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Kağıt faturaların elektronik ortama taşınması ile yenilikçi bir yaklaşımı benimseyen Gelir İdaresi Başkanlığı e-dönüşüm projesini şu 

cümlelerle özetlemektedir. 

Bu uygulamaya geçişteki temel amacımız; Ülke ekonomimiz açısından son 

derece büyük öneme sahip siz değerli ihracatçılarımızın, ihracat süreçlerini kağıt 

ortamdan elektronik ortama taşıyarak; işlemlerin daha kısa zamanda ve daha 

az maliyetle gerçekleştirilmesini, kolaylaştırılmasını ve e-dönüşümün imkan ve 

olanaklarından en fazla yararlanmanızı sağlamak olmuştur.  

2011-2016 yılları arasındaki dönem için GİB tarafından yapılan 

incelemede, söz konusu e-dönüşüm sürecinde yaklaşık 1.5 

Milyar TL’lik bir tasarrufun gerçekleştiği belirtilmiştir. Bu 

doğrultuda projenin başarılı olduğu ve önümüzdeki 

dönemde de e-dönüşümün devam ederek BT denetimlerinin 

de bu doğrultuda yaygınlaştırılması beklenmektedir. 

e-Dönüşüm Devam Edecek 
E-Dönüşüm hizmetleri, temel olarak 

e-Fatura, e-Arşiv Fatura, e-İrsaliye, 

e-Serbest Meslek Makbuzunu (e-

SMM), e-Bilet ve e-Müstahsil 

Makbuzu (e-MM) olarak tanımlanmış 

olup, Bilgi sistemleri denetimi e-

Fatura, e-Arşiv ve e-İrsaliye 

hizmetlerine ilişkin kontrolleri 

içermektedir. 

Türkiye’de e-Dönüşüm 
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E-Dönüşüm süreçlerine ilişkin Bilgi Teknolojieri denetimlerinin çerçeveleri GİB tarafından hazırlanmıştır.  

 

Şu anda geçerli olan bilgi teknolojieri denetim mevzuatları: 

 

• e-Belge Özel Entegratörleri Bilgi Sistemleri Denetimi (ÖEBSD) 

 

• Güvenli Mobil Ödeme ve Elektronik Belge Yönetim Sistemi Denetimi (GMÖEBYSD)  
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Türkiye’de e-Dönüşüm 
e-Dönüşüm Dünyasında BT Denetimleri 

 



e-Belge Özel 
Entegratör 
Bilgi 
Sistemleri 
Denetimi -  
ÖEBSD  
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ÖEBSD 

E-Belgelerin elektronik ortamda iletimi GİB Web Portal, Doğrudan 

Entegrasyon veya Özel Entegrasyon ile sağlanabilmektedir. 

 

GİB Özel Entegrasyon izni alan akredite kuruluşlar, teknik yeterliliğe sahip 

bilgi işlem sistemi vasıtası ile, e-fatura uygulamasına kayıtlı mükellefler ile 

kayıt olmak isteyen mükelleflere, e-fatura yazılım ve donanım altyapı 

uygulaması ile elektronik fatura gönderme ve alma hizmeti sunmaktadır.  

 

Bu doğrultuda söz konusu özel entegratörler GİB tarafından BS 

denetimine tabi tutulmuştur. 

 

 

Özel 
Entegrat
ör 
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2019 2020 

19.11.2019 

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından ÖEBSD yayımlandı. 

 
Kılavuz’un yayım tarihinden itibaren yapılacak Özel entegratörlük  

başvurularında, özel entegratör kuruluş adaylarının Kılavuz’da belirtilen  

ÖEBSD’yi yaptırmış olması ve başvuru dosyasına “ÖEBSD Görüş Yazısı 

ve  Raporunu” eklemiş olması zorunludur. 

31.12.2020 

Akredite şirketlere ÖEBS 

denetimlerini  yaptırmak üzere 

31/12/2020’ye kadar süre 

verilmiştir. 
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ÖEBSD 
Zamanlama 

 

19 Kasım 2019 itibariyla Özel Entegratör kuruluş yetkisi almış olanlar ile test ve değerlendirme süreçleri  devam edenlere; ÖEBSD’ yi 

yaptırmaları için Kılavuz’un yayım tarihinden başlamak üzere ilk denetimlerini  yaptırmak üzere 31/12/2020 tarihine kadar süre 

verilmiştir. 
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ÖEBSD, bilgi sistemleri denetimi ile birlikte, hizmet yazılımına ilişkin fonksiyonlara yönelik detaylı «Yazılım» kontrollerine 

odaklanmaktadır.  

 

■ Değişiklik Yönetimi, İş Sürekliliği, Fiziksel Erişim, Yedekleme gibi Genel BT kontrollerine detaylıca yer verilmektedir. 

■ 208 kontrol mevcuttur. 

■ Üç değerlendirme sınıfı bulunmakta olup, her bir sınıfın kendi içerisinde %70 uyum oranını yakalaması beklenmektedir. 

–  Uluslararası Sertifikasyonlar, Sızma Testi Hizmeti ve BİS Raporu,  

–  Personelin Niteliği,  

–  Sistem ve Güvenlik 

■ Bulguların riskine göre denetim raporuna verilen görüş değişmemektedir, toplam uyumlu madde üzerinden görüş verilmekte olup, 

görüş formatı GİB tarafından paylaşılmıştır. 

■ Sızma testi ve mevcut personelin nitelikli olması hususu zorunlu tutulmuş, yazılım kontrolleri ve BT kontrollerinin %80’ine uyum şartı 

aranmıştır. 

■ Kontrollerin doğası gereği kod analizleri gerçekleştirilmektedir. 

■ Denetimler 2 yılda bir yapılmaktadır. BSDHY kapsamında yetkilendirilmiş veya izin verilmiş bağımsız denetim kuruluşlarınca 

gerçekleştirilecektir. 

© 2020 KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş., KPMG International Cooperative’in üyesi bir Türk şirketidir. KPMG International bir 

İsviçre kuruluşudur. KPMG adı ve KPMG logosu KPMG International  Cooperative’in tescilli ticari markalarıdır. Tüm hakları    saklıdır. 

ÖEBSD 
Teknik Bilgiler 
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ÖEBSD 
Farklar 

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından belirtilen kontrol hedefleri ve izlenmesi gereken denetim adımları ele alındığında, söz konusu denetimin 

finansal sektörde uygulanan denetim çalışmaları ve denetçi kuruluşların izlediği denetim metodolojisine nazaran bazı farklılıkları görülmektedir.  

 208 kontrol hedefinden 91 tanesi hizmet yazılımına ilişkin kontrollere aittir. Temel bilgi sistemleri 

denetiminin yanında yazılım kontrollerine ağırlık verilmiş olup, hizmet fonksiyonlarına ilişkin standart 

getirilmesi fikri benimsenmiştir. 

 Bulgulara ilişkin risk değerlendirmesi zorunlu tutulmamıştır. Denetim raporunda toplam uyumlu 

madde sayısı üzerinden görüş verilmektedir. Böylelikle lisanslı firmaların belirlenen kontrol 

hedeflerine yönelik ortalama bir olgunluk derecesine sahip olması yeterli olarak değerlendirilmiştir. 

 Kontrol hedeflerinde COBIT, ISO22301 gibi standartların etkisi hissedilirken, denetçi kuruluşlara 

izlemesi gereken yöntem açık bir şekilde belirtilmiştir. Bu noktada, denetçi yorumundan ziyade GİB’in 

belirlediği yöntemler ile kontrollerin sağlanması amaçlanmıştır.  

Odak 

   Yazılım Kontrolleri, Risk Algısı ve Metodoloji… 



Güvenli Mobil 
Ödeme ve 
Elektronik 
Belge 
Yönetim 
Sistemi 
Denetimi -  
GMÖEBYS 
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GMÖEBYS 

Yeni sistem sayesinde mükellefler ödeme kaydedici cihaz maliyetlerini ortadan kaldırmakla birlikte, 

mali belgelerini elektronik ortamda düzenleme avantajı elde ediyor. Ayrıca söz  konusu firmalar için 

tablet veya telefon gibi mobil cihazlar üzerinden de tahsilat işlemleri gerçekleştirme imkânı 

oluşuyor. 

 

Kuruluşlar, mobil cihaza (telefon, tablet, POS) yüklenen güvenli mali uygulama ile nakit, banka/kredi 

kartı, senet/çek, havale/EFT gibi yöntemlerle ödeme alabilmektedir. 

 

Müşteriden ödeme alındıktan sonra uygulamaya entegre özel entegratörlük hizmeti ile mobil 

uygulama üzerinden elektronik fatura (e-Fatura veya e-Arşiv Fatura) müşterilere e-posta veya 

SMS ile iletilebilmektedir. 

 

Bir özel entregratör ile protokolünün bulunması şartıyla, Finans kuruluşları ve ÖKC üreticileri bu 

uygulamayı kullanmak için GİB’e başvurabilmektedir. 
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2019 2020 

30.12.2019 

GMÖEBYS Başvuru, 

İzin, Onay ve Denetim 

Süreçleri Kılavuzu 

yayımlandı. 

21.05.2020 

GMÖEBYS kılavuzları 

yayımlandı. 

22.08.2019 

GMÖEBYS 

Başvuru, İzin, 

Onay ve Denetim 

Süreçleri Kılavuzu 

taslağı yayımlandı. 

. 

10.07.2020 

GMÖEBYS Başvuru, İzin, Onay ve Denetim 

Süreçleri Kılavuzu’nda İşletici Kuruluş İzin 

Başvurusu, Uyumluluk Testleri Denetimi ve İznin 

Verilmesi bölümü güncellenmiştir. 

© 2020 KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş., KPMG International Cooperative’in üyesi bir Türk şirketidir. KPMG International bir 

İsviçre kuruluşudur. KPMG adı ve KPMG logosu KPMG International  Cooperative’in tescilli ticari markalarıdır. Tüm hakları    saklıdır. 

GMÖEBYS 
Zamanlama 

  

GMÖEBYS denetimine ilişkin hükümleri içeren “Güvenli Mobil Ödeme ve Elektronik Belge Yönetimi Sistemi Paketi” ilk olarak, 21 Mayıs 2020 

tarihinde yayımlanmış, denetimde temel alınacak Test ve Doğrulama Adımları Tablosu, Güvenlik Test Süreçleri Dokümanı ve Fonksiyonel 

Test Süreçleri dokümanı ve Başvuru, İzin, Onay ve Denetim Süreçleri Kılavuzu paylaşılmıştır.  

 

Buna müteakip, 30.12.2019 tarihinde ilk taslağı paylaşılan Başvuru, İzin, Onay ve Denetim Süreçleri Kılavuzu 10.07.2020 tarihinde 

güncellenerek son halini almıştır. 

 

Lisans almak isteyen firmaların denetim raporu ile beraber GİB’e başvuruda bulunması gerekmektedir. 
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GMÖEBYS denetimi ise veri ve kimlik yönetimi temelinde «Güvenlik» odaklı bir yapıda oluşturulmuştur. 

 

■ Genel BT kontrollerine yer verilmekte olup detaylandırılmamıştır, fonksiyonel testleri ve güvenlik testlerine odaklanan bir yapı 

mevcuttur. 

■ Temel alınacak 98 ana kontrol GİB tarafından paylaşılmıştır.  

■ Ayrıca, Fonksiyonel Test süreçleri dokümanında 75, Güvenlik Test süreçleri dokümanında 77 kontrol olmak üzere toplam 152 kontrol 

mevcuttur. 

■ Fonksiyonel test süreçlerinde 14, Güvenlik Test süreçlerinde 4 olmak üzere 18 alt süreç mevcuttur. 

■ Görüş formatı paylaşılmamıştır. Test sonucuna ilişkin bir hükme raporda yer verilmemesi istenmiştir. 

■ Denetleyen kurumlar, mevzuatta ‘’Test Kuruluşu’’ olarak adlandırılmıştır. 

■ Kontrollerin doğası gereği kod analizleri gerçekleştirilmektedir. 

■ Denetimler 3 yılda bir yapılmaktadır. BSDHY kapsamında yetkilendirilmiş veya izin verilmiş bağımsız denetim kuruluşlarınca 

gerçekleştirilebilir. 
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GMÖEBYS 
Teknik Bilgiler 
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GMÖEBYS 
Farklar 

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından belirtilen kontrol hedefleri ve izlenmesi gereken denetim adımları ele alındığında, söz konusu denetimin 

finansal sektörde uygulanan denetim çalışmaları ve denetçi kuruluşların izlediği denetim metodolojisine nazaran bazı farklılıkları görülmektedir.  

 Denetim kapsamında toplam 65 sayfadan oluşan Teknik Kılavuz, Güvenlik Test Süreçleri Kılavuzu 

ve Fonksiyonel Test Süreçleri Kılavuzu bulunmakta olup, denetim her üç kılavuzu da kapsayacak 

şekilde gerçekleştirilmektedir. 

 Test sonuçlarına ilişkin karar verici rolünde GİB bulunmakta olup, her bir teste ilişkin kanıt 

dokümanları, test senaryoları ve testin neden ve nasıl gerçekleştirildiğiyle ilgili detaylı açıklamalar 

denetim raporunda sunulmaktadır.  

 Denetim kapsamında, vergi hesaplama, anahtar ve sertifika yönetimi, aktarılan ve saklanan verinin 

güvenliği ve mobil uygulamalarda güvenlik kontrolleri gibi başlıklarda oldukça detaylı kontroller 

bulunmakta olup, söz konusu denetim finansal hizmetler sektörü denetimlerinden bu noktada 

ayrışmaktadır.  

 Temel BT kontrollerinden ziyade, güvenlik odaklı, uçtan uca güvenli iletişimin sağlanmasına yönelik bir 

kontrol yapısı mevcuttur. 

Odak 

   Uçtan Uca Güvenli iletişim, Mevzuat ve Raporlama… 
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Burada yer alan bilgiler genel niteliktedir ve herhangi bir belirli kişinin veya kuruluşun koşullarına  yönelik 

değildir. Doğru ve zamanında bilgi sağlamaya çalışsak da, bu bilgilerin alındığı tarih itibariyle  doğru 

olduğunu veya gelecekte doğru olmaya devam edeceği garanti edilemez. Belirli bir durumu  tam olarak 

inceledikten sonra, profesyonel tavsiye alınmadan kimse bu bilgilere istinaden hareket  etmemelidir. 
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