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BDDK’dan Tüketici
Hakları Dairesi
Hazırlıkları
BDDK Başkanı Mukim Öztekin temmuz ayının sonlarında, BDDK bünyesinde 
Tüketici Hakları Dairesi’nin kurulma hazırlıklarının başladığını ve kurulma 
aşamasının ilk evrelerinde olduklarını belirtti. OECD ve Financial Stability 
Board tarafından kurulması tavsiye edilen Tüketici Hakları Dairesi için BDDK 
bünyesindeki uzmanlar Amerika’da aynı amaçla hizmet veren The Consumer 
Financial Protection Bureau’yu (“CFPB”) incelemeye aldılar. 
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T
üketici Hakları Dairesi’nin özellikle, 
gerçek kişi olan tüketicilerin 
kredi kartı aidatı ve/veya bireysel 
kredi dosya masrafı ücreti gibi 
konulardaki itirazları ile ilgili nasıl 

bir yürütme yapacağı, TCMB’nin karar 
mercii olduğu konularda nasıl bir pozisyon 
alacağı, alınacak kararlara doğrudan etki 
edip etmeyeceği gibi detayların, kurulma 
aşamasında netlik kazanması beklenmektedir. 
BDDK uzmanlarının CFPB’nin güçlü 
yönlerini almak istemesi ve ilgili kurumu 
detaylı olarak incelemesi, kurulacak Tüketici 
Hakları Dairesi’nin özellikleri konusunda 
bize ışık tutmaktadır. Bu doğrultuda, 
CFPB’nin güçlü yanları nelerdir ve finansal 
sektördeki tüketicimize hangi konularda yarar 
sağlayacaktır diye araştırmaya çalıştık. 

The Consumer Financial Protection Bureau, 
2010 Temmuz’unda “The Dodd-Frank Wall 
Street Reform and Consumer Protection Act 
of 2010”un (“Dodd-Frank Act”) Kongre’den 
geçmesi ve onaylanmasıyla kuruldu. Bu 
kurumun hangi amaçla kurulduğunu anlamak 
için; 2000’li yıllarda gerçekleşen krizin tüketici 
bacağını ve tüketici hakları konusundaki 
başarısızlıklarını da irdelemek gerekmektedir. 

2000’li yıllarda finansal sektördeki tüketici 
hakları açığından yararlanarak borç satan 
kurumlar, tüketicilere oldukça karmaşık olan 
Mortgage ve benzeri ürünleri detaylı ön 
bilgilendirme olmadan satarak, sorumsuzca 
borçlanmayı teşvik etmişlerdi. Bu durum bazı 
tüketicileri anlamadıkları ve ödeyemeyecekleri 
borçlarla, bazılarını da düşük ödemeli olarak 
yanlış bir şekilde yönlendirildikleri borçlarla 
baş başa bıraktı. 
Yüksek değerlerde mortgage kredisi 
kullanmayan tüketiciler bile, sahip oldukları 
evlerin fiyatlarının büyük düşüşler yaşaması, 
uzun yıllar yatırımlarını biriktirdikleri emeklilik 
fonlarının değer kaybetmesi ve kamu 
kurumlarının kendi gelir kayıplarını kompanse 
etmek için uyguladıkları ek hizmet bedelleri 
sebebiyle bu durumdan etkilendiler.

Ayrıca finansal marketlerde tüketici haklarını 
gözeten ve sorumsuzca borçlanmayı 
desteklemeyen borç satan kurumlar da 
rekabetin yüksek olduğu finansal sektörde 
sorumsuz rakiplerinden geriye düşme 
tehlikesiyle yüzleştiler. Dolayısıyla tüketici 

haklarının finansal sektörlerde gözetilmesi ve 
tüketicilerin korunması amacıyla BDDK’nın 
kurmayı amaçladığı Tüketici Hakları Dairesi 
gibi girişimlerin sadece tüketicilerin değil, 
tüketicilere arz sağlayan finansal kuruluşların 
(banka, yatırım, bireysel emeklilik, factoring, 
leasing vb. şirketler) da yararına olduğu 
söyleyebiliriz.

Amerika’daki güçlü finans şirketlerinin tüketici 
haklarına uyumunun sağlanması ve tüketicinin 
korunması amacıyla bankacılık sektöründeki 
diğer regulatör kurumlara verilen sorumluluk, 
özgürlük ve finansal destek CFPB’ye de 
verilmiştir. Bu doğrultuda CFPB’nin asıl 
çalışma amacı ve prensipleri aşağıdaki gibidir:

Eğit: İlk savunma hattı, finansal konularda 
detaylı bilgilendirilmiş tüketicilerdir.

Uygula: Tüketici haklarına; bankaların, kredi 
kuruluşlarının ve diğer finansal kuruluşların 
uymasını sağlamak.

Çalış: Tüketiciyi, finansal kuruluşları ve 
finansal sektörü daha iyi anlayabilmek için 
gereken bilgiyi toplamak ve analiz etmek.

Bu üç prensip doğrultusunda çalışmalarını 
sürdüren CFPB’nin oluşturmayı hedeflediği 
finansal sektörde; tüketiciler finansal ürünlere 
ilişkin fiyatları ve riskleri rahatça görebilecek 
ve ürünler arasında değerlendirmesini 
kolaylıkla yapabilecektir.

Hiçbir şirket adil olmayan/aldatıcı/kötüye 
kullanılan prensipler doğrultusunda iş modeli 
geliştirmeyecek ve sorumlu borç satan 
finansal kuruluşlarla bilinçli tüketici bir araya 
getirilecektir.

Amaçları doğrultusunda CFPB’nin yürüttüğü 
çalışmaların ülkemizde gerçekleştirilmesi 
ve tüketiciye ulaşma metodunun ülkemize 
uyarlanması, BDDK’nın finansal sektörde 
etkin ve efektif sonuçlara ulaşmasını 
kolaylaştıracaktır. 

CFPB, internet sitesini gayet efektif bir 
şekilde kullanmaktadır. Tüketicilerin kolaylıkla 
ulaşabilecekleri sitede, CFPB tarafından 
hazırlanan finansal yasalar ve düzenlemelere 
ilişkin yol gösterici dokümanlar (guidance 
documents) bulunmaktadır, bu dokümanlar 

sayesinde hukuk dilinin ötesinde her 
tüketicinin anlayabileceği bir dilde 
düzenlemeler ve yasalar anlatılmaktadır. 

Ayrıca en önemlisi olarak görebileceğimiz 
“Şikâyetinizi İletin (Submit a Complaint)” 
kısmında beş farklı konuda ( mortgage, 
kredi kartı, banka hesabı ya da hizmeti, taşıt 
kredisi ya da tüketici kredisi, öğrenci kredisi) 
tüketicilerin şikayetlerini iletebilecekleri 
formlar bulunmaktadır. Bu formların CFPB’ye 
iletilmesinin ardından, CFPB tarafından 
incelenen formlar şikayeti ilgilendiren şirkete 
yönlendirilmekte ve alınan cevap tüketiciye 
iletilmektedir. 21 Temmuz 2011 tarihinden 
itibaren şikâyet toplamaya başlayan CFPB, 
1 Haziran 2012 tarihine kadar 45,630 adet 
şikâyet başvurusu almış ve bunlardan 37,120’i 
(%81) ilgili şirkete iletilmiş, 33,000 (%72) 
şirket cevabı tüketiciye iletilerek gözden 
geçirme/inceleme/teftiş süreci başlatılmıştır. 
%72 gibi bir oranla tüketici şikâyetlerine 
cevap verilmiştir. Dolayısıyla Amerika’da 
“Dodd-Frank Act”iyle kurulan bu kurumun 
başarısı göz önünde bulundurulmalıdır.

BDDK’nın kurulma aşamasında 
olan Tüketici Hakları Dairesi 
projesinin amaçlarının, CFPB’nin 
prensipleri doğrultusunda 
geliştirdiği stratejiler ve bu 
stratejiler ışığında gerçekleştirdiği 
çalışmalara benzerlik gösterdiğini 
söyleyebiliriz. CFPB’nin yaptığı 
çalışmalar ve hazırladığı raporlar 
BDDK’nın çalışmalarının finansal 
sektöre ne kadar olumlu 
yansıyacağının bir göstergesidir. 

Sinem Cantürk 
Bilgi Sistemleri Risk Yönetimi
Bölüm Başkanı, Direktör
T:  +90 216 681 90 37
M: +90 533 294 36 08
E: scanturk@kpmg.com 
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B
ankalar da bu nedenle maliyetlerini 
düşürmek, operasyonlarının 
hızını ve verimliliğini artırmak, en 
son teknolojiler ve uzmanlıktan 
faydalanmak için giderek artan bir 

oranda destek hizmetlerinden faydalanma 
stratejileri benimsemektedir. Bu stratejiler 
doğrultusunda bankalar destek hizmetlerinin 
potansiyel olarak barındırdığı riskleri de göz 
önünde bulundurmak zorundadırlar. 

Bankalar iş süreçlerinin ve risklerinin kontrol 
altında olduğundan nasıl emin olacaklar? 
Düzenleyici otoriteler karşısında yükümlülüklerini 
yerine getirdiklerini, ilkeler ve kurallarla uyumlu 
olduklarını nasıl gösterecekler? Destek hizmeti 
alınan firmaları nasıl kontrol altında tutacak ve 
bünyelerindeki kontrol mekanizmaları ile uyumlu 
iç kontrol sistemlerinin destek hizmet kuruluşları 
bünyesinde de bulunmasını nasıl sağlayacaklar? 

Bu sorulara cevap bulunması ve regüle edilen 
sektörlere yol gösterici olması amacıyla destek 
hizmetlerinin düzenlenmesi kapsamında 
dünyada çeşitli çalışmalar gerçekleştirilmektedir. 
Bankacılık sektörünü ilgilendiren ve destek 
hizmetlerinin tanımı ve kapsamı konusunda 
soru işaretlerinin açıklığa kavuşturulması 
amacıyla yapılan önemli çalışmalardan biri, Basel 
Bankacılık Gözetim Komitesi (Basel Committee 
on Banking Supervision, BCBS), Uluslararası 
Sermaye Piyasası Düzenleyicileri Birliği 
(International Organization of Securities 
Commissions, IOSCO) ve Uluslararası Sigorta 
Denetçileri Birliği (International Association 
of Insurance Supervisors, IAIS) önderliğinde 
oluşturulan Ortak Çalışma Forumu (Joint 
Forum) tarafından yayımlanan “Outsourcing 
in Financial Services” raporudur. Raporda, dış 

hizmet alımı ile ilgili dünyadaki gidişat, 
dış hizmet alımından doğan riskler ve 
farklı düzenleyici kuruluşların destek 
hizmetleri üzerinde tesis etmiş olduğu 
gözetim ve denetleme faaliyetlerine 
değinilmektedir. Tüm ülkelerde 
bankaların destek hizmeti alımlarının 
artmasıyla birlikte düzenleyici 
otoritelerinin, destek hizmetlerine 
konu faaliyetlerin yönetimi, 
gözetimi ve destek hizmetleri 
nedeniyle maruz kalınan risklerin 
değerlendirilmesi ile ilgili 
ilkeler tanımladığı ve gözetim 
faaliyetleri gerçekleştirdiği ifade 
edilmektedir.

Uluslararası piyasalarda 
destek hizmetleri 
firmalarının gözetimi ve 
denetimi ile ilgili farklı ülke 
örnekleri bulunmaktadır. 
Örneğin, Fransa 
mevzuatında tüm 
destek hizmetleri 
ele alınmakta ve 
sözleşmelerde 
bankaya ve kamu 
otoritesine 
yerinde denetim 
izni verilmesi 
öngörülmektedir. 
Temel bankacılık 
faaliyetleri 
için destek 
hizmeti 
alacak 
bankalardan 
ise, bazı 

Günümüzdeki ekonomik zorluklar, fırsatlar ve artan rekabet ortamında, 
kurumların etkin ve verimli operasyonlar yürütebilmesinin yolu, ana 
faaliyet konularına odaklanabilmesi ve rekabetçi avantaj sağlayabilecek 
alanlarda destek hizmetleri temin edebilmesinden geçmektedir.

BANKACILIK SEKTÖRÜNÜN EN SICAK GÜNDEM MADDESİ: 

DESTEK HİZMETLERİ

Ehtiram İsmayilov Servet Gözel
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özel şartları yerine getirmeleri beklenmektedir. 
Bunun yanı sıra destek hizmetleri risklerinin, 
üst yönetime yapılan risk raporlamalarında ayrı 
bir bölüm olarak yer alması talep edilmektedir. 
İngiltere mevzuatına göre bankalar önemli 
destek hizmeti alımlarını hizmet alımından 
önce, Finansal Hizmetler Otoritesi’ne 
(Financial Services Authority, FSA) bildirmekle 
yükümlüdürler. 

Ülke mevzuatları incelendiğinde 
görülmektedir ki düzenleyici 
otoriteler, temin edilen destek 
hizmetinin verimli, etkin ve ilgili 
regülasyonlar ile banka politika 
ve stratejilerine uygun şekilde 
yürütülmesinde yönetim kurulu 
ve üst yönetimin sorumluluğunun 
devam ettiğini vurgulamaktadır. 
Ülkemizde de finans ve bankacılık 
sektöründe dış hizmet alımları, 
bilginin gizliliği ve hizmetin 
devamlılığı gibi hususlar büyük 
önem taşıdığından, daha hassas 
ve özenli şekilde yapılmaktadır. 
Türkiye’de bankaların dış destek 
hizmetlerini genel olarak kendi 
iştiraklerinden, ait oldukları grup 
içindeki diğer kuruluşlardan veya 
uzmanlık alanlarına göre grup 
dışı firmalardan temin ettiği 
bilinmektedir.

Küresel uygulamalara benzer şekilde 
ülkemizde de destek hizmetlerine dair mevzuat 
oluşturulmuştur. 2005 yılında yürürlüğe giren 
5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nda, 2011 yılında 
yapılan değişiklik ile destek hizmeti kuruluşu, 
“Bankaların, mevduat veya katılım fonu kabulü, 
nakdi, gayrinakdi her cins ve surette kredi verme 
ve bu Kanun’un uygulamasında kredi olarak 
sayılan işlemler dışında kalan faaliyetlerini banka 
adına gerçekleştiren ya da reklamının yapılması 
hariç olmak üzere mevduat veya katılım fonu 
kabulü dışındaki faaliyetlerinden herhangi birinin 
pazarlanması da dahil gerçekleştirilmesinde 
bankaya yardımcı nitelikte hizmet veren 
kuruluşlar” şeklinde tanımlanmaktadır. 
Bankacılık Kanunu’ndaki düzenlemelere 
dayanarak Bankacılık Düzenleme ve Denetleme 
Kurumu (BDDK) tarafından 2006 yılında destek 
hizmetlerine ilişkin bir yönetmelik yayımlanmıştır. 

Ekim	-	Aralık	2012	KPMG Gündem
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Bu yönetmelik ile bankaların ana hizmetlerinin uzantısı veya tamamlayıcısı 
niteliğinde hizmet veren destek hizmeti kuruluşlarına ve destek hizmeti 
alınabilecek konulara ilişkin usul ve esaslar düzenlenmiştir. BDDK tarafından 
bu yönetmeliğin yerini almak üzere 5 Kasım 2011 tarihli “Bankaların 
Destek Hizmeti Almalarına İlişkin Yönetmelik” (Yönetmelik) yayımlanmış 
ve yayımlandığı tarihte yürürlüğe girmiştir. Yeni yönetmelikle birlikte, 
belirlenen kapsamdaki alanlarda destek hizmeti alan bankalar ile destek 
hizmeti kuruluşlarının imzaladıkları sözleşmelerin ve mevcut durumlarının 
en geç bir yıl içerisinde Yönetmelik hükümlerine uygun hale getirmeleri 
beklenmektedir.  

Yazımızın ilerleyen kısımlarında tedarikçi risk yönetimi ile ilgili iyi 
uygulamalar (good practices), Yönetmelik hükümlerine uyum ile ilgili 
yapılması gereken konular ve destek hizmet firmalarının denetimine ilişkin 
gelişmeleri bulabilirsiniz.

Destek Hizmeti Alımlarına İlişkin Riskler

Bankaların destek hizmetleriyle yürüttüğü ilişkilerinin son yıllarda giderek 
artması ve yoğunlaşması sonucu, alınan hizmetlere dair risk algısı önemli 
ölçüde değişmektedir. Bu nedenle günümüzde oldukça karmaşıklaşan 
hizmet zincirlerinin yönetildiği finansal kuruluşlarda risk yönetimi 
çerçevesinin aşağıdaki risk profillerine odaklanması önem kazanmaktadır:

• Alınan hizmetlere ilişkin kurumsal seviyedeki hizmet kalitesi (marka 
itibarı, bilgi güvenliği, veri kalitesi, vb.)

• Alınan hizmetlerde yasal gereksinimlere ve kuruluşun prosedürlerine 
uyum gerekliliği (mevzuat, usulsüzlük, fikri mülkiyetler, vb.)

• Ana bankacılık süreçlerini ilgilendiren hizmetleri sağlayan firmalardan 
kaynaklı riskler (iş devamlılığı, sürdürülebilirlik, finansal etki, vb.)

Bu doğrultuda destek hizmetleri için geçerli olan riskler, destek hizmetleri 
risk yönetimi çerçevesinde aşağıdaki kategorilerde değerlendirilebilir:

• Finansal Risk: Banka’nın destek hizmetleriyle kurduğu ilişkiler, Banka’nın 
finansal olarak olumsuz etkilenmesi riskini doğurabilir.

• Operasyonel Risk: Hizmet alınan firmalarla kurulan ilişkiler, Banka’nın 
iş süreçlerinin, sistemlerinin ve çalışanlarının ve dolayısıyla da ticari 
faaliyetlerinin olumsuz etkilenmesi riskini doğurabilir.

• Uyum Riski: Destek hizmetleriyle kurulan ilişkiler; kanunlarla, 
düzenlemelerle, etik standartlarla ve mevzuatla uyum kurallarının ihlal 
edilmesi riskini doğurabilir.

• İş Sürekliliği Riski: Hizmet alınan firmalarla kurulan ilişkiler ticari faaliyetler 
ile iş süreç ve operasyonlarının sürekli olarak sunulamaması ve kesintiye 
uğraması riskini doğurabilir.

• Teknoloji ve Bilgi Güvenliği Riskleri: Organizasyonda bilgiye ve bilgi 
sistemlerine yetkisiz erişilmesi, kullanılması, ifşa edilmesi, bozulması, 
değiştirilmesi, incelenmesi, denetlenmesi, kaydedilmesi veya yok edilmesi 
riskini doğurabilir.

Destek Hizmetleri Risk Yönetim Programı

Destek hizmetleri risklerine ilişkin artan farkındalık, bankalar için geçerli 
olan mevzuata da aynı ölçüde yansımıştır. Yönetmelik doğrultusunda 
bankaların uyması gereken kurallar, mevcut ve yeni hizmetler için geçerli 
olacak bir Risk Yönetim Programı (“RYP”) oluşturulmasını gerektirmektedir. 
Bu program, bankaların ihtiyaç duydukları hizmet alımlarının belirlenmesi, 
bu hizmetlere ilişkin bir risk analizi ve teknik yeterlilik çalışması 
gerçekleştirilmesi ve alınacak hizmet için Banka Denetim Komitesi’nin 
görüşü alınarak ve sözleşmelerde Yönetmelik’in aradığı şartlara uyularak 
hizmet alınması için bir değerlendirme metodolojisi oluşturmasını 
içermelidir. Risk Yönetim Programı’ndaki prensiplerin, yeni alımlar için 
geçerli olduğu gibi, bankaların halihazırda almakta olduğu hizmetler için de 
geriye dönük olarak uygulanması beklenmektedir.

Etkili bir Risk Yönetim Programı üç ana unsurdan oluşmalıdır:

• İş Akışı: Mevcut ve yeni hizmetler için hizmet gruplarını, bu gruplara ait 
önemlilik seviyelerini, risk analizi çalışmalarını, teknik yeterlilik çalışmalarını, 
Denetim Komitesi görüşünü, sözleşmelerin oluşturulmasını, hizmet 
alımlarının izlenmesini ve değerlendirme süreçlerini tanımlar. 

• Karar Ağaçları: BDDK ile bankalar ve banka birlikleri (TBB, TKBB) arasında 
yapılmış olan yazışmalar da dikkate alınarak Yönetmelik’in belirlemiş olduğu 
sınırlar çerçevesinde “Destek Hizmetleri” kapsamında alınacak ve kapsam 
dışı bırakılacak hizmetleri belirlemede yardımcı karar mekanizmaları olarak 
kullanılır. 

Yasal	  	  
Sorumluluk	  

Veri/BT	  	  
güvenliği	  

Marka	  İ9barı	  

Usulsüzlük	  

Fikri	  	  
Mülkiyetler	  

Sürdürülebilirlik	  

Finansal	  Etki	  

Veri	  Kalitesi	  

İş	  Devamlılığı	  

Destek	  	  
Performansı	  	  
ve	  Uyumu	  

Destek	  
Sürdürülebilirliği	  

Destek	  	  
Kalitesi	  

Risk	  Yöne*m	  Programı	  

Risk	  Yöne*m	  Programı	  İş	  Akışı	  

Risk	  Yöne*m	  Programı	  Karar	  Ağaçları	  

Bilgi	  Sistemleri	   Bankacılık	  Faaliyetleri	   Diğer	  
Hizmetler	  

Risk	  Yöne*mi	  ÇıkCları	  

Risk	  Analiz	  Raporu	   Teknik	  Yeterlilik	  
Raporu	  

Değerlendirme	  
Raporu	  
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• Risk Yönetimi Çıktıları: Yönetmelik’in gereksinimlerine cevaben 
hazırlanacak Risk Yönetim Programı çerçevesinde alınan hizmetler için Risk 
Analiz Raporu (“RAR”), Teknik Yeterlilik Raporu (“TYR”) ve Değerlendirme 
Raporu (“DR”) kriterlerini ve ölçüm yöntemlerini içeren risk yönetimi 
çıktılarından oluşur. 

Risk Yönetimi Çıktıları

Risk Yönetim çıktıları mevcut ve yeni alınan hizmetler için riskleri, 
hizmetlerin önem ve yeterlilik seviyesini belirleyerek, hizmet alımıyla ilgili 
kararı desteklemek ve üç aylık aralıklarla değerlendirmek amacıyla kullanılır.

• Önem Seviyesi: Hizmet grupları bazında belirlenmiş olan önemlilik 
kriterlerine göre alınan hizmetin banka açısından kritiklik seviyesini 
belirlemek için kullanılır.

• Risk Seviyesi: Hizmet grupları bazında belirlenmiş olan risk kriterlerine 
göre alınan hizmete ait risklerin seviyesini belirlemek için kullanılır.

• Yeterlilik Seviyesi: Yönetmelik’e göre ve risk yönetim süreçlerine 
göre belirlenmiş olan yeterlilik ve seçim kriterlerine göre destek hizmet 
firmasının alınacak hizmeti sunma konusundaki yeterliliğini belirlemek için 
kullanılır.
Değerlendirme Raporu

Risk Seviyesi, Önem Seviyesi ve Yeterlilik Puanı’na göre Denetim 
Komitesi’nin de görüşü alınarak hizmetin alınıp alınmama kararı verilir ve 
hizmet alınması durumunda üç ayda bir gerçekleştirilecek değerlendirme 
raporu hazırlanır. Değerlendirme sonuçları Denetim Komitesi tarafından 
hazırlanacak Değerlendirme Raporu’yla üç ayda bir Yönetim Kurulu’na 
sunulur. Hizmeti sunan firmaya ait Risk Seviyesi düştükçe ve Yeterlilik 
Puanı yükseldikçe, Banka, değerlendirme raporuna temel teşkil edecek 
değerlendirme çalışmasını uzaktan inceleme yöntemi ile gerçekleştirebilir. 
Aynı şekilde, yüksek bir Risk Seviyesi ve düşük bir Yeterlilik Seviyesi, 
değerlendirme sırasında Yerinde İnceleme kullanılması anlamına gelebilir.

 

Destek Hizmeti Firmaları Denetimi ve ISAE3402

Yönetmelik uyarınca gereken asgari faaliyetler; risk analizi, teknik yeterlilik 
ve değerlendirme çalışmalarının gerçekleştirilmesi olsa da, bankalar, ayrıca 

Yönetim Beyanı ve banka yıllık iç denetim planı kapsamındaki çalışmalara 
temel teşkil etmek üzere, finansal raporlama ve ana bankacılık faaliyetleri 
açısından önemli ve riskli gördükleri destek hizmetleri firmalarında denetim 
faaliyetleri gerçekleştirmeyi isteyebilirler. Bankalar ayrıca, Yönetmelik’e 
göre Destek Hizmetleri kapsamına girmeyen hizmetler için de asgari 
olarak İlkeler Tebliği’nde yer alan destek hizmetlerine ait seçim ve risk 
yönetimi maddelerinin uygulamakla yükümlüdürler. Bu şartlar göz önünde 
bulundurulduğunda, hizmet alımı yapılan destek hizmetleri firmalarında 
bankalarca gerçekleştirilecek denetimler için gereken süre, kaynak ve 
maliyetler, banka ve hizmet sunan firmaların denetim bütçesinin önemli bir 
kısmını oluşturmaktadır.

Bu nedenle “banka odaklı” bir denetim anlayışının yerine, hizmet sunan 
“firma odaklı” bir denetim anlayışına doğru bir yönelim görülmektedir. 
Bu bağlamda, firmaların bankalara sundukları hizmetlerle ilgili “makul 
güvence” sağlayan, kendi hazırladıkları bir yönetim beyanıyla birlikte bir 
bağımsız denetçi görüşünü içeren ve IFAC (Uluslararası Muhasebeciler 
Federasyonu) tarafından yayımlanmış olan ISAE3402 (International 
Standard on Assurance Engagements) standardı son günlerin sıklıkla sözü 
edilen konularından birisi haline gelmiştir. Bu standart, hizmet kuruluşları 
için bir ya da birden çok kuruluşa sunulan hizmetler için belirlenen 
denetim kapsamında tek bir denetim raporunda güvence sunulmasını 
hedeflemektedir.

Türkiye’deki bankaların tedarikçilerine ilişkin risk 
yönetimi yaklaşımları ve çalışmalarının henüz yeterli 
olgunluğa kavuşmuş olmamasına rağmen, Yönetmelik’le 
birlikte artan değerlendirme ve denetim çalışmalarının 
olgunluk seviyesinin artması ve paralelinde bankalar 
ve firmaların risk yönetimi, değerlendirme ve denetim 
yaklaşımlarında uluslararası uygulamalara yaklaşması 
kaçınılmaz görünmektedir.

Ehtiram İsmayilov
Bilgi Sistemleri Risk Yönetimi, Müdür
T: +90 216 681 91 61
M: +90 533 294 61 13
E: eismayilov@kpmg.com

Servet Gözel 
Bilgi Sistemleri Risk Yönetimi, Müdür
T: +90 216 681 91 76 
M:+90 530 940 50 95
E: servetgozel@kpmg.com
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