
Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi (TBB RM) 1 Ekim 2014 
tarihi itibarıyla Risk Merkezi tarafından iletilen ve saklanan  
bilgilerin doğruluğunun, güvenliğinin ve güncelliğinin  
sağlanmasına yönelik üyeler tarafından alınması gereken  
önlemleri ve bu önlemlerin denetlenmesinde kullanılacak  
kontrol hedeflerini yayınlanmıştı.

1 Ocak 2015 tarihi itibarıyla devreye giren düzenlemeyle
birlikte, sigorta ve varlık yönetimi şirketlerinin sekiz ana 
başlıkta belirlenen kontrol hedeflerine uyumluluk durumu
bağımsız denetim kuruluşlarınca denetlenmeye devam
ediyor.
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Risk Merkezi  
Denetimlerinin  
Amacı Nedir?
Risk Merkezi denetimi sonucunda sigorta ve varlık yönetimi şirketleri, Risk 
Merkezi’ne  iletilen ve Risk Merkezi’nden alınan verilerin doğruluğunu, 
bütünlüğünü ve  tamlığını güvence altına alır. Bu kapsamda denetim sonucunda 
veri iletimi ve alımı süreçlerine ilişkin; Şirket Personelinin Farkındalığı, Risk 
Merkezi Bilgilerinin İşlendiği  ve Saklandığı Sistemlere Erişim Kontrolleri, 
Güvenlik, Sistemler Üzerinde Etkin  Değişiklik Yönetimi, Sistemler Üzerinde 
Denetim İzlerinin Yönetimi, Sistemler  Üzerinde Otomatik İşlerin Yönetimi ve 
Sistemlerin Sürekliliği konularında ilgili kuruluşlara ve yöneticilerine güvence
verilmesi hedeflenmektedir.
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Mevcut Durum Analizi

Kuruluş’un kapsamındaki maddelere uyumluluğu konusunda
değerlendirme yapılarak mevcut durum analizigerçekleştirilir.

İyileştirme Çalışmaları

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

Denetim

Kontrol hedefleri kapsamında yer alan kural ve esaslara uyumun
değerlendirildiği bir denetim çalışması gerçekleştirilerek denetim 
raporu oluşturulur.

KPMG’nin
Hizmet Yaklaşımı
KPMG olarak geniş sektör bilgisi ve mevzuata uyum alanındaki danışmanlık
tecrübemiz ile, gereksinimleri belirleyerek Kuruluş’unuzun düzenlemelere
uyumu konusunda sizlere destek olmaktayız.

İlgili düzenlemeye yönelik uyum hizmetlerimiz, belirlenen kontrol
hedefleri çerçevesinde mevcut durum analizi,  iyileştirme çalışmaları ve 
denetim aşamalarını kapsamaktadır.
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