
Yeni GİB Bilgi 
Sistemleri 
düzenlemeleri ile 
ne ölçüde 
uyumlusunuz?



19 Kasım 2019 E-Belge Özel Entegratörleri Bilgi Sistemleri Denetimi Kılavuzu

Kılavuza EY yaklaşımı

Zorluklar Faydalar Paydaşlar Standartlar EY Yetkinlikleri

EY hizmetleri

•  Yasal yaptırımlar

•  Organizasyon 
değişikliği

•  Teknoloji değişikliği

•  Kaynak/Yatırım 
maliyeti

•  Kültürel değişim

•  Uygulama 
belirsizlikleri

•  Yasal uyum 

•  Öngörülebilir riskler 

•  Şeffaflık

•  Güvenlik ihlallerinin 
önlenmesi

•  Gelişmiş BT yönetişim 
yetkinlikleri

•  Diğer kamu 
otoriteleri

•  Yatırımcılar

•  Üst yönetim

•  İç denetim/Kontrol 
risk yönetimi

•  İş birimleri/Son 
kullanıcılar

•  BT organizasyonu

•  Dış hizmet firmaları

•  COSO

•  COBIT

•  ITIL

•  ISO27001

•  ISO22301

•  Risk

•  BT yönetişim

•  Siber güvenlik

•  Teknoloji çözümleri

•  İş sürekliliği/ 
Sürdürülebilirlik

•  Dış denetim/İç 
denetim

•  3. Taraf (Dış hizmet) 
firma denetimleri

•  Hukuki uyum

Uyum Süreci

Özelleştirilmiş müşteri deneyimi

Kimlik 
doğrulama

Yetkilendirme
ve erişim 
kontrolü

Bilgi 
sistemleri 
yönetimi/ 

Risk 
yönetimi

Denetim
 izlerinin 

oluşturulması

Bilgi 
sistemleri
süreklilik 

planı

Bilgi
varlıklarının

yönetimi

Dış hizmet 
alımı ve
yönetimi

İşlem
bilgilerinin

gizliliği

İnternet
hizmetleri/BS 
sınırlamaları

Bilgi
 güvenliği 
yönetimi



•  24/3/2016 Kanunu’na uyum 
kapsamında fark analizi çalışması 
gerçekleştirilmesi ve tespit edilen 
eksikliklere yönelik uygulama desteği 
verilmesi

KVKK uyum

•  Sızma ve güvenlik zafiyetleri testlerinin 
Klavuza uygun olarak gerçekleştirilmesi 

•  Tespit edilen açıklıkların giderilmesi

Sızma testi

• E-Belge Özel Entegratörleri Bilgi Sistemleri Denetimi Kılavuzu Gelir İdaresi Başkanlığı («GİB») 
tarafından 19 Kasım 2019 tarihinde ilk yayım olarak yayımlanmıştır. 

• Kurumlara, kılavuzun yayım tarihinden itibaren geçerli olmak üzere ilk denetimlerini yaptırmak için 
31/12/2020 tarihine kadar süre verilmiştir.

EY hizmetleri

Ön denetim/Denetim
•  İhtiyaçlar doğrultusunda ön denetim 

faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi ve 
bulguların raporlanması

•  Kılavuza uygun olarak bağımsız 
denetim ve raporlama faaliyetlerinin 
gerçekleştirilmesi

•  Kılavuza uygun olarak 3. taraf firma 
bağımsız denetim ve raporlama 
faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi

Fark analizi
•  Mevcut durumun değerlendirilmesi ve 

gelişim alanlarının tespiti

•  Düzeltici aksiyon planlarının 
oluşturulması

Uygulama desteği
•  Yol haritasının ve uyum programının 

hazırlanması ve hayata geçirilmesinde 
uygulama desteği

•  Organizasyon yapısı, süreçler 
ve sistemlere yönelik yönetişim 
çerçevesinin, politikaların, prosedürlerin, 
gerekli envanterlerin ve diğer 
dokümantasyonun oluşturulması

•  İlgili personel eğitimlerinin verilmesi 
(bilgi güvenliği, iç kontrol vs.)

Teknoloji desteği
•  Yol haritası ve uyum programının 

teknolojiyle/araçlarla desteklenmesi 
(GRC, kimlik ve erişim yönetimi, talep 
yönetimi, değişiklik yönetimi, log 
yönetimi, güvenlik sistemleri vs.)

•  Seçilen teknolojinin/araçların kurulumu 
için uçtan uca danışmanlık desteği 
verilmesi 



EY  |  Assurance | Tax | Transactions | Advisory

EY Hakkında
EY bağımsız denetim, vergi, kurumsal finansman ve danışmanlık 
hizmetlerinde bir dünya lideridir. Anlayışımız ve kaliteli hizmetlerimiz 
dünya ekonomisi ve sermaye piyasalarında güvenin oluşmasına katkıda 
bulunmaktadır. EY, güçlü yönetim ekibiyle tüm paydaş gruplarına 
verdiği sözleri yerine getirmekte ve bu şekilde çalışanları, müşterileri 
ve içinde yer aldığı diğer çevreler için daha iyi bir çalışma hayatı 
oluşturulmasında önemli bir rol üstlenmektedir.   

EY adı küresel organizasyonu temsil eder ve Ernst & Young Global 
Limited’in her biri ayrı birer tüzel kişiliğe sahip olan, bir veya daha çok, 
üye firmasını temsil edebilir. Sınırlı sorumlu bir Birleşik Krallık şirketi 
olan Ernst & Young Global Limited müşteri hizmeti sunmamaktadır. 
Daha fazla bilgi için lütfen ey.com adresini ziyaret ediniz.  

© 2020 EY Türkiye. 
Tüm Hakları Saklıdır.

Sadece genel bilgi verme amacıyla sunulan bu yayın muhasebe, vergi veya diğer profesyonel 

hizmetler alanında geçerli bir kaynak olarak kullanılması amacıyla hazırlanmamıştır. Belirli bir 

konuya ilişkin olarak ilgili danışmana başvurulmalıdır.

ey.com/tr
vergidegundem.com
facebook.com/ErnstYoungTurkiye
instagram.com/eyturkiye
twitter.com/EY_Turkiye
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