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KPMG size nasıl yardımcı olabilir?
Temmuz 2022 
tarihinde Türkiye 
Cumhuriyeti Merkez 
Bankası (TCMB) 
tarafından Ödeme 
ve Elektronik Para 
Kuruluşlarına 
Topluluk Bulutu 
Hizmeti Sunan Dış 
Hizmet Sağlayıcılara 
İlişkin Rehber 
(Rehber) yayınlandı. 
 
Rehber içerisinde 
topluluk bulutu 
hizmeti verecek dış 
hizmet sağlayıcıların 
uyması gereken 
kurallar ve TCMB 
tarafından verilecek 
uygunluk için 
izlenmesi gereken 
adımlar tanımlandı.

1 Aralık 2021 tarih ve 31676 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe 
giren Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşlarının Bilgi Sistemleri ile Ödeme 
Hizmeti Sağlayıcılarının Ödeme Hizmetleri Alanındaki Veri Paylaşım 
Servislerine İlişkin Tebliğ’in (Tebliğ) 16’ncı maddesinin yedinci fıkrasında: 
 
Kuruluş’ların hassas müşteri verilerini, rekabete duyarlı verileri, kişisel verileri 
veya müşteriyle ilintilendirilebilir ve onu belirli ya da belirlenebilir kılan her 
türlü bilgiyi işleyecek, saklayacak ve iletecek şekilde bulut bilişim hizmetinin 
alınması, bu dış hizmetin ancak sadece kuruluşa tahsis edilmiş donanım 
ve yazılım kaynakları üzerinden sunulduğu özel bulut hizmet modeli ile 
alınması halinde mümkün olduğu belirtilmektedir. 
 
Ayrıca ilgili hizmetin Merkez Bankası tarafından uygun görülen dış hizmet 
sağlayıcılar tarafından sunulması durumunda, Kuruluş’un rehberde belirtilen 
kuruluşlarla sınırlı olmak kaydıyla, donanım ve yazılım kaynaklarının 
fiziksel olarak paylaşıldığı ancak mantıksal olarak her ödeme hizmeti 
sağlayıcısına özgü ayrı kaynağın atandığı topluluk bulutu hizmet modeli 
ile dış hizmet alabilir hükmü yer almaktadır.

KPMG Fintech ve Dijital Finans ekibi olarak geniş sektör bilgisi ve mevzuata uyum alanındaki 
danışmanlık tecrübemiz ile, gereksinimlerinizi belirleyerek Kuruluş’unuzda Rehber’e uyum ve 
onaylı topluluk bulutu hizmeti sunan dış hizmet sağlayıcı olma sürecinde sizlere her adımda destek 
olmaktayız.

Mevcut Durum Analizi 
Kuruluşunuzun Rehber’de tanımlanmış olan Uygunluk Şartları’nı sağlayıp, 
sağlamadığına ilişkin bir analiz yapılarak, eksikliklere ilişkin rapor ve yol haritası 
hazırlanması

İyileştirme Çalışmaları 
Mevcut durum analiz çalışmaları sonucunda tespit edilen eksikliklerin giderilmesi 
sürecinde yönlendirme ve regülatif görüş sunulması. 
 
Eksikliklerin giderilmesiyle birlikte, oluşturulacak başvuru dosyasına ilişkin destek ve 
yönlendirme yapılması. 
 
Bilgi sistemlerinin sorunsuz şekilde işlemesini tehlikeye sokabilecek, üçüncü taraflara 
bağımlılıklar da dâhil olmak üzere, tüm risklerin tespit edilmesini, ölçülmesini, 
izlenmesini ve etkin bir şekilde yönetilmesini sağlamak amacıyla uygulanması 
gereken önlemlere ilişkin usul ve esaslar ile tesis edilmesi gereken kontrolleri içerir 
politika, prosedür ve süreç dokümanlarının yazılı olarak oluşturulması ve risk yönetim 
çerçevesinin hazırlanması.

Güvence Denetimi  
Topluluk Bulutu Hizmeti süreçlerinin tasarımı ile  donanım ve yazılım kaynaklarının 
fiziksel olarak paylaşıldığı ancak mantıksal olarak her ödeme hizmeti sağlayıcısına özgü 
ayrı kaynağın atandığı topluluk bulutu hizmeti kontrol noktalarının güvence denetiminin 
gerçekleştirilmesi ve güvence raporunun hazırlanması

UYGUNLUK 
GÖZETİMİ

Topluluk Bulut Kullanımı

Yayınlanan Rehber içerisinde, topluluk bulutu hizmeti verecek dış hizmet 
sağlayıcıların TCMB’den uygunluk alabilmesi için yerine getirmeleri gereken 
şartlar ile başvuru, değerlendirme ve gözetim süreçlerine ilişkin alınması 
gereken aksiyonlar dört ana başlık altında detaylandırılmaktadır:

Rehber içerisinde yer alan «Uygunluk Şartları» başlığındaki organizasyon, 
teknik, altyapı, ve denetim yükümlülüklerini yerine getiren dış hizmet 
sağlayıcıların, «Uygunluk Başvurusu» başlığı altında yer alan bilgi ve belgeler ile 
birlikte TCMB’ye yazılı olarak başvuru yapmaları beklenmektedir. 
 
İletilen bilgi ve belgelerin eksiksiz olması durumunda TCMB tarafından 
«Uygunluk Değerlendirme» başlığı altında yer alan değerlendirme süreci 
başlatılacaktır. 
 
TCMB tarafından topluluk bulut hizmeti vermesi uygun bulunan dış hizmet 
sağlayıcılara uygunluk verilmesinin ardından, hizmet sağlayıcının yerine 
getirmekle yükümlü olduğu hususlar ise «Uygunluk Gözetimi» başlığı altında 
detaylı olarak tanımlanmaktadır.
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