 İlkeler, politikalar ve prosedürler, arzu edilen davranışları günlük yönetim için pratik rehberliğe çevirirler. 

 Bilgi, tüm kuruluşun her yerine yayılmıştır ve işletme tarafından üretilen ve kullanılan tüm bilgileri içerir. 

COBIT, işletmenin yönetişim sisteminin etkin işleyişi için gereken bilgilere odaklanır. 

Şekil 4.2—COBIT Çekirdek Modeli

EDM01—Garanti Edilmiş
      Yönetişim
Çerçeve Kurulumu
  ve Sürdürülmesi

APO01—Yönetilen
B&T Yönetim
Çerçevesi

APO08—Yönetilen
    İlişkiler

APO02—Yönetilen
    Strateji

APO09—Yönetilen
     Hizmet
Anlaşmaları

APO03—Yönetilen
  Kurumsal
   Mimari

APO10—Yönetilen
 Tedarikçiler

APO04—Yönetilen
İnovasyon

APO11—Yönetilen
      Kalite

APO05—Yönetilen
    Portföy

APO12—Yönetilen
          Risk

APO06—Yönetilen
   Bütçe ve 
  Maliyetler

APO07—Yönetilen
     İnsan 
 Kaynakları

APO14—Yönetilen
Veri

MEA01—Yönetilen
Performans ve
Uyum İzlemesi

MEA02—Yönetilen
İç Kontrol
Sistemi

MEA03—Yönetilen Dış
Gereksinimlerle
Uyum

MEA04—Yönetilen
Güvence

APO13—Yönetilen
   Güvenlik

DSS01—Yönetilen
Operasyonlar

DSS02—Yönetilen
    Hizmet
Talepleri ve
   Olayları 

DSS03—Yönetilen
Problemler

DSS04—Yönetilen
Süreklilik

DSS05—Yönetilen
   Güvenlik
  Hizmetleri

DSS06—Yönetilen
    İş Süreç
 Kontrolleri

BAI01—Yönetilen
Programlar

BAI08—Yönetilen
Bilgi Birikimi

BAI02—Yönetilen
Gereksinimlerin
Tanımı

BAI09—Yönetilen
Varlıklar

BAI03—Yönetilen
Çözümleri
Belirleme ve
Oluşturma

BAI10—Yönetilen
Konfigürasyon

BAI04—Yönetilen
Erişilebilirlik
ve Kapasite

BAI11—Yönetilen
  Projeler

BAI05—Yönetilen
  Kurumsal 
   Değişim

BAI06—Yönetilen
        BT
Değişiklikleri

BAI07—Yönetilen
BT Değişim
Kabul ve Geçişi

EDM02—Garanti
Edilmiş Fayda
Temini

EDM03—Garanti
Edilmiş Risk
Optimizasyonu

EDM04—Garanti
Edilmiş Kaynak
Optimizasyonu

EDM05—Garanti
Edilmiş Paydaş
   Katılımı



COBIT® 2019 ÇERÇEVESİ: GİRİŞ & METODOLOJİ

22

 Kişilerin ve işletmelerin kültür, ahlak ve davranışları, genellikle yönetişim ve yönetim faaliyetlerinin 

başarısındaki etkenler olarak hafife alınmaktadır. 

 İnsan, beceriler ve yetkinlikler, iyi kurumsal kararlar alınması, düzeltici faaliyetlerin yürütülmesi ve tüm 

faaliyetlerin başarılı bir şekilde tamamlanması için gerekmektedir. 

 Hizmetler, altyapı ve uygulamalar, B&T’nin işleme tabi tutulması için işletmeye yönetişim sistemi sağlayan 

altyapı, teknoloji ve uygulamaları içerir. 

  

 

Tüm tiplerdeki bileşenler, genelleyici olabilir veya genelleyici bileşenlerin varyantları olabilir: 

 Genelleyici bileşenler, COBIT çekirdek modelinde tanımlanmıştır (bakınız şekil 4.2) ve prensip olarak herhangi 

bir duruma uygulanır. Bununla birlikte, bunlar doğası itibariyle genelleyicidir ve pratik olarak uygulanmadan önce 
genellikle kuruma göre özelleştirmeye ihtiyaç duyarlar. 

 Varyantlar, genelleyici bileşenlere dayanır ancak belirli bir amaç veya bir odak alanı (örneğin, bilgi güvenliği, 

DevOps, özel bir düzenleme) içindeki bağlam için uyarlanırlar. 

  4.4   Odak Alanları 

Bir odak alanı, bir yönetişim ve yönetim hedefleri ve bileşenleri topluluğu tarafından ele alınabilecek belirli bir 
yönetişim konusunu, etki alanını veya sorununu tanımlar. Odak alanlarına örnekler arasında: küçük ve orta ölçekli 
işletmeler, siber güvenlik, dijital dönüşüm, bulut bilişim, gizlilik ve DevOps9

3 vardır. Odak alanları, genelleyici 
yönetim bileşenleri ve varyantlatının bir birleşimini içerebilir. 

3

9 DevOps, hem bir bileşen versiyonunu hem de bir odak alanını örneklemektedir. Neden? DevOps, piyasadaki güncel bir temadır ve kesinlikle özel bir 
rehberlik gerektirir, bu da onu bir odak alanı haline getirir. DevOps, çekirdek COBIT modelinin bir dizi genel yönetişim ve yönetim hedefini ve ayrıca 
birkaç geliştirme, işletme ve izleme ile ilgili süreç ve örgütsel yapı varyantını içerir.

Şekil 4.3—COBIT Yönetişim Sisteminin Bileşenleri 
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Odak alanlarının sayısı neredeyse sınırsızdır. COBITi açık uçlu yapan özellik budur. Gerektiğinde veya konu 
uzmanları ve uygulayıcıları tarafından açık uçlu COBIT modeline katkıda bulunmak için yeni odak alanları 
eklenebilir. 

  4.5   Tasarım Etkenleri 

Tasarım etkenleri, bir işletmenin yönetişim sisteminin tasarımını etkileyebilecek ve yönetişim sistemini B&T 
kullanımında başarı için konumlandırabilecek faktörlerdir.  

Tasarım etkenlerinin yönetişim sistemi üzerindeki olası etkileri bölüm 7.1’de verilmektedir. Bir yönetişim sistemini 
tasarlamak için tasarım etkenlerinin nasıl kullanılacağı hakkında daha fazla bilgi ve ayrıntılı rehberlik COBIT® 
2019 Tasarım Rehberinde bulunabilir. 

Tasarım etkenleri, aşağıdakilerin (şekil 4.4) herhangi bir birleşimini içerir:  

 

1. Kurumsal strateji—İşletmeler, şekil 4.5’de gösterilen modellerden biri veya birkaçı olarak ifade edilebilecek 
farklı stratejilere sahip olabilir. Kuruluşlar normal olarak birincil bir stratejiye ve en fazla bir ikincil stratejiye sahiptir. 

 

4

10 Miles-Snow tipolojisinde atılgan tipi ile eşleşmektedir. Bakınız “Miles and Snow’s Typology of Defender, Prospector, Analyzer, and Reactor,” Elibrary, 
https://ebrary.net/3737/management/miles_snows_typology_defender_prospector_analyzer_reactor.

5

11 Bakınız Reeves, Martin; Claire Love, Philipp Tillmanns, “Your Strategy Needs a Strategy,” Harvard Business Review, September 2012, 
https://hbr.org/2012/09/your-strategy-needs-a-strategy, specifically regarding visionary and shaping.

6

12 Maliyet liderliği ile eşleşmektedir; Bakınız University of Cambridge, “Porter’s Generic Competitive Strategies (ways of competing),” Institute for 
Manufacturing (IfM) Management Technology Policy, https://www.ifm.eng.cam.ac.uk/research/dstools/porters-generic-competitive-strategies/. Ayrıca 
operasyonel mükemmellik ile eşleniktir; Bkz. Treacy, Michael; Fred Wiersema, “Customer Intimacy and Other Value Disciplines,” Harvard Business 
Review, January/February 1993, https://hbr.org/1993/01/customer-intimacy-and-other-value-disciplines

7

13 Miles-Snow tipolojisinde savunmacı tipi ile eşleşmektedir. Bkz. op cit “Miles and Snow’s Typology of Defender, Prospector, Analyzer, and Reactor.”

Şekil 4.4—COBIT Tasarım Etkenleri
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Şekil 4.5—Kurumsal Strateji Tasarım Etkeni
Strateji Modeli Açıklama

Büyüme/Şirket Edinim Kuruluş, büyümeye odaklanmıştır (gelirler).10
4

İnovasyon/Farklılaşma Kuruluş müşterilerine farklı ve/veya yenilikçi ürünler ve hizmetler sunmaya 
odaklanmıştır.11

5

Maliyet Liderliği Kuruluş, kısa vadede maliyet azaltmaya odaklanmıştır.12
6

Müşteri Hizmetleri/İstikrar Kuruluş istikrarlı ve müşteri-odaklı hizmet vermeye odaklanmıştır.13
7
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2. Kurumsal stratejiyi destekleyen kurumsal amaçlar—Kurumsal strateji, (bir dizi) kurumsal amaca ulaşılmasıyla 
gerçekleştirilir. Bu amaçlar, COBIT çerçevesinde tanımlanmış, kurumsal dengeleme karnesi(BSC) boyutları boyunca 
yapılandırılmış ve şekil 4.6’de gösterilen unsurları içermektedir. 

 

Bölüm 4.6, bu tasarım etkeninin detaylandırılması olan COBIT amaçların basamaklandırması hakkında daha fazla 
bilgi içermektedir. 

3. İşletmenin risk profili —Risk profili, işletmenin şu anda maruz kaldığı B&T ile ilişkili risk türünü tanımlar ve 
hangi risk alanlarının risk iştahını aştığını gösterir. Şekil 4.7’de listelenen risk kategorileri14

8 dikkate değerdir. 

 

8

14 ISACA, The Risk IT Practitioner Guide, USA, 2009’den değiştirilmiştir.

Şekil 4.6—Kurumsal Amaçlar Tasarım Etkeni
Referans Dengeleme Karnesi (BSC) Boyutu Kurumsal Amaç
EG01 Finansal Rekabetçi ürün ve hizmetler portföyü
EG02 Finansal Yönetilen iş riski
EG03 Finansal Dış yasa ve düzenlemelerle uyumluluk
EG04 Finansal Finansal bilginin kalitesi
EG05 Müşteri Müşteri-odaklı hizmet kültürü
EG06 Müşteri İş hizmet sürekliliği ve erişilebilirliği
EG07 Müşteri Yönetim bilgisinin kalitesi
EG08 Kurum İçi Kurum içi iş süreci işlevselliğinin optimizasyonu
EG09 Kurum İçi İş süreç maliyetlerinin optimizasyonu
EG10 Kurum İçi Personel becerileri, isteklendirme ve üretkenliği
EG11 Kurum İçi Kurum içi politikalara uyum
EG12 Gelişim Yönetilen dijital dönüşüm programları
EG13 Gelişim Ürün ve iş inovasyonu

Şekil 4.7—Risk Profili Tasarım Etkeni (BT Risk Kategorileri)
Referans Risk Kategorisi
1 BT yatırımı karar verme, portföy tanımı ve bakımı
2 Program ve projelerin yaşam döngüsü yönetimi
3 BT maliyeti ve gözetimi
4 BT uzmanlığı, becerileri ve davranışı
 5  Kurumsal/BT mimarisi
6 BT operasyonel altyapı olayları
7 Yetkisiz faaliyetler
8 Yazılım uyarlama/kullanım problemleri
9 Donanım olayları
10 Yazılım arızaları
11 Mantıksal ataklar (bilgisayar korsanlığı, kötücül yazılım, vs.)
12 Üçüncü taraf/tedarikçi olayları
13 Uyumsuzluklar
14 Jeopolitik sorunlar
15 Grev
16 Doğal olaylar
17 Teknoloji-tabanlı yenilik
18 Çevresel durumlar
19 Veri ve bilgi yönetimi
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4. B&T-ilişkin sorunlar—İşletme için bir B&T risk değerlendirmesi için ilgili bir yöntem, şu an hangi B&T-ilişkin 
sorunların olduğunu veya, bir başka deyişle, B&T-ilişkin riskin neyi gerçekleştirdiğini göz önüne almaktır. Bu tür 
sorunlardan15

9 en yaygın olanları, şekil 4.8’de gösterilmektedir. 
  

 

5. Tehdit görünümü—İşletmenin faaliyet gösterdiği tehdit görünümü, aşağıda şekil 4.9’de gösterildiği şekilde 
sınıflandırılabilir. 
  

 

9

15 Ayrıca bkz. ISACA, COBIT® 2019 Uygulama Rehberi: Bir Bilgi ve Teknoloji Yönetişim Çözümünü Uygulama ve Optimize Etme, ABD, 2018’ deki 
Bölüm 3.3.1 Tipik Sancı Noktaları.

10

16 Bu sorun, genellikle BT çözümleri ve hizmetlerinden memnuniyetsizlikten kaynaklanan son kullanıcı bilgisayar kullanımı ile ilgilidir.

Şekil 4.8—B&T-İlişkin Sorunlar Tasarım Etkeni
Referans Tanım
A İşletme değerine düşük katkı algısı nedeniyle kuruluştaki farklı BT birimleri arasındaki hayal kırıklığı

B Başarısız girişimler ya da işletme değerine düşük katkı algısı nedeniyle, iş birimleri (yani BT müşterisi) 
ve BT departmanı arasındaki hayal kırıklığı

C BT’ye bağlı veri kaybı, güvenlik ihlalleri, proje başarısızlığı ve uygulama hataları gibi önemli B&T ile ilgili 
olaylar

D BT dış kaynaklarının hizmet sunumu sorunları
E BT ile ilgili düzenleyici veya sözleşmeden doğan gereklilikleri yerine getirememe
F Düşük BT performansı ile ilgili düzenli denetim bulguları veya diğer değerlendirme raporları veya 

raporlanan BT kalitesi ve hizmeti sorunları
G Gizli ve kötü niyetli önemli BT harcamaları, yani normal BT yatırım karar mekanizmalarının ve 

onaylanmış bütçelerin kontrolü dışında kullanıcı departmanları tarafından yapılan BT yatırımları
H Çeşitli girişimler veya diğer boşa harcanan kaynak türleri arasında yinelemeler veya çakışmalar
I Yetersiz BT kaynakları, vasıfsız personel veya personel tükenmişliği / memnuniyetsizliği
J BT-etkin değişikliklerin ve projelerin sık sık iş ihtiyaçlarını karşılamaması ve bunların geç veya bütçe 

aşan teslimatları
K Yönetim kurulu üyeleri, yürütme veya üst düzey yöneticilerin BT ile ilişki kurma konusundaki isteksizliği, 

veya BT için kararlı bir iş sponsorluğu eksikliği
L BT ilişkin kararlar için karmaşık BT işletim modeli ve / veya net olmayan karar mekanizmaları
M Oldukça yüksek maliyetli BT
N Mevcut BT mimarisi ve sistemlerinin neden olduğu yeni girişimlerin veya yeniliklerin engellenmesi veya 

başarısız şekilde uygulanması
O İş kullanıcıları ile bilgi ve/ya teknoloji uzmanlarının farklı dilleri konuşmasının yol açtığı iş bilgisi ve 

teknik bilgi arasındaki farklar
P Veri kalitesi ve verilerin çeşitli kaynaklara entegrasyonu ile ilgili düzenli sorunlar
Q Yüksek düzeyde son kullanıcı bilgisayar kullanımının (diğer sorunların yanı sıra), geliştirilmekte olan ya 

da kullanılmakta olan uygulamalar üzerinde denetim ve kalite kontrol eksikliği oluşturması
R İş birimlerinin kurumsal BT departmanının katılımı olmadan ya da çok az katkı verdiği kendi bilişim 

çözümlerini uygulamaları16
10

S Mahremiyet kurallarına uymama ve / veya habersiz olma
T B&T kullanarak yeni teknolojilerden faydalanamama veya yenilik yapamama

Şekil 4.9—Tehdit Görünümü Tasarım Etkeni
Tehdit Görünümü Açıklama

Normal İşletme, normal tehdit seviyesi olarak kabul edilenlerin altında faaliyet 
göstermektedir.

Yüksek Jeopolitik durumu, sanayi sektörü veya belirli profiller nedeniyle işletme 
yüksek tehdit içeren bir ortamda faaliyet göstermektedir.
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6. Uyumluluk gereksinimleri—İşletmenin tabi olduğu uyumluluk gereksinimleri, şekil 4.10’de listelenen 
kategorilere göre sınıflandırılabilir. 
  

 

7. BT’nin rolü—BT’nin kuruluş içindeki rolü şekil 4.11’de gösterildiği gibi sınıflandırılabilir. 
  

 

8. BT kaynak sağlama modeli—İşletmenin benimsediği kaynak sağlama modeli şekil 4.12’de gösterildiği gibi 
sınıflandırılabilir. 
  

 

 
 
 
 
 
 

11

17 Bu tabloda yer alan roller  için Bkz: McFarlan, F. Warren; James L. McKenney; Philip Pyburn; “The Information Archipelago—Plotting a Course,” 
Harvard Business Review, January 1993, https://hbr.org/1983/01/the-information-archipelago-plotting-a-course.

Şekil 4.10—Uyumluluk Gereksinimleri Tasarım Etkeni
Düzenleyici Ortam Açıklama

Düşük uyumluluk gereksinimleri İşletme ortalamanın altında minimum bir dizi düzenli uyumluluk 
gereksinimlerine tabidir.

Normal uyumluluk gereksinimleri İşletme, farklı endüstrilerde yaygın olan bir dizi düzenli uyumluluk 
gereksinimlerine tabidir.

Yüksek uyumluluk gereksinimleri İşletme, çoğunlukla sanayi sektörü veya jeopolitik koşullarla ilgili olarak, 
ortalamanın üzerinde bir uyumluluk gereksinimlerine tabidir.

Şekil 4.11—BT’nin Rolü Tasarım Etkeni
BT’nin Rolü17

11 Açıklama
Destek BT, iş sürecinin ve hizmetlerin yürütülmesi ve sürekliliği için ve bunların 

yenilikçi yönü için çok önemli değildir.
Fabrika BT başarısız olursa, iş süreçlerinin ve hizmetlerinin yürütülmesi ve 

sürekliliği üzerinde anında bir etki oluşur. Ancak BT, iş süreçlerini ve 
hizmetlerini yenilemek için bir itici güç olarak görülmemektedir.

Dönüşüm BT, iş süreçlerini ve hizmetlerini yenilemek için bir itici güç olarak 
görülmektedir. Ancak şu anda, iş süreçlerinin ve hizmetlerinin mevcut 
çalışması ve sürekliliği için BT'ye kritik bir bağımlılık yoktur.

Stratejik BT, kuruluşun iş süreçlerini ve hizmetlerini yürütmek ve yenilemek için 
çok önemlidir.

Şekil 4.12—BT Kaynak Sağlama Modeli Tasarım Etkeni
Kaynak Sağlama Modeli Açıklama

Dış Kaynak İşletme, üçüncü tarafların hizmetlerini BT hizmetleri sağlamak için 
kullanır.

Bulut İşletme, kullanıcılarına BT hizmetleri sağlamak için bulut kullanımını en 
üst düzeye çıkarır.

İç Kaynak İşletme, kendi BT personeli ile kendi hizmetlerini sunar.
Karma Diğer üç modeli farklı derecelerde birleştiren karma bir model uygulanır.
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9. BT uygulama yöntemleri—İşletmenin benimsediği yöntemler, şekil 4.13’de gösterildiği gibi sınflandırılabilir. 
  

 

10. Teknoloji benimseme stratejisi—Teknoloji benimseme stratejisi, şekil 4.14’de listenenen şekilde 
sınıflandırılabilir. 
  

 

11. İşletme büyüklüğü—Şekil 4.15’de gösterilen iki kategori, bir işletmenin yönetişim sisteminin tasarımı için 
tanımlanmıştır.18

12 

  

 

  

12

18 Mikro-İşletmeler, yani 50’den az çalışanı olan işletmeler bu yayında dikkate alınmamıştır.

Şekil 4.13—BT Uygulama Yöntemleri Tasarım Etkeni
BT Uygulama Yöntemi Açıklama

Çevik İşletme yazılım geliştirmesi için Çevik geliştirme çalışma yöntemlerini 
kullanır.

DevOps İşletme yazılım oluşturma, uygulama ve operasyonları için DevOps 
çalışma yöntemlerini kullanır.

Geleneksel İşletme yazılım geliştirmede şelale gibi daha klasik bir yaklaşım kullanır 
ve yazılım geliştirmeyi operasyonlardan ayırır.

Karma İşletme genellikle “çift modlu BT” olarak adlandırılan geleneksel ve 
modern BT uygulama yöntemlerinin bir karışımını kullanır.

Şekil 4.14—Teknoloji Benimseme Stratejisi Tasarım Etkeni
Teknoloji Benimseme Stratejisi Açıklama

İlk Benimseyen İşletme genellikle yeni teknolojileri mümkün olan en erken zamanda 
benimsemekte ve ilk avantajı elde etmeye çalışmaktadır.

Takipçi İşletme normal olarak yeni teknolojileri benimsemeden önce bunların 
yaygınlaşmasını ve kanıtlanmasını bekler.

Yavaş Benimseyen İşletme yeni teknolojileri çok geç benimser.

Şekil 4.15—İşletme Büyüklüğü Tasarım Etkeni
İşletme Büyüklüğü Açıklama

Büyük işletme (Varsayılan) 250'den fazla tam zamanlı çalışanı (TZÇ) olan işletme.
Küçük ve orta boy işletme 50 ile 250 arasında TZÇ olan işletme.
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4.6   Amaçların Basamaklandırılması 

Paydaş gereksinimleri bir kurumun işletilebilir stratejisine dönüştürülmüş olmalıdır. Amaçların basamaklandırılması  
(şekil 4.16) yönetişim sisteminin anahtar tasarım etkenlerinden birisi olan kurumsal amaçları destekler. Amaçların 
basamaklandırılması, kurumsal amaçların önceliklendirilmesine dayanan yönetim hedeflerinin önceliklendirilmesine 
yardımcı olur. 

  

 

Amaçların basamaklandırılması, hizalanma hedefleri için işletme hedeflerinin önceliklere çevrilmesini de destekler. 
Amaçların basamaklandırılması COBIT® 2019’da tamamen güncellenmiştir: 

 Kurumsal amaçlar birleştirilmiş, azaltılmış, güncellenmiş ve netleştirilmiştir. 

 Hizalanma amaçları, tüm BT çabalarının iş hedefleriyle hizalanmasını vurgular.19
13 Bu güncellenmiş terim ayrıca, bu 

amaçların sadece bir kurumdaki BT departmanın dahili hedeflerini gösterdiğine dair sıkça karşılaşılan yanlış 
anlaşılmayı da önlemek istemektedir. Kurumsal amaçlar gibi, hizalanma amaçları da gerektiği yerde birleştirilmiş, 
azaltılmış, güncellenmiş ve netleştirilmiştir. 

  

13

19 COBIT 5’de Hizalanma Amaçları BT-bağıntılı amaçlar olarak geçmektedir.

Şekil 4.16—COBIT Amaçlarının Basamaklandırılması

Paydaş
Yönlendiricileri
ve İhtiyaçları

Kurumsal
Amaçlar

Hizalanma
Amaçları

Yönetişim
ve

Yönetim
Hedefleri

Kademelenir

Kademelenir

Kademelenir
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4.6.1   Kurumsal Amaçlar 

Paydaş ihtiyaçları, kurumsal amaçlara kademelenir. Şekil 4.17, 13 kurumsal amacı ve ona beraberinde eşlik eden bir 
dizi örnek ölçütleri göstermektedir. 
  

Şekil 4.17—Amaçların Basamaklandırılması: Kurumsal Amaçlar ve Ölçütler
Referans BSC Boyutu Kurumsal Amaç Örnek Ölçütler

EG01 Finansal Rekabetçi ürün ve hizmetler 
portföyü

 Gelirlerde ve/veya pazar payında hedefleri karşılayan veya 

aşan ürün ve hizmetlerin yüzdesi 
 Müşteri memnuniyeti hedeflerini karşılayan veya aşan ürün 

ve hizmetlerin yüzdesi 
 Rekabet avantajı sağlayan ürün ve hizmetlerin yüzdesi 

 Yeni hizmet ve ürünleri pazara sürüm süresi

EG02 Finansal Yönetilen iş riski  Risk değerlendirmesinde kapsanan kritik iş hedef ve 

hizmetlerin yüzdesi 
 Risk değerlendirmelerine tanımlanmayan önemli olayların, 

toplam olaylara oranı 
 Risk profilinin uygun güncellenme sıklığı

EG03 Finansal Dış yasa ve düzenlemelerle 
uyumluluk

 Tasviye ve cezaları içeren yasal uyumsuzluk maliyeti 

 Olumsuz tanıtım veya kamu görüşüne sebep olan yasal 

uyumsuzluk sorunlarının sayısı 
 Düzenleyici veya denetleyici yetkililer tarafından not edilen 

uyumsuzluk konularının sayısı 
 İş ortakları ile yapılan sözleşme hükümlerine ilişkin yasal 

uyumsuzluk konuların sayısı

EG04 Finansal Finansal bilginin kalitesi  Kurumsal finansal bilginin şeffaflık, anlayış ve 

doğruluğuna ilişkin anahtar paydaşların memnuniyet 
anketi 
 Finansla ilintili düzenlemelere ait yasal uyumsuzluk 

maliyeti
EG05 Müşteri Müşteri odaklı hizmet kültürü  Kesintiye uğrayan müşteri hizmetlerinin sayısı  

Müşteri hizmet teslimatının uzlaşılan seviyelere 

gelmesinden memnun olan iş paydaşlarının yüzdesi  
Müşteri şikâyetlerinin sayısı  

Müşteri memnuniyet anket sonuçlarının eğilimi

EG06 Müşteri İş hizmet sürekliliği ve 
erişilebilirliği

 Önemli olaylara neden olan müşteri hizmet veya iş süreci 

kesinti sayısı  
Olayların işe maliyeti  

Plansız hizmet kesintileri yüzünden kaybedilen iş işlem 

saatleri sayısı  
Taahhüt edilen hizmet erişilebilirlik hedefleri işlevine göre 

şikâyetlerin yüzdesi
EG07 Müşteri Yönetim bilgisinin kalitesi  Yönetim kurulu ve icra yönetimin karar verici bilgiye olan 

memnuniyet derecesi  
Yanlış bilgiye dayanarak yanlış iş kararlarının yol açtığı 

olayların sayısı  
Etkin iş kararlarına imkân veren destekleyici bilginin temin 

zamanı  
Yönetim bilgisinin zamanlaması
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  4.6.2    Hizalanma Amaçları 

Kurumsal amaçlar hizalanma amaçlarına kademelenir. Şekil 4.18 hizalanma amaçları kümesini ve örnek ölçütleri 
içerir. 
  

Şekil 4.17—Amaçların Basamaklandırılması: Kurumsal Amaçlar ve Ölçütler (devam)
Referans BSC Boyutu Kurumsal Amaç Örnek Ölçütler

EG08 Kurum İçi Kurum içi iş süreci 
işlevselliğinin optimizasyonu

 Yönetim kurulu ve icra yönetiminin iş süreci yeteneklerine 

ait memnuniyet seviyeleri  
Müşterilerin hizmet teslimat yetenekleriyle ilgili 

memnuniyet seviyeleri  
Tedarikçilerin tedarik zinciri yetenekleriyle ilgili 

memnuniyet seviyeleri
EG09 Kurum İçi İş süreç maliyetlerinin 

optimizasyonu
 Erişilen hizmet seviyelerine karşılık maliyetin oranı  

Yönetim kurulu ve icra yönetiminin işe ait işlem 

maliyetleriyle ilgili memnuniyet seviyeleri

EG10 Kurum İçi Personel becerileri, 
isteklendirme ve üretkenlik

 Temel ölçütlerle karşılaştırılan personel üretkenliği  

Personel uzmanlık ve becerisiyle ilgili paydaş memnuniyet 

seviyesi 
Rolleri için gereken yeterliliklere göre becerileri yetersiz 

olan personelin yüzdesi  
Memnun personel yüzdesi

EG11 Kurum İçi Kurum içi politikalara uyum  Politikaya uymama ile ilgili olayların sayısı  

Politikaları anlayan paydaş yüzdesi 

Etkin standartlar ve iş pratikleri tarafından desteklenen 

politikaların yüzdesi

EG12 Gelişim Yönetilen dijital dönüşüm 
programları

Zamanında ve bütçe dahilindeki programların sayısı 

Teslim edilen program ile memnun olan paydaşların 

yüzdesi  
Durdurulan iş dönüşüm programlarının yüzdesi 

Durum güncellemeleriyle düzenli raporlanan iş dönüşüm 

programları yüzdesi 
EG13 Gelişim Ürün ve iş inovasyonu  İş inovasyon fırsatları anlayış ve farkındalık seviyesi  

Ürün ve inovasyon uzmanlığı ve fikirleri düzeyiyle ile ilgili 

paydaş memnuniyeti  
Yenilikçi fikirlerden kaynaklanan kabul edilmiş ürün ve 

hizmet girişimleri sayısı

Şekil 4.18—Amaçların Basamaklandırılması: Hizalanma Amaçları ve Ölçütler
Referans BT BSC Boyutu Hizalanma Amacı Ölçütler

AG01 Finansal Dış yasa ve düzenlemelerle iş 
uyumu için B&T uyumu ve 
desteği

 Ceza ve tasfiyeleri ve itibar kaybı etkisini içeren BT 

uyumsuzluğunun maliyeti   
Yönetim kuruluna raporlanan veya kamu yorumuna veya 

utanca sebep olan BT ilişkin uyumsuzluk sorunları sayısı  
BT hizmet sağlayıcılarıyla sözleşmesel anlaşmalara ilişkin 

uyumsuzluk sorunlarının sayısı

AG02 Finansal Yönetilen B&T ilişkin risk  Risk profilinin gerekli güncelleme sıklığı 

B&T ilişkili risk dahil kurumsal risk değerlendirmeleri 

yüzdesi  
Risk değerlendirmesinde belirlenmemiş B&T-ilişkin 

olayların sayısı



BÖLÜM 4 
TEMEL KAVRAMLAR: YÖNETİŞİM SİSTEMİ VE BİLEŞENLERİ

31

Şekil 4.18—Amaçların Basamaklandırılması: Hizalanma Amaçları ve Ölçütler (devam)
Referans BT BSC Boyutu Hizalanma Amacı Ölçütler

AG03 Finansal B&T-ilişkin yatırımlar ve 
hizmetler portföyüyle 
gerçekleşen faydalar

 İş olurluk raporunda iddia edilen faydalara erişilmiş veya 

aşılmış B&T-etkin yatırımların yüzdesi  
Beklenen faydaları gerçekleşmiş (hizmet seviyesi 

anlaşmasında açıklandığı gibi) B&T hizmetlerinin yüzdesi

AG04 Finansal Teknoloji-ilişkin finansal 
bilginin kalitesi

 BT finansal bilgisinin doğruluğu, anlaşılırlığı ve şeffaflığı 

seviyesine ilişkin anahtar paydaşların memnuniyeti  
Beklenen faydaları ve işletim maliyetleri tanımlanmış ve 

onaylanmış B&T hizmetlerinin yüzdesi

AG05 Müşteri B&T hizmetlerinin iş 
gereksinimlerine uygun 
olarak teslimi

Üzerinde mutabık kalınan hizmet seviyelerini karşılayan BT 

hizmet teslimatının iş paydaşları memnuniyet yüzdesi 
BT hizmet olaylarının sebep olduğu iş kesintileri sayısı  

BT hizmet teslimatı kalitesinden memnun olan 

kullanıcıların yüzdesi
AG06 Müşteri İş gereksinimlerini 

operasyonel çözümlere 
çevirme çevikliği

 Yeni gereksinimler karşısında BT’nin hızlı çözüm 

oluşturmasıyla ilgili iş üst yönetiminin memnuniyet 
seviyesi  
B&T-ilişkin hizmet ve uygulamaları pazara sürme süresi 

ortalaması  
Stratejik B&T hedeflerini, üzerinde anlaşılmış ve 

onaylanmış girişime dönüştürmek için ortalama süre  
Güncel altyapı ve uygulamalarla desteklenen kritik iş 

süreçleri sayısı

AG07 Kurum İçi Bilgi, işleme altyapısı ve 
uygulamalarının güvenliği ve 
mahremiyet

 Finansal kayıplara, iş kesintisine veya kamu utancına 

sebep olan gizliliğe ait olayların sayısı  
Finansal kayıplara, iş kesintisine veya kamu utancına 

sebep olan erişebilirliğe ait olayların sayısı  
Finansal kayıplara, iş kesintisine veya kamu utancına 

sebep olan bütünlüğe ait olayların sayısı

AG08 Kurum İçi Teknoloji ve uygulamaları 
bütünleştirerek işe ait 
süreçleri destekleme ve 
gerçekleştirme

 İş hizmetlerini ve süreçlerini koşturma zamanı  

Teknoloji bütünleştirme sorunları nedeniyle ek maliyet 

oluşturan veya geciken B&T-etkin iş programlarının sayısı  
Teknoloji bütünleştirme sorunları nedeniyle ertelenmesi 

veya elden geçirilmesi gereken iş süreci değişikliği sayısı  
Yığın halinde çalışan ve bütünleşmemiş uygulamaların ve 

kritik altyapıların sayısı

AG09 Kurum İçi Programların zamanında, 
bütçe dahilinde teslimatı ve 
bunların kalite standartlarını 
ve gereksinimleri karşılaması

 Zamanında ve bütçe dahilindeki projeler/programlar sayısı  

Kalite noksanlıkları nedeniyle önemli yeniden çalışılması 

gereken programların sayısı  
Program/proje kalitesiyle memnun paydaşların yüzdesi 

AG10 Kurum İçi B&T yönetim bilgisinin 
kalitesi

 Mevcut kaynakları göz önünde bulundurarak, B&T ’ye 

ilişkin yönetim bilgisinin mevcudiyeti, vaktindeliği ve 
kalitesiyle ilgili kullanıcının memnuniyet seviyesi 
Hatalı ve mevcut olmayan B&T-ilişkin bilginin kilit bir etken 

olduğu hatalı iş kararların oranı ve derecesi 
Kalite kriterlerini karşılayan bilgi yüzdesi
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Şekil 4.18—Amaçların Basamaklandırılması: Hizalanma Amaçları ve Ölçütler (devam)
Referans BT BSC Boyutu Hizalanma Amacı Ölçütler

AG11 Kurum İçi B&T’nin kurum içi politikalara 
uyumu

 BT ilişkin politikalara ait uygunsuzluklarla ilgili olayların 

sayısı  
Kurum içi politikalara ait istisnalarının sayısı  

Politikaların gözden geçirme ve güncellenme sıklığı

AG12 Öğrenim ve 
Gelişim

Karşılıklı iş ve teknoloji 
anlayışıyla yetkin ve motive 
olmuş personel

 BT ’nin önemini idrak eden iş insanlarının yüzdesi (kendi 

uzmanlık alanında B&T fırsatlarını görebilen ve B&T ‘nin  
bu alanlarda rehberlik edebileceğini, yönlendirebileceğini 
veya yenilik getirebileceği ile ilgili yeterli bilgi ve anlayışa 
sahip olanlar)  
İşin önemini idrak eden BT insanlarının yüzdesi (B&T ’nin iş 

alanı için rehberlik etmesi, yönlendirmesi, yenilikçilik 
yapması ve fırsatlarını görmesi için gerekli bilgi ve anlayışa 
sahip olanlar) 
Teknoloji yönetim deneyimi olan iş insanları sayı veya 

yüzdesi

AG13 Öğrenim ve 
Gelişim

İş inovasyonu için bilgi 
birikimi, uzmanlık ve 
girişimler

İş üst yönetiminin B&T’nin yenilikçilik olanakları ve anlayışı 

ile ilgili farkındalık seviyesi  
Yenilikçi B&T fikirlerinden kaynaklanan onaylanmış 

girişimlerin sayısı  
Kabul görmüş/ödül almış inovasyon şampiyonu sayısı
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Bölüm 5 
  COBIT Yönetişim ve Yönetim Hedefleri 

  5.1   Amaç 

Bölüm 4.2, şekil 4.2’de, 40 adet yönetişim ve yönetim hedefini içeren COBIT çekirdek modeli sunulmuştur. Şekil 
5.1, her biri amaç ifadesi ile birlikte tüm yönetişim ve yönetim hedeflerini listeler. Amaç ifadesi, her bir yönetişim ve 
yönetim hedefinin daha detaylanmış - bir sonraki ayrıntı seviyesi - halidir. 
  

Şekil 5.1—COBIT Çekirdek Modeli: Yönetişim ve Yönetim Hedefleri ve Amaçları
Referans Hedef Adı Amaç

EDM01 Garanti edilmiş yönetişim çerçevesi 
kurulumu ve sürdürülmesi

Kurumsal yönetişim yaklaşımı ile bütünleşik ve hizalı olan tutarlı bir 
yaklaşım sağlamaktır. B&T-ilişkin kararlar, kurumun stratejileri ve 
hedefleri doğrultusunda alınmalı,  arzu edilen değer 
gerçekleştirilmelidir. Bu amaçla, B&T-ilişkin süreçlerin etkin ve 
şeffaf bir şekilde denetlendiğinden emin olunur; yasal, 
sözleşmeden doğan ve mevzuat gereksinimleriyle uyumluluk 
doğrulanır ve yönetim kurulu üyelerinin yönetişim gereksinimleri 
karşılanır.

EDM02 Garanti edilmiş fayda temini BT-etkin girişimler, hizmetler ve varlıklar ile optimum değeri elde 
etmek; çözüm ve hizmetleri düşük maliyetle sağlamak; ve 
maliyetlerin ve muhtemel yararların güvenilir ve doğru bir resmini 
güvence altına almak ve böylece iş ihtiyaçlarını etkin ve verimli 
şekilde desteklemek.

EDM03 Garanti edilmiş risk optimizasyonu B&T-ilişkin kurumsal riskin, işletmenin risk iştahı ve risk toleransını 
geçmediğinden, B&T riskinin kurum değeri üzerindeki etkisinin 
belirlendiği ve yönetildiğinden ve uyum başarısızlıkları 
potansiyelinin minimize edildiğinden emin olmak.

EDM04 Garanti edilmiş kaynak 
optimizasyonu

İşletmenin kaynak ihtiyaçlarının en iyi şekilde karşılandığından, B&T 
maliyetlerinin optimize edildiğinden ve fayda gerçekleşme ve 
gelecekteki değişime hazır olma olasılığının arttırıldığından emin 
olmak.

EDM05 Garanti edilmiş paydaş katılımı Paydaşların B&T stratejisinde ve yol haritasında destekleyici 
olmasını sağlamak ve paydaşlarla iletişimin etkili ve zamanında 
olmasını ve performansı artırmak için raporlamanın temelini 
oluşturmak. İyileştirilecek alanları belirlemek ve B&T-ilişkin hedef 
ve stratejilerin işletmenin stratejisiyle hizalı olduğunu teyit etmek.

APO01 Yönetilen B&T yönetim çerçevesi Kurum yönetişim gereksinimlerinin karşılanması için, yönetim 
süreçlerini; organizasyon yapılarını; görevler ve sorumlulukları; 
güvenilir ve tekrarlanabilir faaliyetleri; bilgi öğelerini; politika ve 
prosedürleri; beceriler ve yetkinlikleri; kültür ve davranışı; ve hizmetler, 
altyapı ve uygulamaları kapsayan tutarlı yönetim yaklaşımını 
uygulamak.

APO02 Yönetilen strateji Kuruluşun dijital dönüşüm stratejisini desteklemek ve artan 
değişikliklerin yol haritası yoluyla istenen değeri temin etmek. Her 
bir girişimin genel bir stratejiyle açıkça bağlantılı olmasını 
sağlamak için bütünsel bir B&T yaklaşımı kullanmak. Kanallardan 
ve süreçlerden; veri, kültür, beceriler, çalışma modeli ve teşviklere 
kadar organizasyonun tüm yönlerinde değişiklik yapılmasını 
sağlamak.

APO03 Yönetilen kurumsal mimari Standart ve duyarlı bir yapıya ulaşmak için işletmeyi ve ilişkilerini 
oluşturan farklı yapı taşlarının yanı sıra tasarımlarını ve zaman 
içindeki gelişimlerini yönlendiren ilkeleri temsil ederek, operasyonel 
ve stratejik hedeflerin verimli bir şekilde teslimini sağlamak.
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Şekil 5.1—COBIT Çekirdek Modeli: Yönetişim ve Yönetim Hedefleri ve Amaçları (devam)
Referans Hedef Adı Amaç

APO04 Yönetilen inovasyon B&T gelişmelerinden ve ortaya çıkan teknolojilerden yararlanarak 
rekabet avantajı, iş yeniliği, daha iyi müşteri deneyimi ve daha iyi 
operasyonel etkinlik ve verimlilik elde etmek.

APO05 Yönetilen portföy Genel program portföyünün performansını, bireysel programa, ürün 
ve hizmet performansına ve değişen kurumsal öncelikleri ve talebe 
göre optimize etmek.

APO06 Yönetilen bütçe ve maliyet B&T-ilişkin kaynakların etkin ve verimli kullanılmasını sağlamak ve 
çözümlerin ve hizmetlerin maliyet ve iş değerinin şeffaflığını ve 
hesap verebilirliğini sağlamak için BT ve işletme paydaşları 
arasında bir ortaklık geliştirmek. İşletmenin, B&T çözümlerinin ve 
hizmetlerinin kullanımı konusunda bilinçli kararlar vermesini 
sağlamak.

APO07 Yönetilen insan kaynakları Kurumsal hedeflere ulaşmak için insan kaynakları yeteneklerini 
optimize etmek.

APO08 Yönetilen ilişkiler İyileştirilmiş sonuçları, artan itimatı karşılıklı güveni ve iş paydaşları 
ile üretken bir ilişki uyandıran kaynakların etkin kullanımını 
oluşturmak için doğru bilgi birikimi, beceri ve davranış sağlamak.

APO09 Yönetilen hizmet anlaşmaları B&T ürünlerinin, hizmetlerinin ve hizmet seviyelerinin mevcut ve 
gelecekteki kurumsal ihtiyaçları karşıladığından emin olmak.

APO10 Yönetilen tedarikçiler B&T stratejisini ve yol haritasını desteklemek, uygun olmayan veya 
uyumlu olmayan satıcılarla ilişkili riski en aza indirmek ve rekabetçi 
fiyatlandırma sağlamak için mevcut B&T yeteneklerini optimize 
etmek.

APO11 Yönetilen kalite İşletmenin kalite gereksinimlerini karşılamak ve paydaş 
ihtiyaçlarını yerine getirmek için teknoloji çözümleri ve 
hizmetlerinin tutarlı bir şekilde sunulmasını sağlamak.

APO12 Yönetilen risk B&T-ilişkin kurumsal risk yönetimini genel kurumsal risk yönetimi 
(ERM) ile bütünleştirmek ve B&T-ilişkin kurumsal risk yönetimi 
maliyetlerini ve faydalarını dengelemek.

APO13 Yönetilen güvenlik Bilgi güvenliği olaylarının etkilerini ve oluşumunu, işletmenin risk 
iştahı seviyelerinde tutmak.

APO14 Yönetilen veri Kurumsal amaç ve hedeflere ulaşmak için kritik veri varlıklarından 
etkin şekilde yararlanılmasını sağlamak.

BAI01 Yönetilen programlar İstenilen iş değerini gerçekleştirmek ve beklenmedik gecikmeler, 
maliyetler ve değer kaybı riskini azaltmak. Bunu yapmak için, iş ve 
son kullanıcılarla iletişimi ve bunların katılımını iyileştirmek, 
program teslimatlarının ve programların içindeki projelerin takibinin 
değerini ve kalitesini sağlamak ve programın yatırım portföyüne 
katkısını en üst düzeye çıkarmak.

BAI02 Yönetilen gereksinimler tanımı Riski en aza indirirken kurumsal ihtiyaçları karşılayan en uygun 
çözümleri oluşturmak.

BAI03 Yönetilen çözümleri belirleme ve 
oluşturma

Çevik ve ölçeklenebilir dijital ürün ve hizmetlerin teslimini 
sağlamak. Kurumsal stratejik ve operasyonel hedefleri destekleme 
kabiliyetine sahip zamanında ve uygun maliyetli çözümler 
(teknoloji, iş süreçleri ve akışları) oluşturmak.

BAI04 Yönetilen erişilebilirlik ve kapasite Gelecekteki performans ve kapasite gereksinimlerini tahmin 
ederek hizmet kullanılabilirliğini, kaynakların etkin yönetimini ve 
sistem performansının optimize edilmesini sağlamak.

BAI05 Yönetilen kurumsal değişim İş değişimi için paydaşları hazırlamak ve gerçekleştirmek ve 
başarısızlık riskini azaltmak.
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Şekil 5.1—COBIT Çekirdek Modeli: Yönetişim ve Yönetim Hedefleri ve Amaçları (devam)
Referans Hedef Adı Amaç

BAI06 Yönetilen BT değişiklikleri İşe hızlı ve güvenilir bir şekilde teslimat yapılmasını sağlamak. 
Değişen ortamın istikrarının veya bütünlüğünün olumsuz yönde 
etkilenme riskini azaltmak.

BAI07 Yönetilen BT değişim kabul ve 
geçişi

Çözümleri güvenli bir şekilde ve kararlaştırılan beklentiler ve 
sonuçlar doğrultusunda uygulanmak.

BAI08 Yönetilen bilgi birikimi Kurumsal B&T yönetişimi ve yönetimindeki tüm personeli 
desteklemek ve bilinçli karar vermeyi sağlamak için gereken bilgi 
birikimini ve yönetim bilgilerini sağlamak.

BAI09 Yönetilen varlıklar Tüm B&T varlıklarını hesaba katmak ve kullanımlarından sağlanan 
değeri optimize etmek.

BAI10 Yönetilen yapılandırma Hizmetin etkin bir şekilde yönetilmesini sağlamak için hizmet 
varlıkları hakkında yeterli bilgi sağlamak. Değişikliklerin etkisini 
değerlendirmek ve hizmet olaylarıyla ilgilenmek.

BAI11 Yönetilen projeler İş ve son kullanıcılarla iletişimi ve bunların katılımını iyileştirerek, 
tanımlanmış proje çıktılarını gerçekleştirmek ve beklenmedik 
gecikmeler, maliyetler ve değer kaybı riskini azaltmak. Proje 
teslimatlarının değerini ve kalitesini sağlamak ve bunların tanımlı 
programlara ve yatırım portföyüne katkısını en üst düzeye 
çıkarmak.

DSS01 Yönetilen operasyonlar B&T operasyonel ürün ve hizmet sonuçlarını planlandığı gibi teslim 
etmek.

DSS02 Yönetilen hizmet talepleri ve olayları Kullanıcı sorgularının ve olayların hızlı bir şekilde çözülmesiyle 
artan üretkenliğe ulaşmak ve kesintileri en aza indirmek. 
Değişikliklerin etkisini değerlendirmek ve hizmet olaylarıyla 
ilgilenmek. Kullanıcı isteklerini çözmek ve olaylara müdahale 
ederek hizmeti geri getirmek.

DSS03 Yönetilen problemler Operasyonel problemlerin sayısını azaltarak erişilebilirliği artırmak, 
hizmet seviyelerini iyileştirmek, maliyetleri düşürmek, müşteri 
rahatlığını ve memnuniyetini artırmak ve kök nedenleri problem 
çözümünün bir parçası olarak tanımlamak.

DSS04 Yönetilen süreklilik Önemli bir kesinti durumunda (örneğin, tehditler, fırsatlar, talepler) 
hızla uyum sağlamak, iş faaliyetlerine devam etmek ve işletme 
tarafından kabul edilebilir bir seviyede kaynak ve bilginin 
erişilebilirliğini sağlamak.

DSS05 Yönetilen güvenlik hizmetleri Operasyonel bilgi güvenliği zafiyetleri ve olayların iş üzerindeki 
etkisini en aza indirmek.

DSS06 Yönetilen iş süreç kontrolleri Bilgi bütünlüğünü ve işletme veya dış kaynaklı işlemlerdeki iş 
süreçlerinde ele alınan bilgi varlıklarının güvenliğini sağlamak.

MEA01 Yönetilen performans ve uyum 
izlemesi

Performansın ve uyumun şeffaflığını ve hedeflere ulaşılmasını 
sağlamak.

MEA02 Yönetilen iç kontrol sistemi İç kontrol sisteminin yeterliliği konusunda kilit paydaşlara şeffaflık 
sağlamak ve bu sayede operasyonlara güven, işletme hedeflerine 
ulaşılmasında güvence sağlamak ve artık risklerin yeterli derecede 
anlaşılmasını temin etmek.

MEA03 Yönetilen dış gereksinimlerle uyum İşletmenin tüm uygulanabilir dış gereksinimlerle uyumlu 
olduğundan emin olmak.

MEA04 Yönetilen güvence İşletmenin, iyi kabul edilmiş güvence yaklaşımlarına dayanan bir 
yol haritası kullanarak, güvence incelemeleri planlama, 
kapsamlaştırma, uygulama ve takip etme konusunda rehberlik 
sağlayarak etkin ve verimli güvence girişimleri tasarlamasını ve 
geliştirmesini sağlamak.
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BÖLÜM 6 
COBIT’DE PERFORMANS YÖNETİMİ

Bölüm 6 
  COBIT’de Performans Yönetimi 

  6.1   Tanım 

Performans yönetimi, yönetişim ve yönetim sisteminin önemli bir parçasıdır. “Performans yönetimi” tüm faaliyetler 
ve yöntemler için kullanılan genel bir terimi gösterir. Performans yönetimi, yönetişim ve yönetim sistemi ile bir 
işletmenin tüm bileşenlerinin ne kadar iyi çalıştığını ve istenen seviyeye ulaşmak için bunların nasıl 
geliştirilebileceklerini ifade eder. Yetenek seviyeleri ve olgunluk seviyeleri gibi kavramları ve yöntemleri içerir. 
COBIT, bu faaliyetleri tanımlamak için COBIT Performans Yönetimi (CPM) terimini kullanır ve bu terim COBIT 
çerçevesinin ayrılmaz bir parçasıdır. 

  6.2   COBIT Performans Yönetim İlkeleri 

COBIT® 2019 aşağıdaki ilkelere dayanmaktadır: 

 CPM 'nin anlaşılması ve kullanılması basit olmalıdır. 1.

 CPM, COBIT kavramsal modeliyle tutarlı olmalı ve onu desteklemelidir. Yönetişim sisteminin her türlü 2.
bileşeninin performansının yönetilmesini sağlamalıdır. Kullanıcılar uygulamak isterlerse, süreçlerin ve diğer tür 
bileşenlerin (ör. organizasyon yapıları veya bilgi) performansını yönetmek mümkün olmalıdır. 

 CPM güvenilir, tekrarlanabilir ve ilgili sonuçlar sağlamalıdır. 3.

 CPM esnek olmalıdır, bu nedenle farklı önceliklere ve ihtiyaçlara sahip farklı organizasyonların gereksinimlerini 4.
destekleyebilmelidir. 

 CPM, öz değerlendirmelerden resmi değerlendirmelere veya denetimlere kadar farklı değerlendirme türlerini 5.
desteklemelidir. 

  6.3   COBIT Performans Yönetimine Genel Bakış 

CPM modeli (şekil 6.1), CMMI® Development  V2.020
1 kavramlarını büyük ölçüde hizalar ve genişletir: 

 Süreç faaliyetleri, yetenek seviyeleriyle ilişkilidir. Bu, COBIT® 2019 Çerçevesi: Yönetişim ve Yönetim Hedefleri 

rehberinde yer almaktadır. 

 Diğer yönetişim ve yönetim bileşeni türleri (ör. organizasyon yapıları, bilgi) ayrıca gelecek rehberlikte onlar için 

tanımlanmış yetenek seviyelerine sahip olabilirler. 

 Olgunluk seviyeleri, odak alanlarıyla (yani, yönetişim ve yönetim hedeflerinin ve altta yatan bileşenlerin bir 

bütünü) ilişkilendirilir ve tüm gerekli yetenek seviyelerine ulaşıldığında olgunluk seviyelerine ulaşılır. 

1

20 CMMI® Development V2.0, CMMI Institute, USA, 2018, https://cmmiinstitute.com/model-viewer/dashboard
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Eğer işletmeler, Uluslararası Standartlaştırma Örgütü (ISO) / Uluslararası Elektroteknik Komisyonu (IEC) 15504’e 
(şimdi, yetenek seviyelerinin çok farklı anlamlara sahip olduğu ISO / IEC 33000)  dayanan COBIT 5 süreç yetenek 
modelini kullanmaya devam etmek istiyorlarsa COBIT® 2019 Çerçevesi: Yönetişim ve Yönetim Hedefleri bunun için 
gerekli tüm bilgilere sahiptir. Ayrı bir süreç değerlendirme modeli (PAM) yayınları gerekli değildir ve bunlar 
COBIT® 2019 için sağlanmayacaktır. 

COBIT® 2019’de, açık süreç çıktıları veya süreç amaçları, süreç pratiklerinin kendileri ile değiştirilmiştir. Bu, bir 
ISO / IEC 33000 değerlendirmesi için aşağıdaki durumla sonuçlanır: 

 Süreç çıktıları artık süreç pratikleriyle birebir temelinde bağlantılıdır (yani süreç çıktıları, süreç pratiklerinin 1.
başarılı bir şekilde tamamlanmasıdır). Not: Süreç pratikleri, pratik olarak formüle edilir ve sonuçlar buradan elde 
edilebilir. Örnek: APO01.01 Kurumsal B&T için yönetim sistemi tasarlamak’ın süreç çıktısı olarak APO01.01: 
Kurumsal B&T için bir yönetim sistemi tasarlanmıştır. 

 Temel pratikler, her bir yönetişim ve yönetim hedefi için COBIT® 2019 süreç pratiklerine eşittir. 2.

 İş ürünleri, her bir yönetişim / yönetim hedefinde, C bileşeni altındaki Bilgi Akışları ve Öğelerine eşittir. 3.

Böylece, çıktıların temel pratiklere ve iş ürünlerine eşleştirilmesi, COBIT® 2019’deki tanım gereği yapılmıştır. 

  6.4   Süreçlerin Performansını Yönetmek 

  6.4.1   Süreç Yetenek Seviyeleri 

COBIT® 2019, Yetenek Olgunluk Modeli Entegrasyonu (CMMI®)-tabanlı bir süreç yetenek düzenini 
desteklemektedir. Her yönetişim ve yönetim hedefindeki süreç, 0 ile 5 arasında değişen çeşitli yetenek seviyelerinde 
çalışabilir. Yetenek seviyesi, bir sürecin ne kadar iyi uygulandığının ve gerçekleştirildiğinin bir ölçüsüdür. Şekil 6.2, 
söz konusu modeli, artan yetenek seviyelerini ve her birinin genel özelliklerini göstermektedir. 

Şekil 6.1—Yetenek Seviyeleri

COBIT 5 PAM
(ISO/IEC 15504➔
ISO/IEC 33000)

CMMI 2.0

Yetenek                              Yetenek                          Yetenek

                                                                                   Yetenek

Süreçler

Diğer yönetişim ve yönetim
bileşenleri türleri

                                     Olgunluk                          Olgunluk

COBIT Update
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COBIT çekirdek modeli, farklı yetenek seviyelerindeki süreçlerin açıkça tanımlanmasını sağlayarak, tüm süreç 
faaliyetlerine yetenek seviyeleri atar. Daha fazla ayrıntı için COBIT® 2019 Çerçevesi: Yönetişim ve Yönetim 
Hedefleri’ne bakınız. 

  6.4.2   Süreç Faaliyetlerini Derecelendirme 

Bir yeterlilik seviyesi, bir dizi değerle ifade edilebilecek olan farklı derecelerde elde edilebilir. Kullanılabilir 
derecelendirme aralığı, performans değerlendirmesinin yapıldığı ortama bağlıdır: 

 Bağımsız formal sertifikasyona yol açan bazı resmi yöntemler, ikili başarılı / başarısız derecelendirme dizisi 

kullanır. 

 Daha az resmi yöntemler (performans iyileştirme bağlamlarında sıklıkla kullanılır), aşağıdaki gibi daha geniş bir 

derecelendirme aralığıyla daha iyi çalışır: 

 Tam Olarak—Yetenek seviyesine, yüzde 85'ten daha fazla ulaşılmaktadır (Bu bir kanaat olup süreç faaliyetleri, 

süreç amaçları veya örgütsel yapı gibi iyi uygulamaları faaliyete dönüştüren bileşenlerin incelenmesi veya 
değerlendirilmesiyle doğrulanabilir). 

 Büyük Ölçüde—Yetenek seviyesine, yüzde 50 ile yüzde 85 arasında ulaşılmaktadır. 

 Kısmen—Yetenek seviyesine yüzde 15 ile yüzde 50 arasında ulaşılmaktadır. 

 Yok—Yetenek seviyesine yüzde 15'ten daha az bir seviyede ulaşılmaktadır. 

  6.4.3   Odak Alanı Olgunluk Seviyeleri 

Bazen, bireysel süreç yetenek derecelendirmelerine uygulanabilir, ayrıntı düzeyi olmadan performansı ifade etmek 
için daha yüksek bir seviye gerekli olabilir. Olgunluk seviyeleri bu amaç için kullanılabilir. COBIT® 2019, olgunluk 
seviyelerini, şekil 6.3’te gösterildiği gibi, odak alanı seviyesinde bir performans ölçüsü olarak tanımlar. 

Şekil 6.2—Süreçlere ait Yetenek Seviyeleri

Süreç amacına ulaşmaktadır, iyi
tanımlanmıştır, performansını iyileştirmek
için ölçülmektedir ve sürekli iyileştirme
faaliyetleri yürütülmektedir.

Süreç amacına ulaşmaktadır, iyi tanımlanmıştır ve
performansı (nicel olarak) ölçülmektedir.

Süreç amacına, gerçekleştirilmiş olarak nitelendirilebilecek temel ancak eksiksiz
bir dizi faaliyetlerin uygulanamasıyla ulaşmaktadır.

Süreç çok organize olmamakla birlikte başlangıç seviyesi ya da sezgisel olarak nitelendirilebilecek
seviyede bir takım faaliyetlerin eksik uygulanması ile birlikte az ya da çok amacına ulaşmaktadır.

. Herhangi bir temel yeteneğin eksikliği

. Yönetişim ve yönetim amacına yönelik eksik yaklaşım

. Herhangi bir süreç pratiğinin amacını karşılama veya karşılayamama

Süreç, organizasyon varlıklarını kullanarak çok daha düzenli bir şekilde amacına
ulaşmaktadır. Süreçler normal olarak iyi tanımlanmıştır.
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Olgunluk seviyeleri, odak alanlarıyla (yani, bir yönetişim ve yönetim hedeflerinin ve altta yatan bileşenlerin bir 
bütünü) ilişkilidir ve odak alanında yer alan süreçlerin tümü özel  bir yetenek seviyesine ulaşırsa, belli bir olgunluk 
düzeyi elde edilir. 

  6.5   Diğer Yönetişim Sistemi Bileşenlerinin Performansını Yönetme 

  6.5.1   Örgütsel Yapıların Performans Yönetimi 

Örgütsel yapıların değerlendirilmesinde genel kabul görmüş veya resmi bir yöntem bulunmamasına rağmen, söz 
konusu yapılar aşağıdaki kriterlere göre daha az resmi olarak değerlendirilebilirler. Her kriter için, çeşitli yetenek 
seviyelerine bağlı olarak bir dizi alt kriter tanımlanabilir. Kriterler: 

 Örgütsel yapının (veya rolün) hesap verilebilirliğe veya sorumluluğa (bir sorumlu (R)-hesap veren (A)-danışılan 

(C)-bilgilendirilen (I), [RACI] çizelgesinde sırasıyla bir A veya R) sahip olduğu süreç pratiklerinin başarılı bir 
şekilde yürütülmesidir. 

 Örgütsel yapıları için aşağıdaki gibi bir dizi iyi pratiklerin başarılı bir şekilde uygulanmasıdır: 

 Çalışma ilkeleri 

 Örgütsel yapı resmi olarak kurulmuştur. -

 Örgütsel yapı açık, belgelenmiş ve iyi anlaşılmış yetkilendirmeye sahiptir. -

 Çalışma ilkeleri belgelenmiştir. -

 Çalışma ilkelerinde tanımlandığı şekilde düzenli toplantılar yapılmaktadır. -

 Toplantı raporları / tutanakları mevcut ve anlamlıdır. -

 Düzenleme 

 Örgütsel yapı resmi olarak kurulmuştur. -

 

Şekil 6.3—Odak Alanlarına ait Olgunluk Seviyeleri

Optimizasyon - Kuruluş sürekli
iyileştirmeye odaklanır.

Nicel - Kuruluş nicel performans iyileştirmeleri ile veri
odaklıdır.

Yönetilen - Planlama ve performans ölçümü, henüz standartlaştırılmamış olmasına
rağmen gerçekleştirilmektedir.

Başlangıç - İş tamamlanmıştır ancak odak alanındaki tüm amaç ve niyetlere henüz ulaşılmamıştır.

Eksik —Odak alanındaki yönetişim ve yönetim amaçlarına ulaşma yönündeki işler tamamlanabilir veya
tamamlanmayabilir.

Tanımlanmış - Kuruluş genelini kapsayan standartlar kuruluş genelinde
rehberlik sağlamaktadır.
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 Kontrol aralığı 

 Örgütsel yapı açık, belgelenmiş ve iyi anlaşılmış yetkilendirmeye sahiptir. -

 Çalışma ilkeleri belgelenmiştir. -

 Çalışma ilkelerinde tanımlandığı şekilde düzenli toplantılar yapılmaktadır. -

 Toplantı raporları / tutanakları mevcut ve anlamlıdır. -

 Yetki seviyesi ve karar hakları 

 Örgütsel yapının karar hakları tanımlanmış ve belgelenmiştir. -

 Örgütsel yapının karar haklarına saygı duyulmakta ve bunlara uyulmaktadır (Bir kültür / davranış konusu). -

 Yetki delegasyonu 

 Yetki devri anlamlı bir şekilde uygulanmaktadır. -

 Eskalasyon prosedürleri 

 Eskalasyon prosedürleri tanımlıdır ve uygulanmaktadır. -

 Bir dizi örgütsel yapı yönetimi pratiklerinin başarılı bir şekilde uygulanması (örgütsel yapı açısından ortaya çıkan 

işlevsel olmayan pratikler): 

 Örgütsel yapıların performansı için hedefler belirlenmiştir. 

 Örgütsel yapının performansı planlanmış ve izlenmektedir. 

 Örgütsel yapı performansı, planlara uymak için ayarlanmaktadır. 

 Örgütsel yapı için gerekli olan kaynaklar ve bilgiler belirlenmiş, kullanılabilir duruma getirilmiş, tahsis edilmiş 

ve kullanılmaktadır. 

 Örgütsel yapı ile diğer paydaşlar arasındaki arayüzler hem etkin iletişim hem de sorumlulukların net bir şekilde 

tahsisini sağlamak için yönetilmektedir. 

 Düzenli değerlendirmeler, örgütsel yapının bileşiminde, görevinde veya herhangi bir diğer parametresinde 

gerekli olan sürekli iyileştirmeyi sağlamaktadır. 

Süreçler açısından, düşük yetenek seviyeleri bu kriterlerin bir alt kümesinin karşılanmasını gerektirirken, yüksek 
yetenek seviyeleri tüm kriterlerin karşılanmasını gerektirir. Ancak, daha önce belirtildiği gibi, örgütsel yapıların 
değerlendirilmesi için genel olarak kabul edilmiş bir düzen mevcut değildir. Bununla birlikte, bu bir işletmenin 
örgütsel yapıları için kendi yetenek düzenini tanımlamasını engellemez. 

  6.5.2   Bilgi Öğelerinin Performans Yönetimi 

B&T’nin bir yönetişim sistemi için bilgi öğesi bileşeni, COBIT® 2019 Çerçevesi: Yönetişim ve Yönetim 
Hedefleri’nde açıklanan süreç iş ürünlerine aşağı yukarı eşdeğerdir  

Bilgi öğelerinin değerlendirilmesinde genel kabul görmüş veya resmi bir yöntem bulunmamasına rağmen, ilk defa 
COBIT® 5: Gerçekleştirici Bilgisi’nde 21

2 sunulan bilgi referans modeline göre daha az resmi bir şekilde 
değerlendirilebilir. 

Bu model, bilgi için üç ana kalite kriteri ve şekil 6.4’te gösterildiği gibi 15 alt kriteri tanımlamaktadır. 

2

21 Bkz.ISACA, COBIT® 5: Gerçekleştici Bilgisi, bölüm 3.1.2 Amaçlar, ABD, 2013 , http://www.isaca.org/COBIT/Pages/COBIT-5-Enabling-
Information-product-page.aspx
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Bir bilgi öğesi, ilgili kalite kriterlerinin şekil 6.4’te tanımlandığı ölçüde başarıldığı dikkate alınarak 
değerlendirilebilir. 

Şekil 6.4—Bilgi Referans Modeli:  Bilgi Kalite Kriterleri

Asli

Veri değerlerinin 
gerçek veya doğru 
değerlerle ne kadar 
uyumlu olduğudur.

Bilginin doğru ve güvenilir olduğu 
derece 

Bilginin tarafsız, önyargısız ve yansız 
olduğu derece 

Bilginin eldeki işe uygulanabilir ve ona 
yardımcı olabildiği derece

Bilginin kaynağı ya da içeriği yönünden 
son derece itibarlı olduğu kapsam 

Bilginin eldeki iş için yeterince güncel 
olduğu derece 

Bilgi miktarının eldeki iş için 
uygun olduğu derece

Bilginin özlü ve kısa biçimde 
gösterildiği derece 

Bilginin aynı formatta 
gösterildiği derece 

Bilginin uygun dil, sembol, birimler ve 
açık tanımlarla olduğu derece 

Bilgiye erişimin yetkili tarafların erişimine 
uygun olarak kısıtlandığı derece

Bilginin gerektiğinde uygun olduğu ya da kolay 
ve hızlıca elde edilebilir olduğu derece

Bilginin kolayca manipüle edilebildiği 
ve farklı işlere uygulanabildiği derece

Bilginin kolayca anlaşılabildiği 
derece

Bilginin eksik olmadığı, eldeki iş için 
yeterli derinlik ve genişlikte olduğu 
derece

Bilginin doğru ve itibarlı olarak kabul 
edildiği kapsam

Bilginin, bilgi kullanıcısının 
görevine uygulanabilir 
olduğu kapsamdır ve 
bilginin akılcı ve açık bir 
biçimde sunulduğu, bilgi 
kalitesinin kullanım 
şartlarına bağlı olarak kabul 
edildiği kapsamdır. 

Bilgi
Kalite Kriterleri İçeriksel

Güvenlik/
Mahremiyet/

Erişilebilirlik

Doğruluk

Nesnellik

İnanılabilirlik 

Saygınlık

Erişilebilirlik 

Kısıtlı 
Erişim

İlgililik

Eksiksizlik 

Güncellik 

Uygun
Miktar

Az ve Özlü 
Gösterim 

Tutarlı
Gösterim

Yorumlanabilirlik 

Anlaşılabilirlik 

Manipülasyon 
Kolaylığı

Bilginin erişilebilir ya da 
elde edilebilir olduğu 
kapsamdır.
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  6.5.3   Kültür ve Davranış Performans Yönetimi 

Kültür ve davranış yönetişimi bileşeni için, BT’nin iyi yönetişimi ve yönetimi için arzu edilen (ve / veya istenmeyen) 
bir dizi davranışı tanımlamak ve her birine farklı yetenek seviyeleri atamak mümkün olmalıdır. 

COBIT® 2019 Çerçevesi: Yönetişim ve Yönetim Hedefleri, çoğu hedef için kültür ve davranış bileşeninin yönlerini 
tanımlar. Oradan, bu koşulların veya davranışların ne ölçüde karşılandığını değerlendirmek mümkündür. 

Daha ayrıntılı bir dizi istenen davranış içerecek olan odak alanı içeriği gelecekte geliştirilecektir. Kullanıcıya, en son 
durum ve mevcut odak alanı rehberliği için  isaca.org/cobit adresine başvurması önerilmektedir.
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Bölüm 7 
  Uyarlanmış Bir Yönetişim Sistemi Tasarımı 

  7.1   Tasarım Etkenlerinin Etkisi 

Bu bölüm, tasarım etkenlerinin kurumsal B&T yönetişim sistemi üzerindeki potansiyel etkisine yönelik üst seviyede genel 
bir bakış sunmaktadır. Ayrıca, kuruluş için uyarlanmış bir yönetişim sistemi tasarlamak maksadıyla üst seviye bir iş akışı 
tanımlamaktadır. Bu konular hakkında daha fazla bilgi  COBIT® 2019 Tasarım Rehberi’nde bulunabilir. 

Tasarım etkenleri, bir kuruluşun yönetişim sisteminin uyarlanmasını farklı şekillerde etkiler. Bu yayın şekil 7.1.’de 
gösterilen üç farklı etki türünü tanımlamaktadır. 

  

 

 Yönetim hedefi önceliği / seçimi—COBIT çekirdek modeli, her biri süreç ve bir dizi ilgili bileşenden oluşan 40 1.
yönetişim ve yönetim hedefi içermektedir. Bunlar aslında eşdeğerdir; aralarında doğal bir öncelik sırası yoktur. Ancak, 
tasarım etkenleri bu denkliği etkileyebilir ve bazı yönetişim ve yönetim hedeflerini diğerlerinden daha önemli kılabilir,  
bazen de bazı yönetişim ve yönetim hedeflerinin ihmal edilebilir ölçüde olmasına yol açabilir. Uygulamada, bu yüksek 
önem, önemli yönetişim ve yönetim hedefleri için daha yüksek hedef yetenek seviyelerinin belirlenmesi anlamına 
gelir. 

Şekil 7.1—Tasarım Etkenlerinin Bir Yönetişim ve Yönetim Sistemi Üzerindeki Etkisi

1. Yönetim
Hedeflerinin
Önceliği ve

Hedef
Yetenek

Seviyeleri

3. Özel
Odak Alanları

2. Bileşen
Çeşitliliği

Tasarım
Etkenlerinin

Etkisi
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Örnek: Bir kuruluş, kurumsal amaç listesinden en alakalı kurumsal amaçlarını belirlediğinde ve amaç 
basamaklandırmasını uyguladığında, bu durum öncelikli yönetim hedeflerinin seçimine yol açacaktır. Örneğin EG01 
Rekabetçi ürün ve hizmetler portföyü bir kuruluş tarafından çok yüksek olarak değerlendirildiğinde, bu APO05 
Yönetilen portföy yönetim hedefini kuruluşun yönetim sisteminin önemli bir parçası yapacaktır. 
 

Örnek: Riskten kaçınan bir kuruluş, risk ve güvenliği yönlendirmek ve yönetmek isteyen yönetim hedeflerine daha 
fazla öncelik verecektir. Yönetişim ve yönetim hedefleri EDM03 Garanti edilmiş risk optimizasyonu, APO12 
Yönetilen risk, APO13 Yönetilen güvenlik ve DSS05 Yönetilen güvenlik hizmetleri, o kuruluşun yönetişim sisteminin 
önemli bir parçası haline gelecek ve bunlar için tanımlanan daha yüksek hedef yetenek seviyelerine sahip olacaktır. 
 

Örnek: Yüksek tehdit altındaki bir ortamda faaliyet gösteren bir kuruluş, yüksek yetenekli güvenlikle ilgili süreçlere 
ihtiyaç duyacaktır: APO13 Yönetilen güvenlik ve DSS05 Yönetilen güvenlik hizmetleri. 
 

Örnek: BT rolünün stratejik ve iş başarısı için çok önemli olduğu bir kuruluş, BT ile ilgili rollerin organizasyon 
yapısına yüksek katılımına, BT profesyonelleri tarafından işin tam olarak anlaşılmasına (ve bunun tersi) ihtiyaç duyar 
ve APO02 Yönetilen strateji ve APO08 Yönetilen ilişkiler gibi stratejik süreçlere odaklanır. 

 Bileşenlerin çeşitliliği—Yönetişim ve yönetim hedeflerine ulaşmak için bileşenler gereklidir. Bazı tasarım 2.
etkenleri bir veya daha fazla bileşenin önemini etkileyebilir veya belirli çeşitlilikleri gerektirebilir. 
 

Örnek: Küçük ve orta ölçekli kuruluşlar, COBIT çekirdek modelinde belirtilen rollerin ve kurumsal yapıların 
tamamına ihtiyaç duymayabilir, ancak bunun yerine bunun azaltılmış bir kümesini kullanabilirler. Bu azaltılmış 
yönetişim ve yönetim hedefleri kümesi ve dahil edilen bileşenler Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler odak alanında 
tanımlanmıştır.22

1 
 

Örnek: Yasa ve düzenlemelere tabi bir ortamda faaliyet gösteren bir kuruluş, belgelendirilmiş iş ürünlerine, 
politikalarına ve prosedürlerine ve örneğin uyumluluk görevlisi işlevi gibi bazı rollere daha fazla önem verecektir. 
 

Örnek: Çözüm geliştirme ve operasyonlarda DevOps kullanan bir kuruluş, BAI03 Yönetilen çözümleri belirleme ve 
oluşturulma ile DSS01 Yönetilen operasyonlar süreçlerine odaklanan özel faaliyetlere, örgütsel yapıya, kültüre vb 
ihtiyaç duyacaktır. 

 Belirli odak alanları ihtiyacı—Tehdit görünümü, belirli risk, hedef geliştirme yöntemleri ve altyapı kurulumu gibi 3.
bazı tasarım etkenleri, temel COBIT model içeriğinin belirli bir bağlamda değiştirilmesi ihtiyacını doğuracaktır. 

Örnek: DevOps yaklaşımını benimseyen kuruluşlar, COBIT için DevOps odak alan rehberinde açıklanan çeşitli 
genelleyici COBIT süreçlerinin versiyonlarına sahip bir yönetişim sistemine ihtiyaç duyar.23  
 

Örnek: Küçük ve orta ölçekli kuruluşlar daha az personele, daha az BT kaynağına ve daha kısa ve daha doğrudan 
raporlama hattına sahiptir ve büyük kuruluşlardan daha birçok açıdan farklılık göstermektedirler. Bu nedenle,  bu 
kuruluşların B&T yönetişim sistemi, büyük kuruluşlara kıyasla daha az zahmetli olacaktır. Bu husus, COBIT için 
KOBİ odak alanı rehberinde açıklanmaktadır.24

24 

1

22 COBIT® 2019 Çerçevesi: Giriş ve Metodoloji yayın tarihinde, küçük ve orta büyüklükte işletmeler odak alanı içeriği, geliştirilme aşamasındaydı 
ve henüz yayımlanmamıştı.

  

23  COBIT® 2019 Çerçevesi: Giriş ve Metodoloji yayın tarihinde, DevOps odak alanı içeriği geliştirilme aşamasındaydı ve henüz yayımlanmamıştı
24

24 COBIT® 2019 Çerçevesi: Giriş ve Metodoloji yayın tarihinde, KOBİ küçük ve orta büyüklükte işletmeler odak alanı içeriği geliştirilme 
aşamasındaydı ve henüz yayımlanmamıştı.
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  7.2   Tasarım Sürecindeki Aşamalar ve Adımlar 

Şekil 7.2, uyarlanmış bir yönetişim sistemi tasarlamak için önerilen iş akışını göstermektedir. 

  

 

Şekil 7.2’de, gösterildiği gibi tasarım sürecindeki farklı aşamalar ve adımlar, yönetişim ve yönetim hedeflerine veya ilgili 
yönetişim sistemi bileşenlerine öncelik verilmesi, hedef yetenek seviyeleri veya bir yönetişim sistemi bileşeninin belirli 
çeşitlerinin benimsenmesi konularında önerilere yol açacaktır. 

Bu adımların veya alt adımların bazıları, çok sayıda tasarım etkeninin varlığı, tasarım etkeni rehberliğinin genel niteliği ve 
kullanılan eşleştirme tabloları göz önüne alındığında kaçınılmaz olarak çelişkili rehberlikle sonuçlanabilir. 

Farklı adımlar boyunca elde edilen tüm rehberliklerin bir tasarım tuvaline - tasarım sürecinin son aşamasında - konulması 
ve tasarım tuvalindeki öğeler arasındaki uyuşmazlıkların çözülmesi (mümkün olan dereceye kadar) ve sonuçlandırılması 
önerilir. Sihirli bir formül bulunmamaktadır. Nihai tasarım, tasarım tuvalindeki tüm unsurlara bağlı olarak, her durum için 
bir karar şeklinde olacaktır. Kuruluşlar bu adımları izleyerek kendi ihtiyaçlarına uyarlanmış bir yönetişim sistemi 
gerçekleştireceklerdir.

Şekil 7.2—Yönetişim Sistemi Tasarım İş Akışı

1. Kuruluş
bağlamını ve

stratejisini
anlamak.

2. Yönetişim
sisteminin
başlangıç
kapsamını
belirlemek.

3. Yönetişim
sisteminin
kapsamını
düzeltmek.

4. Yönetişim
sistemi
tasarımını
tamamlamak.

. 1.1 Kurumsal stratejiyi
anlamak.
. 1.2 Kurumsal amaçları
anlamak.
. 1.3 Risk profilini
anlamak.
. 1.4 B&T-ilişkin mevcut
sorunları anlamak.

. 2.1 Kurumsal stratejiyi
dikkate almak.
. 2.2 Kurumsal amaçları
dikkate almak ve COBIT

amaç basamaklarını uygulamak.
. 2.3 Kurumdsal risk profilini
dikkate almak.
. 2.4 B&T-ilişkin mevcut
sorunları dikkate almak.

. 3.1 Tehdit görüntüsünü
dikkate almak.
. 3.2 Uyum gereksinimlerini
dikkate almak.
. 3.3 BT rolünü dikkate almak.
. 3.4 Kaynak edinim modelini
dikkate almak.
. 3.5 BT uygulama yöntemlerini
dikkate almak.
. 3.6 BT uyarlama stratejisini dikkate almak.
. 3.7 Kuruluş büyüklüğünü dikkate almak.

. 4.1 Doğal öncelik
çatışmalarını çözmek.
. 4.2 Yönetişim sistemi
tasarımını tamamlamak.
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BÖLÜM 8 
KURUMSAL BT YÖNETİŞİMİNİN UYGULANMASI

Bölüm 8 
  Kurumsal BT Yönetişiminin Uygulanması 

  8.1   COBIT Uygulama Rehberinin Amacı 

COBIT® 2019 Uygulama Rehberi, kuruluş geneli açısından B&T’nin yönetişimini vurgulamaktadır. Bu rehber, 
B&T’nin kuruluşlarda yaygın olduğunu, iş ve BT ilişkin faaliyetleri ayırmanın ne mümkün ne de iyi bir pratik 
olduğunu kabul etmektedir. Bu nedenle, kurumsal B&T'nin yönetişimi ve yönetimi, uçtan uca iş ve BT işlevsel 
sorumluluk alanlarını kapsayacak şekilde, kurumsal yönetişimin ayrılmaz bir parçası olarak uygulanmalıdır. 

Bazı yönetişim sistemi uygulamalarının başarısız olmasının ortak nedenlerinden biri, faydaların gerçekleşmesini 
sağlamak için başlatılmaması ve daha sonra programlar gibi uygun şekilde yönetilmemesidir. Yönetişim 
programlarının üst yönetim tarafından desteklenmesi, uygun şekilde kapsamlandırılması ve daima ulaşılabilir 
hedeflerinin tanımlaması gerekir. Bu kurallar, işletmenin planlandığı gibi değişim hızını özümsemeni sağlar. Bu 
nedenle, program yönetimi, uygulama yaşam döngüsünün ayrılmaz bir parçası olarak ele alınmıştır. 

Ayrıca, iyileştirme girişimlerinin etkin bir şekilde yürütmek için bir program ve proje yaklaşımı önerilmesinin yanı 
sıra, genel amaç, kurumsal yönetişimin diğer taraflarında olduğu gibi, kurumsal B&T’yi yönlendirmek ve yönetmek 
için normal bir iş pratiği ve sürdürülebilir bir yaklaşım oluşturmaktır. Bu nedenle uygulama yaklaşımı, değişimi 
kolaylaştırarak ve etkinleştirerek, iş ve BT paydaşlarının ve rol oyuncularının BT ilişkin yönetişim ve yönetim 
kararlarının ve faaliyetlerinin sahipliğini üstlenmesini güçlendirmeye dayanmaktadır. BT ilişkin önceliklere ve 
yönetişimi iyileştirmeye odaklanma süreci, ölçülebilir bir fayda yarattığında ve program devam eden iş faaliyetine 
dahil edildiğinde uygulama programı kapatılır. 

Bu hususlar hakkında ek bilgi, COBIT® 2019 Uygulama Rehberi’nde bulunabilir. 

  8.2   COBIT Uygulama Yaklaşımı 

COBIT uygulama yaklaşımını oluşturan yedi aşama vardır: 

 İtici etkenler nelerdir? 

 Neredeyiz? 

 Nerede olmak istiyoruz? 

 Ne yapılması gerekiyor? 

 Oraya nasıl gideriz? 

 Ulaştık mı? 

 Devinimi nasıl sürdürürüz? 

COBIT uygulama yaklaşımı şekil 8.1’de özetlenmiştir. 



COBIT® 2019 ÇERÇEVESİ: GİRİŞ & METODOLOJİ

50

  

 

  8.2.1   Aşama 1—İtici etkenler nelerdir? 

Uygulama yaklaşımının 1. aşaması, mevcut değişiklik itici etkenleri tanımlar ve daha sonra basit bir iş olurluk 
incelemesi taslağına dönüşmek üzere üst düzey yönetici seviyeleri için bir değişim isteği yaratır. Bir değişiklik iticisi, 
değişimi teşvik eden bir iç ya da dış bir olay, koşul ya da bir anahtar konudur. Olaylar, eğilimler (endüstri, pazar ya 
da teknik), performans düşüklükleri, yazılımların uygulanması ve hatta kurumun amaçları itici etken rolü 
oynayabilir. 

Programın uygulanması ile ilgili risk, iş olurluk incelemesinde tanımlanmakta ve yaşam döngüsü boyunca 
yönetilmektedir. Bir iş olurluk incelemesinin hazırlaması, sürdürülmesi ve izlemesi, yönetişim sisteminin 
iyileştirilmesi de dahil olmak üzere herhangi bir girişimin gerekçelendirilmesi, desteklenmesi ve ardından başarılı 
sonuçlarının sağlanması için temel ve önemli disiplinlerdir. Bunlar, programın faydalarına ve gerçekleştirilmesine 
sürekli odaklanılmasını sağlarlar. 

  8.2.2   Aşama 2—Şimdi Neredeyiz? 

2. aşama, BT ilişkin hedefleri kurumsal stratejiler ve risk ile hizalar ve en önemli kurumsal amaçları, hizalanma 
amaçlarını ve süreçleri önceliklendirir. COBIT® 2019 Tasarım Rehberi bu seçime yardımcı olacak çeşitli tasarım 
etkenleri sağlar. 

Kuruluş, seçilen kurumsal ve BT ilişkin amaçlara ve diğer tasarım etkenlerine dayanarak, başarılı sonuçları sağlamak 
için yeterli yeteneğe sahip olan kritik yönetişim ve yönetim hedeflerini ve temelindeki süreçleri tanımlamalıdır. 

Şekil 8.1—COBIT Uygulama Yol Haritası
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BÖLÜM 8 
KURUMSAL BT YÖNETİŞİMİNİN UYGULANMASI

Yönetimin mevcut yetkinliğini ve nerelerde eksiklikler olduğunu bilmeye ihtiyacı vardır. Bu, seçilen süreçlerin 
şimdiki durumuna ait bir süreç yetkinlik değerlendirmesi yapılması ile sağlanır. 

  8.2.3   Aşama 3—Nerede Olmak İstiyoruz? 

3. aşamada, iyileştirme için bir hedef seçilir ve ardından olası çözümleri belirlemek için bir fark analizi 
gerçekleştirilir. 

Bazı çözümler hızlı kazanımlar olabilirken diğerleri daha güç ve uzun vadeli görevler olabilir. Öncelik ulaşılması en 
kolay ve en çok faydayı sağlayabilecek girişimlere verilmelidir. Uzun vadeli görevler, yönetilebilir daha küçük 
parçalara bölünmelidir. 

  8.2.4   Aşama 4—Ne Yapılması Gerekiyor? 

4. aşama, gerekçelendirilebilir olurluk incelemeleri tarafından desteklenen projeleri tanımlayarak ve uygulama için 
bir değişiklik planı geliştirilerek makul ve pratik çözümleri planlar. İyi geliştirilmiş bir iş olurluk incelemesi, 
projenin faydalarının tanımlanmasına ve bunun devamlı izlenmesinin sağlanmasına yardımcı olacaktır. 

  8.2.5   Aşama 5—Oraya Nasıl Ulaşırız? 

5. aşamada, iş hizalanmasının başarılmasını ve performansının ölçülebilmesini garanti altına almak için önerilen 
çözümlerin gündelik uygulamalara dökülmesi ve ölçütler ile izleme mekanizmalarının kurulması sağlanır. 

Başarı; üst yönetimin işe dahil olmasını, farkındalığını ve iletişimi, taahhüdünü, işi anlamasını ve etkilenen iş birimi 
ile BT süreç sahiplerinin sahipliğini gerektirir. 

  8.2.6   Aşama 6—Oraya Ulaştık mı? 

6. aşama, iyileştirilmiş yönetişim ve yönetim uygulamalarının normal iş faaliyetlerine sürdürülebilir bir şekilde 
dönüşümüne ve ayrıca performans ölçütleri ve beklenen faydaları kullanarak iyileştirme başarısının izlenmesine 
odaklanır. 

  8.2.7   Aşama 7—Devinimi Nasıl Sürdürürüz? 

7. aşama, girişimin genel başarısını gözden geçirir, ilave yönetişim veya yönetim gereksinimlerini tanımlar ve sürekli 
iyileştirme ihtiyacını güçlendirir. Ayrıca, yönetişim sistemini iyileştirmek için başka fırsatları da önceliklendirir. 

Program ve proje yönetimi, iyi uygulamaları baz almaktadır ve yedi aşamanın her biri için kontrol noktası sağlar. 
Böylece program performansının beklenene uygun olduğu, iş olurluk incelemesinin ve risklerinin güncel olduğu, bir 
sonraki aşamaya ait planlamanın uygun biçimde ayarlanmış olduğu garanti altına alınır. Burada kuruluşun standart 
yaklaşımının izleneceği varsayılmaktadır. 

Program ve proje yönetimi konusunda daha fazla rehberlik BAI01 Yönetilen programlar ve BAI11 Yönetilen projeler 
COBIT yönetim hedeflerinde bulunabilir. Aşamaların herhangi birisinde raporlama açıkça belirtilmemiş olsa da, 
raporlama tüm aşamalarda ve tekrarlamalarda sürekli yapılması gereken bir görevdir. 
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8.3   COBIT® 2019 Tasarım Rehberi ve COBIT® 2019 Uygulama Rehberi İlişkisi 

COBIT® 2019 Tasarım Rehberi’nde açıklanan iş akışı, COBIT® 2019 Uygulama Rehberi ile aşağıdaki bağlantı 
noktalarına sahiptir. COBIT® 2019 Tasarım Rehberi, COBIT® 2019 Uygulama Rehberi’nde tanımlanan bir dizi 
görevi detaylıca açıklamaktadır. Şekil 8.2 bu bağlantı noktalarına ait üst seviye bir genel bakış sunmaktadır. Daha 
detaylı bilgi COBIT® 2019 Tasarım Rehberi’nde bulanabilir. 
  

Şekil 8.2—COBIT Tasarım Rehberi ve COBIT Uygulama Rehberi Arasındaki Bağlantı Noktaları
COBIT Uygulama Rehberi  COBIT Tasarım Rehberi

Aşama 1—İtici etkenler nelerdir? (Sürekli İyileştirme [Sİ] 
görevleri)

� Adım 1—Kuruluş bağlamını ve stratejisini anla.

Aşama 2—Neredeyiz? (Sİ görevleri) � Adım 2—Yönetişim sisteminin başlangıç kapsamını 
belirle. 
Adım 3—Yönetişim sisteminin kapsamını düzelt. 
Adım 4—Yönetişim sistem tasarımını tamamla.

Aşama 3—Nerede olmak istiyoruz? (Sİ görevleri) � Adım 4—Yönetişim sistem tasarımını tamamla.
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BÖLÜM 9 
COBIT İLE BAŞLAMAK: VAKAYI OLUŞTURMAK

Bölüm 9 
  COBIT İle Başlamak: Vakayı Oluşturmak 

  9.1   İş Olurluk İncelemesi 

Ortak iş pratikleri, büyük bir projenin ve/veya finansal yatırımın başlatılmasını analiz etmek ve gerekçelendirmek 
için bir iş olurluk incelemesi hazırlamayı emreder. Bu örnek, bir EGIT uygulama programına yapılan yatırımı 
gerekçelendirmek için bir iş olurluk incelemesinin hazırlanmasını teşvik etmek için, kuralcı olmayan ve jenerik bir 
rehber olarak verilmiştir. Her işletmenin EGIT’i geliştirmesi için kendi sebepleri ve iş olurluk incelemesini hazırlama 
konusunda kendi yaklaşımları vardır. Bu, niceliksel faydalara vurgu yaparak ayrıntılı bir yaklaşımdan daha üst düzey 
ve nitel bir bakış açısına kadar değişebilir. İşletmeler, eğer varsa, iç uygulamalarda mevcut olan iş olurluk incelemesi 
ve yatırım gerekçelendirme yaklaşımlarını takip etmelidir. Bu örnek ve bu yayımdaki rehberlik, bir iş olurluk 
incelemesinde ele alınması gereken konulara odaklanmaya yardımcı olmak amacıyla sağlanmıştır. 

Örnek senaryodaki Acme Corporation, geleneksel ve iyi yapılandırılmış iş birimlerinden oluşan ve en yeni 
Internet tabanlı teknolojileri benimseyen büyük çok uluslu bir şirkettir. İş birimlerinin çoğu satın alınmış ve 
farklı yerel politik, kültürel ve ekonomik ortamlara sahip çeşitli ülkelerde bulunmaktadır. Merkez grubun üst 
düzey yönetim ekibi, bir süredir merkezi olarak kullandıkları COBIT dahil olmak üzere en son kurumsal 
yönetişim rehberliklerinden etkilenmiştir. 
Gelişmiş BT’nin hızlı genişlemesi ve benimsenmesinin beklenen değeri sağlayacağından emin olmak 
istenmekte; ayrıca önemli yeni risklerin yönetilmesi de amaçlanmaktadır. Bu nedenle, tekdüze bir EGIT 
yaklaşımının kurum genelinde benimsenmesi için talimat verilmiştir. Bu yaklaşım, denetim ve risk birimlerinin 
katılımını ve tüm varlıklardaki kontrollerin yeterliliğinin iş birimi yönetimi tarafından kurum içi yıllık 
raporlamasını içerir. 

Örnek, gerçek durumlardan türetilmiş olmasına rağmen, belirli ve mevcut bir işletmeyi yansıtmamaktadır. 

  9.2   Yönetici Özeti 

Bu iş olurluk incelemesi, Acme Corporation için COBIT’e dayanarak önerilen EGIT programının kapsamını 
özetlemektedir. 

Acme firmasının yönetim kurulu ve iş birimlerinin girişimi desteklemesi ve potansiyel faydaları tanımlamasını 
sağlamak için uygun bir iş olurluk incelemesine ihtiyaç vardır. Acme firması beklenen faydaların gerçekleştiğinden 
emin olmak için iş olurluk incelemesini izleyecektir. 

Acme firmasını oluşturan iş birimleri açısından kapsama her şey dahildir. Sınırlı program kaynaklarından dolayı 
EGIT programı tarafından başlangıç kapsamı dahilinde tüm varlıklar için bir tür önceliklendirme yönteminin 
uygulanacağı kabul edilmektedir. 

Acme firması yönetim kurulundan başlayarak her bir işletmedeki yerel yönetim, ayrıca hissedarlar ve devlet 
kurumları gibi dış paydaşlar da dahil çeşitli paydaşların EGIT programının sonuçlarına ilgisi vardır. 

EGIT programının gerekli küresel ölçekte uygulanmasında, risk gibi bazı önemli zorluklara da dikkat edilmesi 
gerekmektedir. En zorlayıcı hususlardan biri bağlı Internet işletmelerinin birçoğunun girişimci niteliği ve ayrıca 
Acme firmasındaki mevcut merkezi olmayan dağıtık yapıdaki iş modelidir. 

EGIT programı, Acme süreçlerinin ve her bir iş birimi ile ilgili COBIT'te tanımlananlarla ilgili olarak yönetişim 
sisteminin diğer bileşenlerinin yetenekliliklerine odaklanarak gerçekleştirilecektir. Her bir işletme odağı olacak olan 
ilişkili ve öncelikli yönetişim ve yönetim hedefleri, EGIT programının üyeleri tarafından tesis edilmiş bir çalıştay 
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yaklaşımı ile belirlenecektir. Hedefler her bir birimin stratejik ve kurumsal hedeflerinin yanı sıra, belirli bir iş 
birimine uygulanan BT ile ilgili iş riski senaryolarıyla başlayacaktır. 

EGIT programının amacı, yönetişim yapıları dahil yeterli bir yönetişim sisteminin uygulanmasını sağlamak ve ilgili 
BT süreçlerinin yeteneği ve yeterliliğini arttırmaktır. Beklenen, bir BT sürecinin yeteneğinin artmasıyla etkinlik ve 
kalitesinin de artmasıdır. Eş zamanlı olarak, ilişkili risk orantılı olarak azalacaktır. Bu şekilde, her bir iş birimi 
tarafından gerçek iş faydaları elde edilebilir. 

Her bir iş biriminde yetenek seviyesinin değerlendirilme süreci oluşturulduktan sonra, normal iş pratikleri olarak her 
bir iş biriminde öz değerlendirmelerin devam edeceği beklenmektedir. 

EGIT programı iki ayrı aşamada sunulacaktır. İlk aşama, ekibin Acme kuruluşunun genelinde kullanılacak olan 
yaklaşım ve araç setini geliştirip test edeceği bir geliştirme aşamasıdır. Birinci aşamanın sonunda, sonuçlar nihai 
onay için grup yönetimine sunulacaktır. Nihai onay alındıktan sonra, EGIT programı onaylanmış bir iş olurluk 
incelemesi biçiminde, kuruluş genelinde kararlaştırılan şekilde uygulanır(uygulama, 2. aşama). 

Her bir iş biriminde tanımlanan düzeltici eylemlerin uygulanmasının EGIT programının sorumluluğunda olmadığı 
not edilmelidir. EGIT programı, her birim tarafından sağlanan ilerlemeyi sadece birleştirecek ve rapor edecektir. 

EGIT programı tarafından karşılanması gereken son zorluk, sonuçları ileriye yönelik sürdürülebilir bir şekilde rapor 
etmektir. Bu konu zaman alacak, önemli bir miktarda tartışma ve gelişmeye neden olacaktır. Bu tartışma ve gelişme, 
mevcut kurumsal raporlama mekanizmalarında ve puan kartlarında bir iyileştirmeyle sonuçlanmalıdır. 

EGIT programının gelişim aşaması için bir başlangıç bütçesi hazırlanmıştır. Bütçe ayrı bir çizelgede 
detaylandırılmıştır. Projenin ikinci aşaması için ayrıntılı bir bütçe tamamlanacak ve grup yönetimine onaylanması 
için sunulacaktır. 

  9.3   Arka Plan 

EGIT, genel kurumsal yönetişimin ayrılmaz bir parçasıdır ve BT performansına ve işletmenin BT’ye bağımlılığından 
kaynaklanan atfedilebilen risk yönetimine odaklanır. 

BT, Acme kuruluşu işletmelerinin operasyonlarına bütünleştirilmiştir. Birçok işletmesi için Internet, operasyonların 
merkezinde yer almaktadır. Dolayısıyla EGIT, grubun  dağıtık olan yönetim yapısını takip eder. Her bir iştirak / iş 
birimi yönetimi,  EGIT ile ilgili uygun süreçlerin uygulanmasından sorumludur. 

Yıllık olarak, her önemli iştirak yönetiminin, yönetim kurulunun bir alt kümesi olan uygun risk komitesine resmi bir 
yazılı rapor sunması gerekir. Bu rapor, EGIT politikasının mali yıl boyunca ne ölçüde uygulandığını ayrıntılı olarak 
açıklayacaktır. Uygun risk komitesinin planlanan her toplantısında önemli istisnalar bildirilecektir. 

Risk ve denetim komitelerince desteklenen yönetim kurulu, grubun EGIT performansının bir EGIT beyanında, 
kurumsal tümleşik yıllık raporunun bir parçası olarak değerlendirilmesini, izlenmesini, raporlanmasını ve 
açıklanmasını sağlayacaktır. Beyanname, risk, uyumluluk ve iç denetim ekiplerinden ve her önemli iştirakin 
yönetiminden elde edilen raporlara dayanacaktır. Bu beyan hem iç hem de dış paydaşlara grubun EGIT 
performansının kalitesi hakkında alakalı ve güvenilir bilgi sağlayacaktır. 

İç denetim hizmetleri, EGIT yeterliliği ve etkinliği konusunda yönetime ve denetim komitesine güvence 
sağlayacaktır. 

BT ilişkin iş riski, ilgili risk komitesine sunulan risk kayıt defterinde risk yönetimi sürecinin bir parçası olarak rapor 
edilecek ve tartışılacaktır. 
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  9.4   İş Zorlukları 

BT’nin yaygın yapısı ve hızlı teknoloji değişimi nedeniyle, bütün BT ortamını yeterince kontrol etmek ve kuruluşu 
kabul edilemez risklere maruz bırakabilecek kontrol boşluklarını önlemek için güvenilir bir çerçeve gerekmektedir. 

Amaç, çeşitli işletme birimlerinin BT operasyonlarını engellemek değildir. Bunun yerine amaç, açıkça sadece Acme 
kuruluşunun grup EGIT tüzüğüne değil, aynı zamanda diğer yasal mevzuatlara ve / veya sözleşme gerekliliklerine de 
uyum sağlarken, bağlı işletmelerin risk profilini işletme işi anlamlı olacak bir şekilde geliştirmek ve artırılmış hizmet 
kalitesi ve verimliliğini sağlamaktır. 

Olası sorunlu noktalara ait bazı örnekler şunlardır:25
1 

 Birçok iş biriminin girişimci niteliği nedeniyle karmaşık BT güvence çalışmaları 

 Kullanılan Internet hizmet temelli iş modelleri nedeniyle karmaşık BT işletim modelleri 

 Farklı kültür ve dillerden oluşan coğrafi olarak dağınık işletmeler 

 Grup içinde kullanılan merkezi olmayan/birleştirilmiş ve büyük ölçüde özerk iş kontrol modeli 

 Yüksek derecede teknik ve zaman zaman değişken bir BT işgücüne sahip olan makul düzeyde BT yönetimi 

uygulanması 

 Riski yönetme ve yeterli kontrole gereksinim duyma ihtiyacı ile BT’nin kuruluşun inovasyon yetenekleri ve iş 

çevikliği yönündeki dengesini sağlaması 

 Her iş birimi için risk ve tolerans seviyelerinin belirlenmesi 

 Düzenleyici (mahremiyet) ve sözleşmeye bağlı (Ödeme Kartları Endüstrisi [PCI]) uyumluluk gereksinimlerini 

karşılamaya odaklanmaya olan artan bir ihtiyaç 

 Zayıf BT kontrolleriyle ilgili düzenli denetim bulguları ve BT hizmet kalitesiyle ilgili bildirilen sorunlar 

 Yüksek derecede rekabetçi bir pazarda yeni ve yenilikçi hizmetlerin başarılı ve zamanında teslimi 

  9.4.1   Fark Analizi ve Amaç 

Şu anda EGIT veya BT iyi pratik ve standartlarının kullanımı için grup çapında bir yaklaşım veya çerçeve 
bulunmamaktadır. Yerel iş birimler arasında, EGIT ile ilgili olarak iyi pratiklerin benimsenmesi farklı seviyelerdedir. 
Sonuçta, geleneksel olarak BT süreci yetenek seviyesine çok az özen gösterilmiştir. Deneyime dayanarak, seviyeler 
genellikle düşüktür. 

Bu nedenle, EGIT programının amacı, her bir iş birimine uygun BT ilişkin süreç ve kontrollerin yetenek ve yeterlilik 
seviyelerini öncelikli bir şekilde arttırmaktır. 

Sonuç önemli risklerin tanımlanmış ve açıklanmış olması ve yönetimin riski ele alıp ve durumu hakkında rapor 
verebilmesi olmalıdır. Her bir iş biriminin yetenek seviyesi arttıkça, kalite ve verimlilik de orantılı olarak artmalı ve 
her bir işletmenin BT ilişkin iş riski profili düşmelidir. 

Sonuçta, iş değeri, etkin GEIT’in bir sonucu olarak artmalıdır.26
2 

1

25 Bu noktalar, bölüm 4.5'teki (Tasarım Etkenleri) bir alt kümesidir ve ayrıca COBIT® 2019 Uygulama Rehberi’ nde tartışılmaktadır..
2

26 Bu ifadeyi desteklemek için ampirik araştırmalar mevcuttur. Örneğin op cit De Haes, Joshi and van Grembergen’e bakınız.
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  9.4.2   Düşünülmüş Alternatifler 

Her biri BT’nin belirli yönlerini kontrol etmeyi amaçlayan birçok BT çerçevesi vardır. COBIT çerçevesi, çoğu kişi 
tarafından dünyanın önde gelen EGIT ve kontrol çerçevesi olarak kabul edilmektedir. Acme kuruluşunun bazı 
iştirakları tarafından zaten uygulanmıştır. 

COBIT, EGIT uygulanması için tercih edilen çerçeve olarak Acme tarafından seçilmiştir ve bu nedenle tüm iştirakler 
tarafından tatbik edilmesi gerekmektedir. 

COBIT’in bütünüyle uygulanması zorunlu değildir; aşağıdakileri dikkate alarak, sadece belirli bir iştirak veya iş 
birimiyle ilgili alanların uygulanması gerekmektedir: 

 İş yaşam döngüsündeki her işletmenin gelişim aşaması 1.

 Her işletmenin iş hedefleri 2.

 İş birimi açısından BT’nin önemi 3.

 Her işletmenin karşılaştığı BT ilişkin iş riski 4.

 Yasal ve sözleşme gereksinimleri 5.

 İlgili diğer sebepler 6.

Belirli bir iştirak veya iş birimi başka bir çerçeve uygulamışsa veya gelecekte bir uygulama planlanmışsa, raporlama, 
denetim ve iç kontrolün açıklığı nedenleriyle bu uygulamalar COBIT ile eşleştirilmelidir. 

  9.5   Önerilen Çözüm 

EGIT programı iki ayrı aşamada planlanmaktadır. 

  9.5.1   1. Aşama Ön Planlama 

EGIT programının ilk aşaması geliştirme aşamasıdır. Programın bu aşamasında aşağıdaki adımlar 
gerçekleştirilmektedir: 

 Çekirdek ekip yapısı projedeki paydaşlar ve katılımcılar arasında kesinleştirilir. 1.

 Çekirdek ekip COBIT temel eğitimini tamamlar. 2.

 Grup için bir yaklaşım tanımlamak için çekirdek ekip ile çalıştay toplantıları yapılır. 3.

 Acme kuruluşu bünyesinde bilgi paylaşımı için bilgi havuzu görevi görmek üzere çevirimiçi bir topluluk 4.
oluşturulur. 

 Tüm paydaşlar ve ihtiyaçları tanımlanır. 5.

 Mevcut komite yapıları, rolleri ve sorumlulukları, karar kuralları ve raporlama düzenlemeleri gerektiğinde 6.
netleştirilir ve yeniden düzenlenir. 

 EGIT programının başarılı bir şekilde uygulanmasının temeli olarak, iş olurluk incelemesi geliştirilir ve 7.
sürdürülür. 

 Program boyunca ilkeleri, politikaları ve beklenen faydaları yönlendirmek için bir iletişim planı oluşturulur. 8.

 Program süresince ve sonrasında kullanılacak değerlendirme ve raporlama araçları geliştirilir. 9.

 Yaklaşım bir yerel işletmede test edilir. Bu yapılan faaliyet lojistikte kolaylık sağlamak ve yaklaşımın ve 10.
araçların düzeltilmesini temin etmek içindir. 

 Düzeltilmiş yaklaşım farklı işletmenin birinde pilot olarak uygulanır. Bu, EGIT program değerlendirme 11.
aşamasını daha zor iş koşulları altında yürütmenin zorluklarını anlamak ve niceliğini ölçmek içindir. 
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 Acme kuruluşunun üst yönetimine onay için bir uygulama planı dahil olmak üzere nihai iş olurluk incelemesi ve 12.
yaklaşımı sunulur. 

  9.5.2   2. Aşama Program Gerçekleştirilmesi 

EGIT programı, aşağıdaki adımları izleyerek kolaylaştırılmış ve tekrarlanan bir yaşam döngüsüne dayanan devam 
eden sürekli bir iyileştirme programı başlatmak için tasarlanmıştır: 

 Hem Acme kuruluşu grup perspektifinden hem de iş birimi düzeyinde, EGIT’i iyileştirmek için itici etkenleri 1.
belirleyin. 

 EGIT’in mevcut durumunu belirleyin. 2.

 Olması gereken EGIT’in durumunu belirleyin (hem kısa hem de uzun vadeli). 3.

 Yerel iş hedeflerin sağlanması ve böylece grup beklentilerini hizalamak için iş birimi düzeyinde nelerin 4.
uygulanması gerektiğini belirleyin. 

 Tanımlanmış ve kararlaştırılmış gelişme projelerini yerel iş birimi düzeyinde uygulayın. 5.

 Faydaları gerçekleştirin ve izleyin. 6.

 Devinimi devam ettirerek yeni çalışma yönteminizi sürdürün. 7.

  9.5.3   Program Kapsamı 

EGIT programı şunları kapsayacaktır: 

 Tüm grup işletmeleri. Ancak, sınırlı program kaynaklarından dolayı işletmeler etkileşim için 1.
önceliklendirilecektir. 

 Önceliklendirme yöntemi. Acme kuruluşu yönetimi ile anlaşmaya varılması gerekecektir, ancak aşağıdaki 2.
şekilde yapılabilir: 

 Yatırımın büyüklüğü a.

 Gruba olan kazanç/katkı b.

 Grubun bakışı açısından risk profili c.

 Bu kriterlerin bir kombinasyonu d.

 Cari mali yılda kapsanacak olan işletmelerin listesi. Bu, Acme kuruluşu yönetimi ile sonuçlandırılmalı ve 3.
kararlaştırılmalıdır. 

  9.5.4   Program Metodolojisi ve Hizalanması 

EGIT programı amacını tüm iş birimleri ile kolay ve etkileşimli bir çalıştay yaklaşımı kullanarak gerçekleştirecektir. 

Yaklaşım, iş hedefleri ve tipik olarak Genel Müdür (CEO) ve Finanstan Sorumlu Üst Yönetici (CFO) gibi hedef 
sahipleri ile başlar. Bu yaklaşım, program sonuçlarının beklenen iş sonuçları ve önceliklerle yakından hizalı olmasını 
sağlayacaktır. 

İş hedefleri ele alındıktan sonra, odak, genellikle Teknolojiden Sorumlu Üst Yönetici (CTO) veya Bilişim 
Sistemlerinden Sorumlu Üst Yönetici (CIO) kontrolünde olan BT operasyonlarına geçer. BT operasyonları 
düzeyinde, BT ilişkin iş risklerinin ve hedeflerinin daha fazla detayına inilir. 

İş ve BT hedefleri, aynı zamanda BT ilişkin iş riski, daha sonra COBIT süreçleri içerisinde iş birimi tarafından 
değerlendirilmek üzere bir dizi odaklanma alanı sağlayacak bir araçta (COBIT rehberliğine dayalı olarak) birleştirilir. 
Bu şekilde, iş birimi, BT riski alanlarını ele almak için iyileştirme çabalarına öncelik verebilir. 
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  9.5.5   Program Teslimatları 

Daha önce de belirtildiği gibi, EGIT programının genel amacı, EGIT’in iyi pratiklerini çeşitli grup işletmelerinin 
devam eden faaliyetlerine dahil etmektir. 

Acme kuruluşunun amaçlanan sonuçların teslimini ölçmesini sağlamak için EGIT programı tarafından spesifik 
sonuçlar üretilecektir. Bunlar aşağıdakileri içermektedir: 

 EGIT programı, Intranet platformu üzerinden dahili bilgi paylaşımını kolaylaştıracak ve tedarikçilerle mevcut 1.
ilişkileri bireysel iş birimlerinin avantajına göre güçlendirecektir. 

 İş birimleri ile her kolaylaştırma için detaylı raporlar EGIT program değerlendirme aracından elde edilecektir. 2.
Raporlar şunları içerecektir: 

 COBIT’e dayanan mevcut öncelikli iş hedefleri ve bunun sonucunda BT hedefleri a.

 İş birimi tarafından standart bir biçimde tanımlanan BT ilişkin risk ve COBIT süreçlerine, pratiklerine ve b.
diğer önerilen bileşenlere dayanan iş biriminin dikkat etmesi için kararlaştırılan odak alanları 

 Acme kuruluşu iş birimlerinin planlanan kapsamı hakkında genel ilerleme raporları EGIT programı tarafından 3.
oluşturulacaktır. 

 Birleştirilmiş grup raporlaması şunları içerecektir: 4.

 Kararlaştırılan performans ölçütlerini izlemeye dayanan kararlaştırılmış uygulama projeleriyle uğraşan iş a.
birimlerinden elde edinilen ilerlemeler 

 Acme kuruluşu işletmeleri içinden birleştirilmiş BT risk görünümü b.

 Risk komitesinin (lerinin) özel gereksinimleri c.

 Program bütçesi ile harcanan fiili tutar karşılaştırması içeren mali raporlama oluşturulacaktır. 5.

 İş birimi tanımlı değer hedefleri ve ölçümlerine karşı fayda izleme ve raporlama oluşturulacaktır. 6.

  9.5.6   Program Riski 

Aşağıdakiler Acme kuruluşu EGIT programının başarılı bir şekilde başlatılması ve devam eden başarısı için 
potansiyel risk türleri olarak kabul edilir. Değişim etkinliğine odaklanarak risk hafifletilecek ve program gözden 
geçirmeleri ve bir risk kaydı aracılığıyla sürekli izlenecek ve ele alınacaktır. Bu risk türleri şunlardır: 

 Hem grup düzeyinde hem de yerel iş birimi düzeyinde program için yönetim taahhüdü ve desteği riski 1.

 Programın benimsenmesi sayesinde her bir yerel iş birimine gerçek değer teslimi ve faydalarının gösterilmesi 2.
riski. Yerel birimler, politika nedeniyle yürürlükte olduğu için değil, elde edecekleri değer için süreci 
benimsemek istemelidir. 

 Yerel yönetimin programın uygulanmasına aktif katılım riski 3.

 Programa katılım için her işletmedeki kilit paydaşların belirlenmesi riski 4.

 BT yönetimi kademeleri içerisindeki iş anlayış riski 5.

 Grup içinde var olan herhangi bir yönetişim veya uyumluluk girişimleriyle başarılı entegrasyon riski 6.

 Programı denetleyecek uygun komite yapılanması riski. Örneğin, genel olarak EGIT programının ilerlemesi, BT 7.
yürütme komitesinin gündem maddesi haline gelebilir. Yerel düzeyde bu yapıların eşdeğerlerin de oluşturulması 
gerekir. Bunlar, uygun olduğu yerde yerel holding şirketi düzeyinde olduğu gibi coğrafi olarak da çoğaltılabilir. 
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9.5.7   Paydaşlar 

EGIT programının çıktısı olarak şu paydaşlar belirlenmiştir: 

 Risk komitesi 1.

 BT yürütme komitesi 2.

 Yönetişim ekibi 3.

 Uyumluluk personeli 4.

 Bölgesel yönetim 5.

 Yerel işletme düzeyinde üst yönetim (BT yönetimi dahil) 6.

 İç denetim hizmetleri 7.

Bireysel paydaş isimlerini içeren son bir yapı, grup yönetimi ile görüşülerek hazırlanacak ve yayınlanacaktır. 

EGIT programının aşağıdakileri sağlamak için belirlenen paydaşlara ihtiyacı vardır: 

 EGIT programının genel yönüne dair rehberlik yapmak. Bu, COBIT rehberliğine göre bir grup sorumluluk 1.
matrisi RACI çizelgesinde tanımlanan yönetişimle ilgili önemli konulardaki kararları içerir.  Bu kararlar ayrıca 
öncelikleri belirlemeyi, fonlama konusunda anlaşmayı ve değer hedeflerinin onaylamasını içerir. 

 Program teslimatlarının kabulü ve EGIT programının beklenen faydalarının izlenmesi 2.

  9.5.8   Fayda-Maliyet Analizi 

Program, beklenen faydaları tanımlamalı ve gerçek iş değerinin yatırımdan elde edilmesini sağlamak için 
izlenmelidir. Yerel yönetim programı desteklemeli ve sürdürmelidir. Sağlam EGIT, her bir iş birimi için belirli 
hedefler olarak belirlenecek ve gerçekleştirildiğinden emin olmak için uygulama sırasında izlenecek ve ölçülecek 
faydalarla sonuçlanmalıdır. Faydalar aşağıdakileri içerir: 

 BT ilişkin iş riskini kabul edilebilir seviyelere indirirken BT ile iş fırsatlarının gerçekleştirilmesini en üst düzeye 1.
çıkarmak, böylece riskin tüm iş girişimlerinde fırsata karşı sorumlu bir şekilde tartılmasını sağlamak 

 İş hedeflerini ana yatırımlarla desteklemek ve bu yatırımlardan optimum getiri elde etmek, böylece BT 2.
girişimlerini ve hedeflerini doğrudan iş stratejisiyle hizalamak 

 İç politika ve süreçlere uyumluluğun yanı sıra yasalara, düzenlemelere ve sözleşmeye uyumluluk sağlamak 3.

 Gelişimi, verimliliği ve etkinliği ölçmek ve izlemek için tutarlı bir yaklaşım sağlamak 4.

 Hizmet teslimat kalitesinin arttırılmasını sağlamak 5.

 Daha az zamanda ve daha az kaynakla tutarlı bir şekilde daha fazla iş gerçekleştirerek BT işlemlerinin maliyetini 6.
düşürmek ve / veya BT üretkenliğini artırmak 

Merkezi maliyetler, grup programı yönetimi, dış danışmanlık kaynakları ve ilk eğitim kursları için gereken zamanı 
içerecektir. Bu merkezi maliyetler 1. aşama için tahmin edilmiştir. Bireysel iş birimi yönetimi ve süreç sahipleri için 
değerlendirme çalıştaylarının maliyeti (katılım, mekan, kolaylaştırıcılar ve diğer ilgili maliyetler) yerel olarak finanse 
edilecek ve bir tahmin sağlanacaktır. Her bir iş birimi için özel proje geliştirme girişimleri 2. aşamada tahmin 
edilecek ve durum bazında ve genel olarak değerlendirilecektir. Bu, grubun etkinliğini ve standardizasyonunu en üst 
düzeye çıkarmasını sağlayacaktır. 
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9.5.9   Zorluklar ve Başarı Etkenleri 

Şekil 9.1, programın uygulama sürecinde EGIT programını etkileyebilecek zorlukları ve başarılı bir sonuç elde 
etmek için ele alınması gereken kritik başarı faktörlerini özetlemektedir. 
  

Şekil 9.1—Acme Kuruluşuna ait Zorluklar ve Planlanan Faaliyetler
Zorluk Kritik Başarı Etkeni—Planlanan Faaliyetler

İyileştirme hedefleri için destek alamama ve 
sürdürememe

 Grup içindeki komite yapıları (kararlaştırılarak ve oluşturularak) ile riski 

azaltmak.
BT ile iş birimleri arasındaki iletişim kopukluğu  Tüm paydaşların katılımı.

Algılanan faydalardan fazla olan iyileştirme 
maliyeti

 Fayda belirlenmesine odaklanma.

BT ile iş arasındaki güven ve iyi ilişki eksikliği  Kurumsal performans yönetimine bağlantılar ile performans hakkında 

açık ve şeffaf iletişimi teşvik etmek. 
İş arayüzlerine ve hizmet anlayışına odaklanmak. 

Güvenilirliği sağlamak ve korumak için olumlu sonuçları ve öğrenilen 

dersleri duyurmak. 
Bilişimden Sorumlu Üst Yöneticinin (CIO’nun) güven ve ilişki kurmada 

güvenilirliğini ve liderliğini sürdürmesini sağlamak. 
Yönetişim rollerini ve işletmedeki sorumlulukları resmileştirmek, 

böylece kararlar için net bir hesap verilebilirlik sağlanacaktır. 
Önerilen gelişmelere ilişkin olarak gerçek meseleler, kaçınılması 

gereken riskler ve (iş açısından) kazanılmasının faydaları hakkında 
kanıtlar belirlemek ve iletmek.  
Değişim gerçekleştirimi planlamasına odaklanmak.

EGIT programından sorumlu kişiler tarafından 
Acme ortamının anlaşılmaması

 Tutarlı bir değerlendirme metodolojisi uygulamak.

Çeşitli karmaşıklık seviyeleri (teknik, 
organizasyonel, işletim modeli)

 İşletmelere durum bazında davranmak. Öğrenilen derslerden ve 

paylaşılan bilgilerden faydalanmak.
EGIT çerçevelerinin, prosedürlerinin ve 
pratiklerinin anlaşılmaması

 Eğitim ve akıl hocalığı yapmak.

Değişime olan direnç  Yaşam döngüsü uygulanmasının aynı zamanda değişim gerçeleştirimi 

faaliyetlerini de içermesini sağlamak.
İyileştirmelerin benimsenmemesi  İşletme düzeyinde yerel yetkilendirmeyi etkinleştirmek.

Dış kaynak ortaklarının yönetişim modelleriyle 
EGIT’i bütünleştirme zorluğu

 EGIT faaliyetlerine tedarikçileri / üçüncü tarafları dahil etmek. 

Sözleşmelerde denetim ve denetleme hakkını dahil etmek.

EGIT uygulama taahhütlerini yerine getirememe  Beklentileri yönetmek. 

Basit, gerçekçi ve pratik olmak. 

Genel projeyi deneyimi ve faydaları oluşturacak, başarılabilir küçük 

projelere bölmek
Aynı anda çok fazla şey yapmaya çalışmak; Aşırı 
karmaşık ve / veya zor sorunlarla uğraşan BT

 Program ve proje yönetimi prensiplerini uygulamak 

Kilometre taşları kullanmak. 

80/20 görevlere öncelik vermek (toplam çabanın yüzde 20'si ile toplam 

faydanın yüzde 80'i) ve iş sıralamasının doğru olmasına dikkat etmek. 
Hızlı kazanımları kullanmak. 
Güven / inanç oluşturmak. Basit ve pratik tutmak için beceri ve 

deneyime sahip olmak.  
Zemin oluşturmak için mevcut olanı yeniden kullanmak.

BT yangına müdahale modunda ve / veya iyi bir 
önceliklendirme yapamamakta ve EGIT’e 
odaklanamamakta

 İyi liderlik becerileri uygulamak. 

İnsanların EGIT’e odaklanmasını hazır hale getirmek için üst düzey 

yönetimden sorumluluk ve yönlendirme almak. 
Operasyonel ortamdaki kök nedenleri (dış müdahale, BT’ye öncelik 

veren yönetim) ele almak. 
İş talepleri üzerine/yönetimine daha sıkı bir disiplin uygulamak.  

Dış yardım almak.
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BÖLÜM 9 
COBIT İLE BAŞLAMAK: VAKAYI OLUŞTURMAK

Şekil 9.1—Acme Kuruluşuna ait Zorluklar ve Planlanan Faaliyetler (devam)
Zorluk Kritik Başarı Etkeni—Planlanan Faaliyetler

İşi anlamak, süreçleri anlamak, teknik olmayan 
beceriler gibi gerekli BT becerilerinin ve 
yetkinliklerinin bulunmaması

 Değişim gerçekleştirimi planlamasına odaklanmak: 

 Gelişim 

 Eğitim 

 Antrenörlük 

 Akıl hocalığı 

 İşe alım sürecine geri bildirim 

 Çapraz eğitim

İyileştirmelerin benimsenmemesi veya 
uygulanmaması

 Yerel işletme için üzerinde anlaşmaya varılan prensiplerle, durum 

bazında bir yaklaşım kullanmak. Uygulaması pratik olmalıdır.
Gösterilmesi veya ispatlanması zor faydalar  Performans ölçütlerini tanımlamak.

İlgi ve devinim kaybı  İletişim de dahil olmak üzere grup düzeyinde taahhüt oluşturmak.
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Sayfa bilerek boş bırakılmıştır
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BÖLÜM 10 
COBIT VE DİĞER STANDARTLAR

Bölüm 10 
  COBIT ve Diğer Standartlar 

  10.1   Rehber İlkesi 

COBIT® 2019’un geliştirilmesinde uygulanan rehber ilkelerden biri COBIT’in şemsiye çerçeve olarak 
konumlandırılmasını sağlamaktı. Bu, COBIT’in ilgili standartlara, çerçevelere ve / veya yönetmeliklere uymaya 
devam ettiği anlamına gelir. 

Bu bağlamda, hizalanma, COBIT’in ilgili standartlardaki herhangi bir rehberle çelişmediği anlamına gelir. Aynı 
zamanda, COBIT’in bu ilgili standartların içeriğini kopyalamadığını hatırlamak önemlidir. Bunun yerine, genellikle 
ilgili rehberliğe eşdeğer ifadeler veya referanslar sağlar. 

  10.2   Referans Standartların Listesi 

COBIT® 2019 güncellemesinin geliştirilmesinde kullanılan standartlar ve rehberler aşağıdakileri içerir: 

 CIS® Center for Internet Security®, The CIS Critical Security Controls for Effective Cyber Defense, Version 6.1, 

August 2016 (CIS® Internet Güvenliği Merkezi®, Etkin Siber Savunma için CIS Kritik Güvenlik Kontrolleri, 
Versiyon 6.1, Ağustos 2016)  

 Bulut bilişim standartları ve iyi uygulamaları: 

 Amazon Web Services (AWS®) (Amazon Web Hizmetleri (AWS®) 

 Security Considerations for Cloud Computing, ISACA (Bulut Bilişim için Güvenlikle İlgili Konular, ISACA) 

 Controls and Assurance in the Cloud: Using COBIT® 5, ISACA (Bulut Bilişimde Kontröller ve Güvence: 

COBIT® 5’i Kullanmak, ISACA) 

 CMMI® Cybermaturity Platform, 2018 (CMMI® Siber Olgunluk Platformu, 2018) 

 CMMI® Data Management Maturity (DMM)SM model, 2014 (CMMI® Veri Yönetim Olgunluk (DMM)SM Modeli, 

2014) 

 CMMI® Development V2.0, CMMI Institute, USA, 2018 (CMMI® Geliştirme V2.0, CMMI Enstitüsü, ABD, 

2018) 

 Committee of Sponsoring Organizations (COSO) Enterprise Risk Management (ERM) Framework, June 2017 

(Sponsor Kuruluşlar Komitesi (COSO) Kurumsal Risk Yönetimi (ERM) Çerçevesi, Haz 2017) 

 European Committee for Standardization (CEN), e-Competence Framework (e-CF) - A common European 

Framework for ICT Professionals in all industry sectors - Part 1: Framework, EN 16234-1:2016 (Avrupa 
Standartlar Komitesi (CEN), e-Yetkinlik Çerçevesi (e-CF) – Tüm endüstri sektörlerinde BİT Profesyonelleri için 
Ortak bir Avrupa Çerçevesi - Bölüm 1: Çerçeve, EN 16234-1:2016) 

 HITRUST® Common Security Framework, version 9, September 2017 ( HITRUST® Ortak Güvenlik Çerçevesi, 

versiyon 9, Eylül 2017) 

 Information Security Forum (ISF), The Standard of Good Practice for Information Security 2016 (Bilgi Güvenlik 

Forumu (ISF), Bilgi Güvenlik için İyi Pratik Standardı 2016)
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 Uluslararası Standardizasyon Kuruluşu / Uluslararası Elektroteknik Komisyonu (ISO/IEC) standartları 

 ISO/IEC 20000-1:2011(E) 

 ISO/IEC 27001:2013/Cor.2:2015(E) 

 ISO/IEC 27002:2013/Cor.2:2015(E) 

 ISO/IEC 27004:2016(E) 

 ISO/IEC 27005:2011(E) 

 ISO/IEC 38500:2015(E) 

 ISO/IEC 38502:2017(E) 

 Information Technology Infrastructure Library (ITIL®) v3, 2011 (Bilgi Teknoloji Altyapı Kütüphanesi ((ITIL®)) 

v3, 2011) 

 Institute of Internal Auditors® (IIA®), “Core Principles for the Professional Practice of Internal Auditing” (İç 

Denetçiler Enstitüsü® ((IIA®), “İç Denetim Mesleki Uygulamalarında Temel Prensipler”) 

 King IV Report on Corporate Governance™, 2016 (Kurumsal Yönetişim üzerine King IV Raporu™, 2016) 

 ABD Ulusal Standartlar ve Teknoloji Enstitüsü (NIST) standartları: 

 Framework for Improving Critical Infrastructure Cybersecurity V1.1, April 2018 (Kritik Altyapı Siber 

Güvenliğinin Geliştirilmesi İçin Çerçeve V1.1, Nisan 2018) 

 Special Publication 800-37, Revision 2 (Draft), May 2018 (Özel Yayın 800-37, Revizyon 2 (Taslak), May 20 

 Special Publication 800-53, Revision 5 (Draft), August 2017 (Özel Yayın 800-53, Revizyon 5 (Taslak), Ağustos 

2017) 

 “Options for Transforming the IT Function Using Bimodal IT,” MIS Quarterly Executive (white paper) (“Çift 

Modlu BT Kullanarak BT İşlevini Dönüştürme Seçenekleri,” MIS Üç Aylık Yönetici sunum belgeleri) 
 A Guide to the Project Management Body of Knowledge: PMBOK® Guide, Sixth Edition, 2017 (Proje Yönetimi 

Bilgi Grubu için Bir Rehber: PMBOK® Rehberi, Altıncı Baskı, 2017) 

 PROSCI® 3-Phase Change Management Process ( PROSCI® 3-Fazlı Değişim Yönetim Süreci) 

 Scaled Agile Framework for Lean Enterprises (SAFe®) (Yalın İşletmeler için Ölçekli Çevik Çerçeve (SAFe®)) 

 Skills Framework for the Information Age (SFIA®) V6, 2015 (Bilgi Çağına İlişkin Beceriler Çerçevesi (SFIA®) 

V6, 2015) 

 The Open Group IT4IT™ Reference Architecture, version 2.0 (The Open Group IT4IT™ Referans Mimari, 

versiyon 2.0) 

 The Open Group Standard TOGAF® version 9.2, 2018 (The Open Group Standardı TOGAF® versiyon 9.2, 2018) 

 The TBM Taxonomy, The TBM Council (The TBM Taksonomisi, The TBM Council) 

 


