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Önsöz
KPMG Türkiye olarak, birçok sektör ve iş kolundaki müşterimize, 
Türkiye’nin önde gelen denetim şirketi olarak hizmet vermekteyiz. 
Türkiye’de, yerel ve uluslararası yasal gereksinimleri karşılamaları 
ve bunların ötesine geçmeleri için, profesyonel denetim görüşü ve 
güvencesi sağlayan alanında uzman denetim ve güvence hizmeti 
profesyonelleri ve global ağımız ile yanınızdayız.

KPMG Denetim ve Güvence Hizmetleri bölümü olarak öncüsü 
olduğumuz denetim yazılımları ve veri analitiği araçları sayesinde 
teknolojinin denetim ile buluşmasını en verimli şekilde bir üst 
boyuta taşımayı başardık. Kullandığımız güçlü veri analitiği rutinleri 
gibi yenilikçi denetim prosedürleriyle sağlam denetim kanıtları 
elde ederek ve derinlemesine bilgi birikimi oluşturarak sermaye 
piyasalarına ve topluma hizmet vermekteyiz.

Her geçen gün kendini içinde bulunduğumuz çağın gereksinimleri 
doğrultusunda geliştiren ekibimizle, geleceğe heyecan ve istekle 
bakıyoruz. Güçlü ve tecrübeli ekibimiz ve denetim alanındaki en 
yeni teknolojiler doğrultusunda geliştirdiğimiz metodolojimiz ile 
müşterilerimiz için katma değer sağlamayı sürdüreceğiz.
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Finansal tabloların denetimlerinde teknoloji kullanımı alışagelmiş denetim yaklaşımının son dönemde gelişmesine neden 
olmuştur. Veri analitiği yöntemleri; daha büyük veri hacimlerini yorumlayabilmek, kontrol eksikliklerini, usulsüzlük ve suistimal 
durumlarını veriyi analiz ederek tespit etmek ve farklı kaynaklardan gelen karmaşık verileri bütünleşik bir şekilde incelemek 
için denetimin ayrılmaz bir parçası olarak kullanılmaktadır. Bu dönüşüm sürecinde KPMG Denetim ve Güvence Hizmetleri 
bölümü olarak öncüsü olduğumuz denetim yazılımları ve veri analitiği araçları sayesinde teknolojinin denetim ile buluşmasını 
en verimli şekilde bir üst boyuta taşımayı başardık. Kullandığımız güçlü veri analitiği rutinleri gibi yenilikçi denetim 
prosedürleriyle sağlam denetim kanıtları elde ederek ve derinlemesine bilgi birikimi oluşturarak sermaye piyasalarına ve 
topluma hizmet vermekteyiz. 

Şirketimiz KPMG Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş, Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) 
tarafından ‘Bağımsız Denetim Kuruluşu’ olarak yetkilendirilmiştir ve “KAYİK dahil bağımsız denetim” yapmaya yetkilidir.

Şirketimiz ayrıca Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından finansal denetim, bilgi sistemleri denetimi 
ve ödeme ve elektronik para kuruluşlarında denetim yapmaya yetkilendirilmiştir.

Başlıca denetim ve güvence hizmetlerimiz:

• Bağımsız Denetim Hizmetleri

• Sermaye Piyasalarında Halka Arz

• Güvence Hizmetleri

• Bilgi Sistemleri Risk Yönetimi

Denetim ve 
Güvence 

Denetim ve Güvence Hizmetleri 

Günümüzde işletmelerin finansal durumuna ilişkin 
güvenilir bilginin önemi daha da artmıştır. Finansal duruma 
ilişkin bilginin kamuya ve yatırımcılara doğru ve güvenilir 
şekilde aktarılması ise işletmelerin bağımsız denetime 
tabi tutulması ile sağlanmaktadır. Paydaşların şirket ile 
ilgili kararlarında girdi olarak kullandıkları temel bilgi 
kaynağı şirketlerin bağımsız denetimden geçmiş finansal 
raporlarıdır. KPMG olarak, bilgi sağlayıcılar ve bu bilginin 
kullanıcıları arasında güvenilir bir köprü olma rolünü yerine 
getirdiğimizi düşünüyoruz. KPMG Denetim ve Güvence 
Hizmetleri bölümü olarak daha etkin denetim kanıtları 
oluşturmak ve derinlemesine bilgi edinmek için güçlü 
Veri Analitiği rutinleri uygulayarak sermaye piyasalarına 
ve topluma daha iyi hizmet vermek için yeniliklere ayak 
uydurmaktayız.

a. Bağımsız Denetim Hizmetleri

Geçtiğimiz yıllarda yaşanan uluslararası finansal krizler ve muhasebe ve finansal raporlamada yapılan usulsüzlüklerin ardından, 
bağımsız denetimin değerinin dönüşümlü bir değişimin zirvesinde olduğuna inanıyoruz.

Finansal duruma ilişkin bilginin kamuya ve yatırımcılara doğru ve güvenilir şekilde aktarılması ise işletmelerin bağımsız 
denetime tabi tutulması ile sağlanmaktadır. Pay sahipleri bağımsız denetçi raporlarından daha fazla şeffaflık beklemektedirler. 
Bizler de çalışma şekillerimizi bu doğrultuda değiştiriyoruz. Paydaşların bu taleplerini dikkate alıyor ve Veri Analitiği ile 
denetimi daha verimli hale getiriyor ve yaptığımız işin kalitesini artırmamızı sağlayan yeni süreçleri çalışmalarımıza entegre 
ediyoruz.

Yatırımcının güvenini sağlamak için kaliteli bir bağımsız denetim sürecinden geçmiş finansal tablolar çok önemlidir. KPMG 
olarak kamu yararı önceliğimizdir. Yenilikçi denetim metodolojilerini ve yaklaşımlarını vermiş olduğumuz bağımsız denetim 
hizmetleri kapsamında etkin bir şekilde çalışmalarımızda uyguluyoruz:

• Türkiye Denetim Standartlarına göre; 6102 no’lu Türk Ticaret Kanunu uyarınca bağımsız denetime tabi şirketlerin Türkiye 
Muhasebe Standartları’na (“TMS”) ya da Büyük ve Orta Boy İşletmeler için Finansal Raporlama Standardı’na (“BOBİ 
FRS”) göre hazırlanan finansal tabloların bağımsız denetimi

• Türkiye Denetim Standartlarına göre; SPK (Borsa İstanbul’da işlem gören veya halka arz planlayan şirketler için), Bankacılık 
Denetleme ve Düzenleme Kurumu (BDDK), Hazine Müsteşarlığı (HM) veya Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’na (EPDK) 
tabi şirketlerin kapsama göre TMS veya BOBİ FRS’ye göre hazırlanan finansal tablolarının bağımsız denetimi

• Uluslararası Denetim Standartlarına göre; Uluslararası Finansal Raporlama Standartları’na (“UFRS”) göre hazırlanan 
finansal tabloların bağımsız denetimi

• Sarbanes-Oxley yasasına tabi olan şirketler için bağımsız denetim hizmetleri
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b. Sermaye Piyasalarında Halka Arz

c. Güvence Hizmetleri

• Ulusal ve uluslararası bono, tahvil ve hisse senedi ihracı için hazırlanan izahname ve sirkülerler için verilecek raporlar için 
özel bağımsız denetim hizmeti vermekteyiz.

• Türkiye Sermaye Piyasalarında halka açık olmayan ortaklıkların paylarının birinci ve ikinci ulusal pazarda ilk defa halka arz 
edilmesi işlemlerinde izahnamede yer alacak finansal tabloların Özel Bağımsız Denetimden geçmesi gerekmektedir. 
Kapsamı ve dönemi halka arz (satış) dönemine göre belirlenecek olan finansal tabloları için özel bağımsız denetim 
hizmeti vermekteyiz.

Güvence Hizmetleri

Günümüzde işletmelerin karar alma aşamasında doğru ve güvenilir bilginin önemi artmıştır ve buna paralel olarak şirket 
yöneticileri artık finansal tablo denetimlerinin sağladığının ötesinde bir güvenceye ihtiyaç duymaktadır.

KPMG Güvence Hizmetleri, makul veya sınırlı güvence denetimi ile veri ve bilgilerin güvenilirliğini arttırarak müşterilerimize 
ve paydaşlarına daha fazla değer sağlamayı amaçlamaktadır.

Hedefimiz, bilgiyi ve bilginin içeriğini iyileştirerek karar vericilerin daha doğru kararlar almasını sağlamaktır.

Sürdürülebilirlik

Sürdürülebilirlik, ekonomik, çevresel ve sosyal sonuçların optimizasyonu yoluyla riskleri yöneterek ve fırsatları benimseyerek 
uzun vadeli paydaş değeri yaratan bir iş yaklaşımıdır.

KPMG Türkiye’nin de aralarında bulunduğu 50'den fazla KPMG üyesi firma, çevresel, sosyal ve yönetişim (Environmental, 
Social and Governance (ESG)) zorluklarınızı çözmenize yardımcı olacak uzman ekiplere sahiptir. Yüzlerce sürdürülebilirlik 
uzmanından oluşan global ağımız, yerel düzenleyici ortamın derinlemesine anlaşılmasıyla birlikte uzman bir bakış açısı 
sunmaktadır.

Hizmet portföyümüz, çevresel ve sosyal performans, iklimle ilgili finansal riskler, karbon ayak izleri ve sera gazı envanterleri 
gibi geniş kapsamlı açıklamaların güvencesini içermektedir. Ayrıca KPMG Türkiye olarak yenilenebilir enerjiden insan 
haklarına, etki ölçümünden, sürdürülebilir tedarik zincirlerine kadar geniş bir yelpazede güvence hizmetleri sunmaktayız.

Sürdürülebilirlik güvence hizmetleri; sürdürülebilirlik raporlama sistemleri ve uluslarararası standartlarla (ISAE 3000,vb.) 
uyumlu performans raporlarına güvence vererek güvenilirliği arttırmaya, paydaşlara daha fazla şeffaf bilgi sunmaya ve 
raporlama ile yönetim sistemlerinin iyileştirilmesine katkıda bulunmaktadır.

Entegre Raporlama

Geçmişe ait finansal bilgiler, kurumsal raporlamanın vazgeçilmez bir parçasıdır ancak son yıllarda finansal tabloların tek 
başına şirketin değerini sunmakta yetersiz kaldığı görülmüştür.

Yatırımcılar başta olmak üzere kurumsal raporları inceleyen paydaşlar, yönetimin şirketi daha ileriye nasıl götüreceğini ve 
şirketin içinde bulunduğu çevredeki değişikliklerin ne gibi fırsat ve zorluklar getirdiğini de görmek istemektedir.

Entegre raporlama, şirketin sermayesini nasıl kullandığını, iş modelinin ne olduğunu ve gelecekte şirkete ne kadar yatırım 
yapacağını göstererek, stratejiyi ve uzun vadeli değer yaratma yaklaşımını şirket raporlarının merkezine alma olanağı sağlıyor. 
Bazı şirketler geçiş döneminde rapor yapısını daha fazla açıklama içerecek şekilde genişletiyorlar ama Entegre Rapor 
Çerçevesi yaklaşımı sunulan bilgilerin kısa, öz ve değer yaratma odaklı olmasından geçiyor. 

KPMG Türkiye olarak hedefimiz farklı sektörlerdeki şirketlere Entegre Raporlama süreçlerini geliştirmelerinde ve uzun vadeli 
değer oluşturmak üzere entegre rapor yolculuklarında uluslararası standartlara göre güvence vererek rehberlik etmektir.

Mevzuata Uyum

Belirli bir düzenleyici çerçeveye bağlı işletmeler, gittikçe daha fazla yasa, düzenleme ve kontrol ile karşılaşıyor. Bazı piyasalara 
girmek, fonlara erişim ve düzenleyici kuruluşlarla iyi ilişkiler kurmak için mevzuata uyum kaçınılmazdır.

Müşterilerimiz açısından mevzuata uyumun mutlak tabiatı, kendilerine özgü iş durumlarına, geçmişteki sektörle ilgili 
mevzuata ve gereksinimlerine bağlıdır. KPMG Denetim ve Güvence Hizmetleri bölümü olarak, müşterilerimize değer 
yaratmak ve harici paydaşlarına güvence sağlamak için üst yönetim ile koordineli bir şekilde mevzuat uyum programını 
oluşturmak ve uygulamak üzere hizmet sunmaktayız. Bu hizmet kapsamında deneyimli denetim uzmanlarımızın yanı 
sıra; vergi, birleşme ve satın alma, yeniden yapılandırma, hukuk, BT veya işletme süreç yönetimi alanlarındaki KPMG 
uzmanlarımız da çalışmalara dahil olmaktadır.

Temel Performans Göstergeleri (KPI)

Yatırımcılar, işletmenin değerini belirlemek için finansal ve finansal olmayan temel performans göstergelerinin öneminin 
farkındalar. Çünkü geleneksel finansal raporlama modeli artık yatırımcıların ihtiyacını karşılamıyor. Dünya değişiyor ve 
güvence hizmetlerinin de bu değişime uyum sağlaması gerekiyor.

Şirketinizin başarısı hem finansal hem de finansal olmayan performansına bağlı. Şirketinizi yönetirken, önemli trendler ve 
sektör bazlı karşılaştırmalar için temel performans göstergelerini (KPI) kullanıyorsunuz ama şirketinizin, paydaşlarınızın ve en 
önemlisi yatırımcılarınızın güvendiği bu KPI’lar tam ve doğru mu?

Bağımsız denetçiler olarak, katma değer sağlayan bu hizmetleri verme konusunda uzmanlığa sahibiz. Finansal tablo 
denetimi hizmetlerinde olduğu gibi güvence hizmetlerinde de belirli yöntemler ve profesyonel standartları uyguluyoruz. 
Ayrıca, bağımsız denetçiler olarak, şirketinize değer katan etkenlere bağımsız ve objektif bir bakış açısıyla yaklaşıyoruz. 
Farklı sektörlerde ve farklı konularda deneyim sahibi uzmanlarımız, size oldukça geniş bir yelpazede güvence sağlamaya ve 
deneyimlerine dayanarak pratik görüşler sunmaya hazırdır.

KPMG, hem şirketinizin yönetimi ve faaliyetleri, hem de yatırımcıların kararları için kritik ö neme sahip TPG’leri tüm 
boyutları ile inceleyerek güvence hizmetleri sunmaktadır.

KPMG Denetim ve Güvence Hizmetleri bölümü olarak aşağıdaki konularda size yardımcı olabiliriz:

• Her bir KPI'nın hesaplama ve sunumunun ilgili çerçevelere ve kabul edilen yöntemlere göre detaylı olarak kontrolü

• Yayınlanan TPG’ler için yönetim kuruluna veya kamuya açık olacak şekilde hazırlanan güvence raporu

• TPG’lerin hazırlanmasında kullanılan verileri üreten sistem, süreç ve kontrollere güvence sağlamak

• Şirketin açıkladığı bilgilerin dünyadaki önde gelen uygulamalarla ve raporlamalarla karşılaştırılması

Üzerinde Mutabık Kalınan Prosedürler (IHS 4400) 

Uluslararası İlgili Hizmetler Standardı (IHS) 4400 “Finansal Bilgilere İlişkin, Üzerinde Mutabık Kalınan Prosedürlerin 
Uygulanmasına Yönelik İşler” kapsamında bağımsız denetim niteliğindeki prosedürlerin uygulanması ve somut bulguların 
raporlanması.

KPMG Denetim ve Güvence Hizmetleri bölümü olarak çok sayıda yapmış olduğumuz güvence çalışmalarında edindiğimiz 
bilgi ve tecrübeyle, sizlere üzerinde mutabık kalınan prosedürlerin uygulanmasına yönelik hizmetleri sunmaya hazırız.

Bu tür prosedürlere örnek olarak, ticari alacaklar, ticari borçlar, alımlar ve satışlara yönelik belirli prosedürler verilebilir. Bu 
raporlamanın temel amacı amacı, sizlerle mutabık kaldığımız prosedürleri uygulamak suretiyle finansal bilgilere ilişkin somut 
bulgularımızı raporlamaktır.
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Güvence Hizmetleri

Kuruluşlar, güvence süreçlerini göz önüne aldıklarında genellikle, doğrudan finansal tablolara yönelik güvence vermeye 
ve güvence almaya odaklanırlar. Gelişen teknolojiyle birlikte iş süreçlerinde birçok farklı teknolojik etken de iş dünyasında 
rol almaya başlıyor. Günümüzde iş süreçlerinde önemli rol oynayan bu teknolojik etkenlerle ilgili olarak sektör, yatırımcılar, 
hissedarlar ve müşteriler şirketlerden her alanda daha fazla hesap verilebilirlik ve şeffaflık bekliyor. Bu beklentilere istinaden 
bir şirketin finansal tablolarıyla birlikte iş süreçleri, kullandıkları uygulamalar ve sahip oldukları verilere yönelik güvence alma 
ihtiyacı da artıyor.

Bu çerçevede KPMG Bilgi Sistemleri Risk Yönetimi olarak;

• Gelir Güvence Hizmetleri

• ISAE3402 Hizmet Güvence Raporu

konularında kuruluşunuza güvence hizmetleri sunmaktayız.

Gelir Güvence Hizmetleri

KPMG Bilgi Sistemleri Risk Yönetimi olarak satış kanallarının, sistemlerin ve verilerin değişkenlik göstermesi sebebiyle 
yapının doğru bir biçimde anlaşılması, gelirlerin doğru kaydedilmesi ve kayıpların önlenmesi için kritik önem taşıyan Gelir 
Güvence Hizmetleri ile;

• Gelir akışının belirlenmesi

• Gelir akışı üzerindeki kontrol noktalarının belirlenmesi

• Kontrol noktaları üzerinde veri analizlerinin gerçekleştirilmesi

• Bulguların tespiti 

• İyileştirme ve tavsiye çalışmaları

konularında destek sağlamaktayız.

Şirketlerin paydaşlarına değer katabilmesinin yolu; süreçlerini etkin ve verimli bir biçimde destekleyebilecek nitelikte 
güçlü bir bilgi sistemleri altyapısını işletmelerinden ve bu altyapıyı rekabet avantajına dönüştürebilecek şekilde 
geliştirebilmelerinden geçmektedir

KPMG, Bilgi Sistemleri Risk Yönetimi Hizmetleri mevzuat ve standartlarla uyumlu bir yapının sürdürülebilir kılınması, süreç ve 
sistemlerde yer alan risklerin tespit edilmesi ve gerekli önlemlerin alınması için kuruluşunuza destek olmaktadır.

Mevzuata Uyum Hizmetleri

Piyasada çoğalan denetim yükümlülükleri, yasal beklentiler ve artan rekabet ile birlikte; kuruluşunuzun bulunduğu sektöre 
özgü, verilen hizmet türüne ve sunulan ürünlere göre iş süreçlerini sürdürebilmesi ve bu sırada beklenen standartları 
karşılayabilmesi ve standartlara uyum sağlayabilmesi için kuruluşların oluşturulmuş kanunlar, yönetmelikler, tebliğler ve 
standartlar çerçevesindeki mevzuat ve gereksinimlere uyum sağlamaları gerekiyor.

KPMG Bilgi Sistemleri Risk Yönetimi olarak, sizlere bu sürecin başından sonuna kadar, eksiklerin tespiti ve iyileştirilmesi, 
kuruluş bünyesinde var olan kontrollerin yeterliliğinin değerlendirilmesi ve uyumluluk beklenen yasal gereksinimlerin 
denetlenmesi ve raporlanması gibi süreçlerde Mevzuat Uyum Hizmetleriyle destek oluyor.

d. Bilgi Sistemleri Risk Yönetimi (IRM)

Finansal ve reel sektörde faaliyet göstermekte olan kuruluşlar, artan talepleri karşılamayı ve bu talepler için yeterli kaynak 
sağlayarak paydaşlarına değer katmayı hedeflemektedir. Öte yandan, şirketlerin teknolojiye yaptığı yatırımlar arttıkça, 
teknoloji kaynaklı risklerin kontrol altına alınması ve kayıpların önlenebilmesi amacıyla güvence sağlanması yönünde 
gereksinimler de artmaktadır. Bilgi teknolojileri kaynaklı risklerin doğru şekilde yönetilmesi, sadece şirket yönetimi ve 
müşteriler için değil; aynı zamanda ortaklar, yatırımcılar ve ülke ekonomisi açısından olumlu sonuçlar doğurmaktadır.

ISAE3402 Hizmet Güvence Raporu 

ISAE3402, 2009 yılında IFAC (Uluslararası Muhasebeciler Federasyonu) tarafından yayımlanmış; hizmet sağlayıcı kuruluşların 
sağladıkları hizmetlerin gerçekleşmesi sırasındaki iç kontrol ortamının yeterliliğine güvence vermeyi amaçlayan bir güvence 
raporu standardıdır. KPMG olarak kapsama alınan süreçlerin ön değerlendirmesi gerçekleştirilerek tespit edilen eksiklikler 
kuruluşa bildirilir, tespit edilen eksikliklerle ilgili iyileştirme çalışmalarının gerçekleştirilmesinin ardından ISAE3402 denetim 
çalışması gerçekleştirilerek final ISAE3402 raporu hazırlanmaktadır.

Bankacılık Hizmetlerinde Engelsiz Dönem

Bankacılık hizmetlerinde engelli bireylere kolaylık sağlanması ve engelli müşterilerin de eşit düzeyde hizmet alabilmesi adına, 
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından bankaların uyması gereken kuralların yer aldığı, 18/06/2016 
tarihli ve 29746 sayılı "Bankacılık Hizmetlerinin Erişilebilirliğine Dair Yönetmelik" yayımlanmıştır.

KPMG Bilgi Sistemleri Risk Yönetimi olarak kanun kapsamındaki maddelere uyumluluk değerlendirmesi yapılarak;

• Mevcut durum analizi gerçekleştirilmesi

• Uyumluluk değerlendirmesi neticesinde ortaya çıkan eksiklikler için yol haritası sunulması ve iyileştirme çalışmalarının 
gerçekleştirilmesi

• Yönetmelik kapsamında yer alan kural ve esaslara uyumun değerlendirildiği bir denetim çalışması gerçekleştirilerek 
denetim raporunun oluşturulması

konularında destek sağlamaktayız.

Risk Merkezi Üyelerinin Denetimi

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 yayınladı. 1 Ocak 2015 tarihi itibarıyla devreye giren 
düzenlemeyle birlikte, üye kuruluşların sekiz ana başlıkta belirlenen kontrol hedefleriyle uyumlu hale gelmesi ve bu hedeflere 
uyumluluk durumunun düzenli olarak bağımsız denetim kuruluşlarınca denetlenmesi gerekmektedir.

Bu kapsamda KPMG Bilgi Sistemleri Risk Yönetimi olarak;

• Mevcut Durum Analizi

• Eksikliklerin İyileştirilmesi

• Denetim Raporunun hazırlanması

konularında destek sağlamaktayız.

Yeni Ödeme Hizmetleri Yönergesi: PSD2

Avrupa Komisyonu tarafından 2013 yılında yayımlanmış olan Ödeme Hizmetleri Yönergesinin gözden geçirme çalışması ile 
birlikte 2016 yılında PSD2 (Yeni Ödeme Hizmetleri Yönergesi) ve Şubat 2017 yılında Teknik Standartların (RTS) yayımlanması 
ile 2018 yılı sonunda uygulanması zorunlu olan PSD2 ve RTS mevzuatları ile birlikte Ödeme Hizmetleri alanında mevzuata 
uyum ve Bilgi Sistemleri & Güvenlik çerçevesinde destek sağlamaktayız.

Kuruluş ve Faaliyet İzni Hizmetleri

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından yayımlanmış olan mevzuat doğrultusunda; Banka, Faktoring, 
Finansman, Finansal Kiralama ve Varlık Yönetimi şirketleri için kuruluş izni ve faaliyet izni olmak üzere iki aşamalı bir başvuru 
süreci mevcuttur. Kuruluş ve faaliyet izni için gereken şartlar aşağıdaki dört başlıkta toplanabilir:

• Kuruluş

• Organizasyon

• BT ve Muhasebe

• Faaliyet ve Süreçler

KPMG olarak bu süreçte mevzuata uyum durum değerlendirmesi yaparak eksikliklerin belirlenmesi, talep edilmesi halinde 
süreç ve bilgi sistemleri yerinde inceleme çalışmalarının gerçekleştirilmesi ve raporlanan eksikliklerin iyileştirilmesine yönelik 
iyileştirme çalışmalarında firmaya destek verilmesi konularında destek sağlamaktayız.
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E-Belge Özel Entegratörleri Bilgi Sistemleri Denetimi

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) 19 Kasım 2019 tarihinde, e-Belge Entegratörlerinin faaliyetlerini  gerçekleştirmede  kullandıkları  
bilgi sistemlerinin yönetimi ile yetkilendirilmiş bağımsız denetim kuruluşları tarafından denetlenmelerine ilişkin usul ve 
esasları içeren E-Belge Özel Entegratörleri Bilgi Sistemleri Denetimi (ÖEBSD) Kılavuzu’nu yayınladı.

Devreye giren düzenlemeyle birlikte, yayım tarihinden itibaren yapılacak özel entegratörlük başvurularında, özel entegratör 
kuruluş adaylarının bu kılavuzda belirtilen Bilgi Sistemleri Denetimini yaptırmış olması ve başvuru dosyasına “ÖEBSD Görüş 
Yazısı ve Raporunu” eklemiş olması bekleniyor.

Bu denetim ile, özel entegratörün Bilgi Sistemleri ortamı ve hizmetlerinde kullandığı yazılımların ilgili GİB Kılavuzları, e-Fatura, 
e-Saklama, e-Arşiv, e-İrsaliye, e-Defter, e-İmza standartları ve hizmetin akışına uygun normları taşıyıp taşımadığının, söz 
konusu kılavuz kapsamında değerlendirilmesi amaçlanmaktadır. 

Akredite firmalar için bu kılavuzun yayım tarihinden başlamak üzere, ilk denetimlerini yaptırmak üzere 31/12/2020 tarihine 
kadar süre verilmekle beraber, ilk denetim tarihini takip eden 2 yılda bir, BSDHY kapsamında yetkilendirilmiş veya izin 
verilmiş bağımsız denetim kuruluşlarınca bilgi sistemleri denetiminin gerçekleştirilmesi ve GİB’e iletilmesi beklenmektedir.

Denetim Kapsamı

ÖEBSD Kılavuzu

Uluslararası Sertifikasyonlar, Sızma Testi Hizmet ve BIS Raporu

Personelin Niteliği

Sistem ve Güvenlik Değerlendirme Sınıfı

Bu kapsamda yer alan süreçlerden ‘’Sistem ve Güvenlik Değerlendirme Sınıfı’’ kendi içerisinde 7 alt başlıkta 
detaylandırılmaktadır.

• Fiziki Şartlar ve Güvenlik Tedbirleri

• Erişim Güvenliği

• İş Sürekliliği, Risk Yönetimi veAcil Durum Planları

• Değişiklik Yönetimi

• Denetim İzleri Yönetimi

• Dış Hizmet Sağlayıcıarının Yönetimi

• Hizmet Yazılımına İlişkin Kontroller

Denetim Raporu

Denetim raporunda olumlu, şartlı ve görüşten kaçınma görüşleri verilebilmektedir.

• Olumlu görüş için, 208 kontrol maddesinin en az 166 maddesinin olumlu olarak değerlendirilmesi gerekmektedir. Ayrıca, 
166 maddenin olumlu olsa dahi, herhangi bir değerlendirme sınıfında olumlu yanıtlarının sayısı %70’in altında kalıyorsa, 
olumlu görüş verilememektedir.

• Şartlı görüş durumunda uyarı ve kademeli olarak faaliyet durdurma, olumsuz görüşte ise faaliyet durdurma ve yetki iptali 
yaptırımları uygulanacaktır.

• Rapor sonucunun olumsuz olması halinde özel entegratörün faaliyeti geçici süreyle durdurulur. 6 ay içinde olumlu görüş 
bildiren yeni bir denetim raporunun GİB’e ibraz edilmemesi halinde özel entegratörün yetkisi iptal edilir.

TSM Merkezleri Denetimi

Gelir İdaresi Daire Başkanlığı (GİB) 15 Haziran 2013 tarihi itibarıyla yeni nesil ödeme kaydedici cihazların kullanılma 
mecburiyeti ve onaylanmasına dair usul ve esasları içeren 426 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’ni ve tebliğ 
hükümleri doğrultusunda 6 Şubat 2015 tarihinde Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazlar (ÖKC) Teknik Kılavuzları’nı ve 13 
Mart 2015 tarihlerinde Yeni Nesil ÖKC’lere Ait ÖKC TSM Merkezleri Teknik Kılavuzu’nu yayınlandı. 1 Ocak 2016 tarihi 
itibarıyla devreye giren düzenlemeyle birlikte, ÖKC TSM Merkezlerinin Yeni Nesil ÖKC’lere Ait ÖKC TSM Merkezleri Teknik 
Kılavuzu’na uyum durumunun tespit edilmesi amacıyla, BSDHY kapsamında yetkilendirilmiş veya izin verilmiş bağımsız 
denetim kuruluşlarınca yılda en az bir kere olmak üzere bilgi sistemleri denetiminin yapılması öngörülmektedir.

Yeni nesil ödeme kaydedici cihazlara ait TSM merkezleri denetimi çalışması ile Güvenlik esasları, risk yönetimi esasları, iş 
sürekliliği yönetimi, değişiklik yönetimi, ÖKC mesajlarının yönetimi, dış hizmet alımı ve denetim izlerinin oluşturulması 
konularında gerçekleştirdiğimiz bağımsız denetim hizmetleri ile “Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazlara Ait ÖKC TSM 
Merkezi Teknik Kılavuzu” kapsamındaki uyum çalışmaları, uyum durumu tespitinin ardından ortaya çıkabilecek eksiklikler ile 
ilgili iyileştirme önerileri ve ardından gerçekleştirilecek bağımsız denetim çalışmaları ve GİB ve üye kuruluşa iletilmek üzere 
hazırlanacak Bilgi Sistemleri Denetim Raporu çalışmaları hizmeti vermekteyiz.

Mevcut Durum Analizi:

Kuruluşun mevzuat 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:

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

SPK Bilgi Sistemleri Mevzuatı

Kurum, Kuruluş ve Ortaklıkların bilgi sistemlerinin yönetimi ve bağımsız denetimine ilişkin usul ve esasların belirlenmesi 
amacıyla “Bilgi Sistemleri Yönetimi Tebliği” ve “Bilgi Sistemleri Bağımsız Denetim Tebliği” 05.01.2018 tarihinde Sermaye 
Piyasası Kurulu tarafından Resmi Gazete’de yayımlandı.

Yayımlanan mevzuat ile birlikte; tabi olan Kurum, Kuruluş ve Ortaklıklar, yönetim ve denetim tebliğleri içerisinde belirtilen bilgi 
sistemleri yönetim ve denetim ilkelerine karşı yükümlü hale geldiler.

SPK Mevzuat Kapsamı

Yayımlanan mevzuat kapsamında yükümlü olan kuruluşların denetçileriyle düzenleyecekleri sözleşmeler, bilgi sistemleri 
denetiminin kapsamı, sızma testi ve yönetim beyanı çalışmalarına ilişkin detay bilgilere yer verilmiştir:

Bilgi Sistemleri Bağımsız Denetim Sözleşmesi

• Denetim döneminin ilk 4 ayı içerisinde imzalanır

• Sözleşmenin imzalanmaması halinde, konu en geç durumun ortaya çıktığı tarihi izleyen ilk iş gününde Kurula bildirilir

• İmzalanan sözleşmeler en geç 6 iş günü içinde Kurul’a gönderilir

Bilgi Sistemleri Denetimi

• Bilgi sistemlerinin yönetilmesi ve kontrol edilmesi amacıyla Tebliğ’de belirtilen maddeler kapsamında denetim çalışmaları 
gerçekleştirilir

• Denetim çalışmaları 1 Ocak – 31 Aralık dönemini kapsayacak şekilde gerçekleştirilir

• Gerçekleştirilen denetim çalışması sonucunda denetim raporu hazırlanır

Sızma Testi

• Sızma testi konusunda ulusal veya uluslararası belgeye sahip gerçek veya tüzel kişiler tarafından en az yılda bir kez sızma 
testi yaptırılır

• Sızma testi çalışmaları «Bilgi Sistemleri Sızma Testleri Usul ve Esasları» kapsamında gerçekleştirilir

• Sızma testi raporları bilgi sistemleri raporundan ayrı olarak hazırlanır ve tamamlanmasını müteakip bir ay içinde Kurula 
gönderilir

Yönetim Beyanı

• Kuruluşlar bilgi sistemlerine ilişkin iç kontrolleri hakkında denetim dönemi itibariyle güvence veren ve yönetim kurulu 
tarafından onaylanmış olan yönetim beyanını bilgi sistemleri denetçisine sunar

• Yönetim beyanı sadece bilgi sistemlerine ilişkin iç kontroller hakkında düzenlenir

• Yönetim Beyanı çalışmaları «Yönetim Beyanına İlişkin Esaslar» kapsamında gerçekleştirilir

KPMG Size Nasıl Yardımcı Olabilir?

SPK’ya tabi Kurum, Kuruluş ve Ortaklıkların yükümlü olduğu düzenlemeye ilişkin hizmetlerimiz, SPK tarafından yayımlanan 
tebliğ ile belirlenmiş olan kontrol hedefleri doğrultusunda mevcut uyum durumunun analiz edilmesini, tespit edilen eksikliklere 
göre iyileştirme aktivitelerinin gerçekleştirilmesini, denetim çalışmasının gerçekleştirilerek denetim raporunun oluşturulmasını 
ve yönetim beyanı hizmetlerini kapsamaktadır.

Bankaların Bilgi Sistemleri ve Elektronik Bankacılık

2011 yılından itibaren yürürlükte olan, bankacılık sektöründe bilgi sistemleri faaliyetleri ve elektronik bankacılık hizmetlerine 
yönelik risklerin yönetiminde esas alınacak asgari usul ve esasların düzenlendiği “Bankaların Bilgi Sistemleri Yönetiminde Esas 
Alınacak İlkelere İlişkin Tebliği” yerine BDDK tarafından Bankaların Bilgi Sistemleri ve Elektronik Bankacılık Hizmetleri Hakkında 
Yönetmelik 15 Mart 2020 tarihi itibarıyla Resmi Gazete’de yayımlanarak yasalaştı.

Yönetmelik ile BDDK, finansal teknolojilerdeki gelişmeler ve kişisel verilerin korunması kanununu dikkate alarak, bankalarda 
bilgi teknolojileri ile ilgili yasal düzenlemelerin güncellenmesini amaçlıyor. Bankaların bu düzenlemeye geçiş sürecini, planlı bir 
değerlendirme ve düzenli takip ile BDDK tarafından belirlenen süre içerisinde başarılı bir şekilde tamamlamaları bekleniyor.
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Yönetmelik elektronik bankacılıktaki yenilikleri ve son dönem teknolojilerini kapsamakla birlikte, son yıllarda BDDK tarafından 
bankalara ve bağımsız denetim şirketlerine iletilen ek yazıları da dikkate alıyor.

Yönetmelik maddeleri, uluslararası bilgi sistemleri denetim standartları (CobIT, ITIL ve ISO27001 vb.) referans alınarak, bilgi 
teknolojileri ve elektronik bankacılık hizmetleri süreçlerine yönelik önemli yaklaşımlar ile birlikte yeni beklentiler doğrultusunda 
şekilleniyor.

KPMG olarak geniş sektör bilgisi ve mevzuata uyum alanındaki danışmanlık tecrübemiz ile, yasal gereksinimleri belirleyerek 
kuruluşunuzun Yönetmelik’e uyumu konusunda sizlere her adımda destek olmaktayız. İlgili mevzuata uyum hizmetlerimiz, 
Yönetmelik’te belirlenen maddeler çerçevesinde mevcut durum analizi, iyileştirme çalışmaları ve denetim aşamalarını 
kapsamaktadır.

Mevcut Durum Analizi:

Kuruluş’un Yönetmelik 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: 

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

Kişisel Verilerin Korunması Güvence Denetimi

Kişisel veri, bireylerin kimliklerini belirli hale getirmeye elverişli her türlü bilgi olarak tanımlanabilir. Bu bağlamda kişinin 
kimlik, iletişim, sağlık ve mali bilgileri ile özel hayatına, dini inancına ve siyasi örüşüne ilişkin bilgiler, kişisel veri olarak 
nitelendirilmektedir.

Kişisel verilerin sınırsız olarak gelişi güzel toplanması, denetimsiz olarak açıklanması veya yetkisiz kişilerin eline geçmesi 
durumunda kötüye kullanılarak kişilik haklarının ihlal edilmesi söz konusudur. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ile birlikte; 
kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin uyacakları esas ve usullerin düzenlenmesi amaçlanmakta, kişisel verilerin 
korunması bakımından gerekli olan tüm hususlarda çerçeve niteliğinde ilkeler belirlenmekte ve kanunun öngördüğü bağımsız 
kurul ile de bu ilkelerin uygulanmasının izlenmesi temin edilmektedir.

Denetim Kapsamı

Kanunda, veri güvenliğine ilişkin olarak şirketlere denetim yükümlülüğü getirilmiştir. Bu nedenle kuruluşlar kanun hükümlerinin 
uygulanmasını sağlamak amacıyla gerekli denetimleri yapmak veya yaptırmak zorundadır.

Bu doğrultuda, kuruluşların kişisel verilerin toplanması, işlenmesi, yedeklenmesi ve imha süreçleri ile ilgili alınması gereken 
idari ve teknik tedbirlere yönelik eksikliklerini belirlenmesi gerekmektedir.

Uygun önlemlerin denetlenmesinde şirketin büyüklüğü veya cirosunun yanı sıra veri sorumlusunun yaptığı işin ve korunan 
kişisel verinin niteliği de önemlidir. Veri güvenliğine ilişkin gereksinimlerin, her bir veri sorumlusunun yapısına, faaliyetlerine ve 
tabi olduğu risklere uygun olarak denetlenmesi gerekmektedir.

KPMG olarak geniş sektör ve mevzuat bilgisi ve güvence hizmetleri alanındaki danışmanlık deneyimimiz ile, yasal 
gereksinimlerinizin belirlenerek kuruluşunuzun Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uyumu konusunda size destek 
olmaktayız. Veri güvenliği standardı olan BS10012 ve bilgi güvenliği standardı olan ISO27001 kapsamında verdiğimiz hizmetler 
ve metodolojik olarak yararlandığımız standartların yardımı ile birlikte Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Güvence Denetimimiz 
aşağıdaki gereklilikleri kapsamaktadır:

• Kanunda, veri güvenliğine ilişkin veri sorumlusuna denetim yükümlülüğü getirilmiştir. Bu nedenle kuruluşlar kanun 
hükümlerinin uygulanmasını sağlamak amacıyla gerekli denetimleri yapmak veya yaptırmak zorundadır.

• Kuruluşun, kişisel verilerin toplanması, işlenmesi, yedeklenmesi ve imha süreçleri ile ilgili alınması gereken idari ve teknik 
tedbirlere yönelik eksiklikleri belirlenmelidir.

• Uygun önlemlerin denetlenmesinde şirketin büyüklüğü veya cirosunun yanı sıra veri sorumlusunun yaptığı işin ve korunan 
kişisel verinin niteliği de önemlidir. Veri güvenliğine ilişkin gereksinimlerin, her bir veri sorumlusunun yapısına, faaliyetlerine 
ve tabi olduğu risklere uygun olarak denetlenmesi gerekmektedir

• Veri sorumlularına tanınan tüm uyum sürelerinin geçmesiyle birlikte kurul, yaptığı incelemelerde veri sorumlularının 
yükümlülüklerini yerine getirip getirmediğini hukuki ve teknik açıdan birçok unsuru içeren geniş bir perspektiften 
değerlendirmekte ve karar vermektedir.

Finansal Kurumlar Bilgi Sistemleri Yönetimi ve Denetimi

Finansal kiralama, faktoring ve finansman şirketlerinin faaliyetlerinin ifasında kullandıkları 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.

İlgili düzenlemenin kaynağını BDDK tarafından 24 Nisan 2013 tarihinde yayımlanan “Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman 
Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmelik”in (“Yönetmelik”) 14. maddesi oluşturmakta.

Yönetmelik içerisindeki Bilgi Sistemlerinin Tesisi başlığı altında, şirket nezdinde oluşturulacak bilgi sistemlerinin, şirketin 
ölçeği, faaliyetlerinin ve sunulan ürünlerin niteliği ve karmaşıklığı ile uyumlu olarak yapılandırılması ve şirketle ilgili tüm bilgilerin 
elektronik ortamda güvenli bir şekilde saklanmasına ve kullanılmasına imkân verecek yapıda oluşturulmasına ilişkin hükümler 
Tebliğ içerisinde detaylandırılmıştır.

Tebliğ içerisindeki Bilgi Sistemleri Yönetiminde Esas Alınacak İlkeler (“BS İlkeleri”) başlığı altında:

• Bilgi sistemleri yönetimi,

• BS risk yönetimi,

• Bilgi güvenliği yönetimi,

• Yetkilendirme ve erişim kontrolleri,

• Kimlik doğrulama,

• Denetim izlerinin oluşturulması,

• BS varlıkları yönetimi,

• BS süreklilik planı,

• Dış hizmet alımı ve yönetimi ile

• İşlem bilgilerinin gizliliği

konularında uyulması gereken usul ve esaslar yer almaktadır.

Finansal kiralama, faktoring ve finansman şirketlerinin Tebliğ’de yer alan BS İlkelerine ve hükümlere uyumunun tespitine 
ilişkin süreç Bilgi Sistemlerinin Bağımsız Denetimi başlığı altında tanımlanmıştır. İlgili madde uyarınca şirketlerin, üç yılda 
bir olmak üzere yetkilendirilmiş bağımsız denetim kuruluşları tarafından Tebliğ kapsamındaki uyumlarının değerlendirileceği 
bilgi sistemleri denetimi yaptırmaları gerekiyor. Tebliğ kapsamındaki şirketlerin mevcut faaliyet ve sistemlerini, yürürlük tarihi 
itibarıyla azami bir yıl içerisinde Tebliğ’e uyumlu hale getirmeleri bekleniyor.

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.

Banka Çağrı Merkezi Hizmetlerinde Yeni Dönem

BDDK tarafından Banka Çağrı Merkezlerinin Hizmet Seviyesinin ve Kalitesinin belirlenmesine ilişkin Yönetmelik 20 Mayıs 
2020 tarihi itibarıyla Resmi Gazete ’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yönetmelik ile BDDK, banka çağrı merkezlerinin hizmet 
seviyesinin ölçülmesine ve hizmet kalitesinin belirlenmesine yönelik önemli düzenlemeler getiriyor.

Banka Çağrı Merkezlerinin Hizmet Seviyesinin ve Kalitesinin Belirlenmesine İlişkin Yönetmelik("Yönetmelik") kapsamında BDDK, 
Banka çağrı merkezi hizmetlerinin ulaşılabilirliği ile hizmet seviyelerinin ölçümü ve kalitesine ilişkin yükümlülükler belirliyor. 
Aynı zamanda söz konusu Yönetmelik içerisinde, 15 Mart 2020 tarihinde yayımlanan Bankaların Bilgi Sistemleri ve Elektronik 
Bankacılık Hizmetleri Hakkında Yönetmelik’in "Telefon bankacılığında kimlik doğrulama, işlem güvenliği ve hizmet kalitesi" 
bölümüne atıflarda bulunuluyor. Bu doğrultuda Bankaların, ilgili Yönetmelik kapsamındaki eksikliklerini 1 Temmuz 2020 tarihine 
kadar tamamlaması ve yönetmelik içerisinde beklenen Raporlama sürecini işletmesi bekleniyor.

Çağrı Merkezleri hizmetlerine yönelik yeni yönetmelik maddeleri, Bankaları ve çağrı merkezi hizmeti sunan firmaları ilgilendiren 
Çağrı Yönetimi, Hizmet Seviyesi ve Kalitesi ve Kayıtların Saklanması, Raporlama ve Denetimi başlıkları altında toplanıyor.
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Banka ve Banka Çağrı Merkezleri Yükümlülükleri

• Ulaşılabilirlik oranı yıllık en az yüzde 95 olmalı.

• 60 yaş ve üstü kullanıcı doğrudan çağrı merkezi temsilcisine yönlendirilmeli

• Kullanıcıdan gelen kart iptal talepleri farklı bir kanala yönlendirilmeden alınmalı

• Yapılacak aramalar 09.00-20.00 saatleri arasında ve Pazar günleri dışında gerçekleştirilmeli.

• Tekrar aranmama talepleri kayıt altına alınarak sisteme işlenmeli

• Hesaplanacak karşılanma oranının aylık olarak en az 95 olmalı

• Hizmet seviyesi aylık en az %80, kayıp/çalıntı ve şüpheli işlem bildirimlerinde ise aylık en az %90 olmalı

• Salgın, kriz ve afet hallerinde de, Yönetmelik’te belirlenen hizmet seviyesi oranları ve sürekliliği sağlanmalı

• Banka tarafından sunulan bireysel nitelikteki ürün ve hizmetlerin tamamı için çağrı merkezi üzerinden işlem yapılabilmeli

• Hizmet sonrası puana dayalı geri bildirim yapma seçeneği tüm kullanıcılara sunulmalı

• Hizmet kalitesi aylık ortalama puanı belirlenen yöntemlerce 100 üzerinden en az 70 olmalı

• Kayıt altına alınan işlemler ve raporlamalara konu edilen veriler zaman damgası ile saklanmalı

• Hizmet seviyesi ve çağrı merkezi hizmet kalitesi ölçümleri ay sonunu takip eden 15 gün içerisinde BDDK’ya raporlanmalı

• Hesaplanacak çağrı karşılanma oranı aylık en az %95 olmalı

• Banka tarafından uyum için gereken iş akışı, süreç ve uygulama esasları tesis edilmeli ve yazılı hale getirilmeli

• Banka tarafından asgari yıllık olacak şekilde denetim yapılmalı

KPMG size nasıl yardımcı olabilir?

KPMG olarak geniş sektör bilgisi ve mevzuata uyum alanındaki danışmanlık tecrübemiz ile yasal gereksinimleri belirleyerek 
kuruluşunuzun Yönetmelik’e uyumu konusunda sizlere her adımda destek olmaktayız.

İlgili mevzuata uyum hizmetlerimiz, Yönetmelik’te belirlenen maddeler çerçevesinde mevcut durum analizi,  eksiklik iyileştirme 
ve süreç tasarımı çalışmaları ile denetim / güvence raporu aşamalarını kapsamaktadır.

Mevcut Durum Analizi

Bankalar ve Banka Çağrı Merkezi Hizmeti veren firmaların Yönetmelik kapsamındaki maddelere uyumluluğu konusunda 
değerlendirme yapılarak mevcut durum analizi gerçekleştirilir. Bu doğrultuda, oluşturulacak olan kontrol listeleri ile paralel olarak 
hangi maddelere uyum sağlanacağı tespit edilir.

İyileştirme Çalışmaları ve Süreç Tasarımı

Uyumluluk değerlendirmesi neticesinde ortaya çıkan eksiklikler ve tespitler için yol haritası sunulur ve iyileştirme çalışmaları 
gerçekleştirilir. Bununla birlikte, hizmet kalitesinin karşılanmasına ve ölçülmesine yönelik süreçler ile periyodik raporlamaya 
ilişkin süreçler tasarlanarak kontrol ortamı oluşturulur.

Denetim / Güvence Raporu

Yönetmelik kapsamında yer alan kural ve esaslara uyumun değerlendirildiği bir denetim çalışması gerçekleştirilerek denetim / 
güvence raporu oluşturulur. Böylece hem Bankalar denetim ve raporlama yükümlülüklerini yerine getirir hem de Banka Çağrı 
Merkezleri bir defa denetlenerek sunulan güvence hizmeti yoluyla artan kaynak ve maliyet kalemlerinin azaltılmasını sağlar.

Güvenli ve Mevzuata Uygun Dosya Yönetim Sistemi

Kuruluşlar, karmaşıklaşan dosya sistemlerinin, büyüyen dosya boyutlarının ve artan dosya erişim isteklerinin mevzuata uygun 
şekilde yönetilmesi için yaklaşımlar geliştirmektedir.

Verinin ve dosyaların “bütünleşik” yönetilmesini sağlamak için pek çok sistemle haberleşen yaklaşımlar ön plana çıkmaktadır.

Güvenli Doküman Yönetimi ve Mevzuat Gereksinimleri

BDDK, SPK, TCMB, KVKK regülasyonları, ağ güvenliği, veri gizliliği ve erişim yönetimi süreçleri çerçevesinde risklerin en aza 
indirilmesini beklemektedir. Günümüz teknolojisinde, mevzuata uyum doğrultusunda bu risklerin azaltılması birçok farklı 
sistemin kullanımını gerektirmektedir.

• 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu

• Bankaların Bilgi Sistemleri ve Elektronik Bankacılık Hizmetleri Hakkında Yönetmelik

• Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Bilgi Sistemlerinin Yönetimine ve Denetimine İlişkin Tebliğ

• Ödeme Kuruluşları ve Elektronik Para Kuruluşlarının Bilgi Sistemlerinin Yönetimine ve Denetimine İlişkin Tebliğ

• Sermaye Piyasası Kurulu Bilgi Sistemleri Tebliği

KPMG olarak geniş sektör bilgisi ve mevzuata uyum alanındaki danışmanlık tecrübemiz ile yasal gereksinimleri belirleyerek 
kuruluşunuzun regülasyonlara uyumu konusunda sizlere her adımda destek olmaktayız. Bununla birlikte, uyumu sağlamaya 
yönelik bağımsız çözümlerin “bütünleşik” bir şekilde tek bir sistem üzerinden yönetimi için imkân sunuyoruz.

Güvenli Mobil Ödeme ve Elektronik Belge Yönetim Sistemi

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından 21 Mayıs 2020 tarihinde “Güvenli Mobil Ödeme ve Elektronik Belge Yönetimi Sistemi 
Paketi”ni yayınlandı.

Güvenli Mobil Ödeme ve Elektronik Belge Yönetim Sistemi (“GMÖEBYS”) İlk olarak 1 Haziran 2019 tarihli ve 30791 sayılı Resmi 
Gazete ’de yayımlanan 507’nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile gündeme gelmişti. 30 Aralık 2019 tarihinde yayınlanan 
GMÖEBYS Kılavuzu ve Uyumluluk Test Adımları Tablosu ile birlikte söz konusu sistemi işletmek isteyen kuruluşlara yönelik 
başvuru, izin / onay ve denetim konularında yönlendirmelerde bulunulmuştu.

21 Mayıs 2020 tarihinde yayınlanan paket ile birlikte hem GMÖEBYS Kılavuzu ve Uyumluluk Test Adımları Tablosu güncellendi 
hem de işletici kuruluşlara yönelik “Başvuru Formu”, “Fonksiyonel Test Süreçleri” ve “Güvenlik Test Süreçleri” adımları 
belirlenmiş oldu.

Güvenli Mobil Ödeme ve Elektronik Belge Yönetim Sistemi Nedir?

Güvenli Mobil Ödeme ve Elektronik Belge Yönetim Sistemi (“GMÖEBYS”); mal ve hizmet satışlarında belirlenen bedellerin 
tahsilatının gerçekleştirilmesi ile birlikte, bu bedeller doğrultusunda oluşturulacak mali belgelerin elektronik ortamda 
oluşturulması ve yönetilmesi için GİB tarafından oluşturulan sistemdir.

Sistemin amacı, vergi doğuran mal ve hizmet satış işlemleri ile bunlara bağlı olarak yapılan ödemeleri vergi kaybına yol 
açmayacak şekilde, donanım bağımsız güvenli mobil uygulamalar aracılığıyla gerçekleştirmek ve sonuçlarını işlemin mahiyetine 
uygun düzenlenecek mali nitelikli e-Belgeler yoluyla kayıt altına almaktır.

Kimler Sistemden Faydalanabilecek?

Finansal Kuruluşlar (Bankalar, E-Para Kuruluşları, Ödeme Sistemi Kuruluşları) ya da Ödeme Kaydedici Cihaz Üreticisi 
şirketlerden dileyenler, işbirliği yaptığı özel entegratör ile imzaladığı protokolü de sunmak şartıyla, GMÖEBYS’ni işletmek 
üzere “İşletici Kuruluş” yetkisi almak için GİB’e yazılı olarak başvuruda bulunabiliyor. Başvuru sürecinin tamamlanmasının 
ardından söz konusu kuruluşlar sistemden faydalanabilecek mükellef gruplarına hizmet sunabiliyor. Bununla birlikte sistemden 
faydalanabilecekler Tebliğ’de; ticari kazancı basit usulde tespit edilen, işletme hesabı esasına göre defter tutan, bilanço esasına 
göre defter tutan, serbest meslek kazancı elde eden, gerçek usulde vergilendirilen zirai kazancı elde eden mükellefler ile birlikte 
vergiden muaf esnaf olarak belirtiliyor.

Mevzuat Gereklilikleri Çözümümüz Örneklerimiz

Katmanlı Ağ Yönetimi ve Sistem 
Güvenliği

İç ağa, SFTP ile gelen dosyalarınızı, 
özel bir DMZ sunucusu içerisinde 
Antivirüs ile tarayarak sistem 
güvenliğinizi sağlayabilirsiniz.

Sistem güvenliği kapsamında dış 
ağdan güvenli protokol ile gelen 
dosyaların iç ağa geçiş yapmadan önce 
katmanlı güvenlik mimarisi içerisinde 
taranması

Güvenli Dosya İletimi ve Veri Gizliliği FileServer üzerinde bulunan 
dosyalarınızın dış ağa SFTP ile 
aktarılması sürecinde DLP ile taratarak 
veri güvenliğinizi sağlayabilirsiniz.

Açık Bankacılık süreçlerinde 
müşterilere iletilecek verilerin tebliğ 
kapsamında yurtdışında sunucusu 
bulanan çözümlere ihtiyaç duymadan 
güvenli paylaşımı

Yetki ve Erişim Yönetimi ve Denetim 
İzi Takibi

FileServer üzerinde katmanlı NTFS 
yetkileri tanımlayıp, dosya üzerinde 
kullanıcı işlem tiplerini kısıtlayarak, iç 
ve dış ağ paylaşımlarını Log Yönetimi 
ile takip edebilirsiniz.

KVKK kapsamında hassas verilere 
ilişkin erişimlerin kısıtlandırılması, 
erişim yetkisi olan kullanıcıların hassas 
veri paylaşımının engellenmesi ve takip 
edilmesi

Veri Gizliliği ve Yetki ve Erişim Yönetimi FileServer üzerinde harici bellek 
kullanımına gerek duymadan 
yüksek boyutlu dosya paylaşımını 
NTFS yetkileri kısıtlaması dahilinde 
gerçekleştirirken, DLP taraması ile 
paylaşılan hassas verilerin güvenliğini 
sağlayabilirsiniz

Yönetmelikler ve tebliğler kapsamında, 
kuruluş içi dosya paylaşımını harici 
bellek kullanmadan, veri ve kullanıcı 
odaklı kısıtlama ile yönetilmesi

Mobil Cihaz Yönetimi ve E-posta 
Eklenti Yönetimi

Güvenli MDM ile mobil cihazlardan 
dosya ve E-Mail erişimi sağlayabilir, 
Outlook eklentisi sayesinde yüksek 
boyutlu dosyaları DLP taraması 
gerçekleştirerek E-mail aracılığıyla 
paylaşabilirsiniz.

Yönetmelikler ve tebliğler kapsamında, 
mobil cihazlar üzerinden kısıtlı veri 
erişiminin ve yönetiminin takip 
edilebilir yapıda uygulanması
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Bilgi Sistemleri ve Uyumluluk Testleri

Başvuru sürecinde ve izin verilen kuruluşlara yapılacak olan periyodik denetlemelerde, Güvenli Mobil Ödeme ve Elektronik 
Belge Yönetimi Sistemi Paketi içerisinde bulunan “Test ve Doğrulama Adımları Dokümanı” doğrultusunda, kuruluşların bilgi 
sistemleri incelemeye alınıyor.

KPMG size nasıl yardımcı olabilir?

KPMG olarak geniş sektör bilgisi ve mevzuata uyum alanındaki danışmanlık tecrübemiz ile, yasal gereksinimleri belirleyerek 
kuruluşunuzun mevzuata uyumu konusunda sizlere her adımda destek olmaktayız.

Mevcut Durum Analizi

Kuruluşun mevzuat 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

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

OECD & LBMA Altın Tedarik Rehberlerine Uyum

Borsa İstanbul A.Ş. (“BİST”), web sitesinde duyurulan açıklamada; KMP üyelerinin Borsa İstanbul Sorumlu Altın Tedarik Zinciri 
Rehberi’ne dayanarak kendi politikalarını oluşturmaları ve bu politikalar çerçevesinde altın tedarik etmeleri önemle tavsiye 
edilmekte ve sorumlu altın tedarik politikasını teşvik amacıyla, bunu fiilen uygulayan üyelerin Borsa İstanbul internet sitesinde 
yer alacağı belirtilmektedir.

Sorumlu Altın Tedarik Zinciri Rehberi, risk temelli 5 adımdan oluşan yol haritasını esas almaktadır. Bu yaklaşımın 4. adımı, her üç 
yılda bir kez olmak üzere uyum politikalarının, bağımsız ve yetkin denetim firmaları tarafından denetlenmesini içermektedir.

 Yaklaşımımız

KPMG Türkiye olarak, şirketlerin “LMBA Altın Tedarik Rehberi” ve “Çatışmalardan Etkilenmiş ve Yüksek Riskli Bölgelerin 
Maddelerine İlişkin Sorumlu Tedarik Zinciri için OECD Uyum Rehberi” kapsamında ilgili rehberlere uyumlu hale gelmeleri için 
destek olmaktayız.

Şirketlerin uyum çalışmalarına destek olurken ana hususlar ve anahtar performans göstergeleri temel alınarak, aşağıdaki 
süreçler kapsama alınmaktadır:

• Tedarik zincirindeki riskleri tanımlamak için oluşturulan sistem sürekliliğinin değerlendirilmesi

• Etkili uyumluluk sisteminin değerlendirmesi

• İlgili politikaların uygulamaya koyduğu yönetim sisteminin değerlendirilmesi

• Müşteriyi tanıma kapsamındaki uygun iç kontrol ve iletişim sisteminin değerlendirmesi

• Tedarik zincirindeki risklerin belirlenerek gerekli önlemlerin alınmasının kontrolü

KPMG Türkiye olarak geniş sektör, mevzuat bilgisi ve güvence hizmetleri alanındaki danışmanlık ve denetim deneyimimiz ile 
kuruluşunuzun düzenlemelere uyumu konusunda sizlere her adımda destek olmaktayız.

İlgili uyum hizmetimiz, rehberde belirlenen maddelere uyumu sağlamak adına belirtilen Ön Denetim, İyileştirme ve Denetim 
aşamalarını kapsamaktadır.

Ön Denetim

Kuruluşun rehberler 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

Güvence kapsamında yer alan kural ve esaslara uyumun değerlendirildiği, ISAE3000 güvence standarttı çerçevesinde denetim 
çalışması gerçekleştirilir ve güvence raporu hazırlanır.

Uzaktan Müşteri Edinimi

26 Haziran 2020 tarihli ve 31167 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanan 7247’nolu Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde 
Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun (“Kanun”) yürürlüğe girmiştir. Böylelikle, finansal hizmet veren kuruluşlar için müşteri 
edinim aşamalarındaki “Kimlik Tespiti” ve “Sözleşme” süreçlerinin fiziki olarak yürütülmesi zorunluluğu ortadan kalkmaktadır.

15 Mart 2020 tarihinde resmi gazetede yayımlanan ve daha sonrasında yürürlük tarihi ertelenen Bankaların Bilgi Sistemleri ve 
Elektronik Bankacılık Hizmetleri Hakkında Yönetmelik ile BDDK uzaktan müşteri edinim süreçlerine yönelik düzenlemelerde 
bulunmuş ancak sözleşme süreçlerine yönelik dijital çözümlerin önünü açacak bir değişikliğe yer vermemişti.

Yeni Kanun ile birlikte müşteri ve banka sözleşme ilişkisi esnasında yüz yüze gelme ihtiyacı MASAK mevzuatından kaynaklı 
gereklilikler dışında ortadan kalkmaktadır. Böylelikle potansiyel müşteriler ile finansal hizmet veren kuruluşlar arasında sözleşme 
süreçlerinin de dijital ortamda tamamen uzaktan yürütülmesinin önü açılmaktadır. Ek olarak, Kanun kapsamında bulunan 
kuruluşlar için finansal kapsayıcılığın ve müşteri sayısının artması ön görülmektedir. Bununla birlikte sadece bankalar değil 
fintechler ve finansal kuruluşlar da belirlenen sözleşme türlerine yönelik dijital çözümler kullanmaya imkân bulmaktadır.

Ödeme hizmeti sağlayıcıları, aracı kurumlar ve portföy yönetim şirketlerinin uzaktan kimlik doğrulamasına imkân sağlanması için 
bir çok önemli Kanuna da düzenleme getirilmiştir:

• 5411 Sayılı Bankacılık Kanunu

• 5464 Sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu

• 6361 Sayılı Finansal Kiralama Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu

• 6493 Sayılı Ödeme Ve Menkul Kiymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri Ve Elektronik Para Kuruluşlari Hakkinda 
Kanun

KPMG olarak geniş sektör bilgisi ve mevzuata uyum alanındaki danışmanlık tecrübemiz ile, yasal gereksinimleri belirleyerek 
Kuruluş’unuzun “Dijital Dönüşüme” uyumu konusunda sizlere her adımda destek olmaktayız. Dijital dönüşüme destek 
hizmetlerimiz, Kanun’da belirlenen uzaktan müşteri edinimi kapsamı çerçevesinde mevcut durum analizi, iyileştirme çalışmaları 
ve ikincil düzenlemeler doğrultusunda denetim aşamalarını kapsamaktadır. 

Mevcut Durum Analizi:

Kuruluşun Kanun kapsamındaki dijital dönüşümü uygulayabileceği süreçleri konusunda değerlendirme yapılarak mevcut durum 
analizi gerçekleştirilir. 

İyileştirme Çalışmaları: 

Uyumluluk değerlendirmesi neticesinde ortaya çıkan süreçler ve tespitler için yol haritası sunulur ve belirlenen kimlik doğrulama 
yöntemleri ile süreçler üzerinde dijitalleşme çalışmaları gerçekleştirilir. 

Denetim:

Kanun ve ikincil düzenlemeler kapsamında yer alan kural ve esaslara uyumun eğerlendirildiği bir denetim çalışması 
gerçekleştirilerek denetim raporu oluşturulur.

Adım 1 Adım 2 Adım 3 Adım 4 Adım 5
Güçlü şirket yönetim 
sistemlerinin 
kurulması

Tedarik zincirindeki 
risklerin belirlenmesi

Belirlenen risklere 
yanıt verebilecek 
bir stratejinin 
tasarlanması ve 
uygulanması

Uyum çalışmalarının 
bağımsız üçüncü 
taraflarca 
denetlenmesi

Tedarik zinciri uyum 
çalışmalarının yıllık 
olarak raporlanması
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Bu dokümanda yer alan bilgiler genel içeriklidir ve herhangi bir gerçek veya tüzel kişinin özel durumuna hitap etmemektedir. 
Doğru ve zamanında bilgi sağlamak için çalışmamıza rağmen, bilginin alındığı tarihte doğru olduğu veya gelecekte olmaya 
devam edeceği garantisi yoktur. Hiç kimse özel durumuna uygun bir uzman görüşü almaksızın, bu dokümanda yer alan bilgilere 
dayanarak hareket etmemelidir. 

© 2020 KPMG Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş., KPMG International Cooperative’in üyesi bir Türk şirketidir. Tüm hakları 
saklıdır. Türkiye’de basılmıştır. 
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