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Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman 
Şirketlerinin bilgi sistemlerinin yönetimine ve 
yetkilendirilmiş bağımsız denetim kuruluşları 
tarafından denetlenmesine ilişkin usul ve 
esaslara ilişkin düzenlemelerin yer aldığı 
“Finansal Kiralama, Faktoring Ve Finansman 
Şirketlerinin Bilgi Sistemlerinin Yönetimine 
Ve Denetimine İlişkin Tebliğ («Tebliğ») BDDK 
tarafından 6 Nisan 2019 tarihinde Resmi 
Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.



BDDK’dan finansal kiralama, faktoring ve 
finansman şirketlerine ilişkin BT denetimi tebliği
BDDK tarafından 24 Nisan 2013 tarihinde yayımlanan “Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet 
Esasları Hakkında Yönetmelik”in («Yönetmelik») Bilgi Sistemlerinin Tesisi başlığı altında 14. maddede işlenen hükümler, Tebliğ 
içerisinde detaylandırılmıştır.  
 
Finansal kiralama, faktoring ve finansman şirketlerinin tebliğde yer alan Bilgi Sistemleri Yönetiminde Esas Alınacak İlkeler («BS 
İlkeleri») ve hükümlerine uyumunun tespitine ilişkin süreç Bilgi Sistemlerinin Bağımsız Denetimi başlı ğı altında tanımlanmıştır. İlgili 
madde uyarınca şirketlerin, üç yılda bir olmak üzere yetkilendirilmiş bağımsız denetim kuruluşları tarafından Tebliğ kapsamındaki 
uyumlarının değerlendirileceği bilgi sistemleri denetimi yaptırmaları gerekmektedir.  
 
Tebliğ kapsamındaki şirketlerin mevcut faaliyet ve sistemlerini, yürürlük tarihi itibarıyla azami bir yıl içerisinde Tebliğ’e uyumlu hale 
getirmeleri beklenmektedir. Denetimin yapılacağı şirketlerde, denetimin yapılacağı yılı ve raporların gönderileceği tarihi belirlemeye 
BDDK yetkilidir ve BDDK, gerekli gördüğü hallerde bilgi sistemleri denetiminin kapsamını ve sıklığını farklılaştırabilir.  
 
Tebliğde uyulması gereken usul ve esaslar BS İlkeleri başlığı altında aşağıdaki ana kontrol hedefleri doğrultusunda detaylandırılmıştır.
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6 Nisan 2020’ye kadar 
uyumun tamamlanması 

beklenmektedir.



KPMG size nasıl yardımcı olabilir?
KPMG olarak geniş sektör bilgisi ve mevzuata uyum alanındaki danışmanlık tecrübemiz ile, yasal gereksinimleri belirleyerek 
kuruluşunuzun tebliğe uyumu konusunda sizlere her adımda destek olmaktayız.  
 
İlgili mevzuata uyum hizmetlerimiz, tebliğde belirlenen maddeler çerçevesinde mevcut durum analizi, iyileştirme çalışmaları ve 
denetim aşamalarını kapsamaktadır

Mevcut Durum Analizi 
 
Kuruluşun Tebliğ kapsamındaki maddelere uyumluluğu konusunda değerlendirme yapılarak mevcut durum analizi 
gerçekleştirilir.

İyileştirme Çalışmaları 
 
Uyumluluk değerlendirmesi neticesinde ortaya çıkan eksiklikler ve tespitler için yol haritası sunulur ve iyileştirme 
çalışmaları gerçekleştirilir.

Denetim 
 
Tebliğ kapsamında yer alan kural ve esaslara uyumun değerlendirildiği bir denetim çalışması gerçekleştirilerek 
denetim raporu oluşturulur.
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