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FİNANSAL HİZMETLER

Risk Merkezi 
denetimlerinde  
son durum 

itibarıyla üye kuruluşlarla paylaşıldı. Genelge, bağımsız 
denetim kuruluşları tarafından yapılacak denetime tabi 
olan üyeleri ve denetime ilişkin esas ve usülleri kapsıyor. 
Bunların dışında, söz konusu denetime tabi olmayıp "Risk 
Merkezi Veri İletimi/Alımı Esnasında Dikkate Alınması 
Gereken Önlemler Beyannamesi" kapsamında beyan 
sunması gereken üyelerin hangileri olduğu ve buna ilişkin 
esas ve usüller de genelge kapsamında yer alıyor.

Risk Merkezi denetiminin hedefi nedir? 
Risk Merkezi denetimi sonucunda üye finansal 
kuruluşların, Risk Merkezi’ne iletilen ve Risk Merkezi’nden 
alınan verilerin doğruluğunu, bütünlüğünü ve tamlığını 
güvence altına alması bekleniyor. Bu kapsamda üye 
kuruluşa ait veri iletimi ve alımı sürecine ilişkin, üye 
personelinin farkındalığı, Risk Merkezi bilgilerinin işlendiği 
ve saklandığı sistemlere erişim kontrolleri, güvenlik, 
sistemler üzerinde etkin değişiklik yönetimi, sistemler 
üzerinde denetim izlerinin yönetimi, sistemler üzerinde 
otomatik işlerin yönetimi ve sistemlerin sürekliliği 
konularında denetim sonucunda üye kuruluşa ve 
yöneticilerine güvence verilmesi hedefleniyor.

Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi (TBB RM) alınan ve 
iletilen verilerin doğruluğunu, güncelliğini ve güvenliğini 
kontrol altında tutmak istiyor. Bu amaçla üye kuruluşların 
8 ana başlıkta kontrol hedefleriyle uyumlu hale gelmesi 
ve uyumluluk durumunun da bağımsız kuruluşlarca 
denetlenmesini içeren düzenlemeler getirildi. Türkiye 
Bankalar Birliği Risk Merkezi (TBB RM) 1 Ekim 2014 
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 yayımlamıştı. Risk Merkezi üyelerinin 
denetimine ilişkin esas ve usulleri belirleyen “Risk 
Merkezi Üyelerinin Bağımsız Denetim Kuruluşlarınca 
Gerçekleştirilecek Denetimi ve Raporlanması Hakkında 
Genelge”, TBB RM tarafından düzenlenerek 3 Şubat 2016 
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Genelgeye göre kapsama alınan kuruluşlar aşağıdaki gibi gruplanıyor: 

• Bankaların konsolide finansal tablo kapsamına dahil olmayan üyeler, 

• Bir bankanın konsolide finansal tablo kapsamına tabi olup, bağımsız 
bilgi sistemleri ve bankacılık süreçleri denetimi kapsamına dâhil 
edilmeyen ortaklık / iştirakler,

• Herhangi bir bankanın bağlı ortaklığı / iştiraki olmayan üyeler, 

• Kredi Garanti Fonu A.Ş.

Genelgeye göre denetimler her yıl gerçekleştirilecek olup, faktöring 
şirketlerinin her yılın 1 Temmuz– 30 Haziran tarihleri arasındaki dönem 
için diğer üye kuruluşların (finansal kiralama şirketleri, finansman 
şirketleri, varlık yönetim şirketleri, sigorta şirketleri, Kredi Garanti Fonu 
A.Ş.) ise 1 Eylül – 31 Ağustos arasındaki dönem için denetlenmesi 
öngörülüyor. Denetim raporlarının bu tarihlerin bitiminden itibaren 
30 günlük süre içerisinde üyeye iletilmesi gerekiyor. Ayrıca denetim 
raporlarının dönem bitişinden itibaren 60 gün içerisinde bankalar için 
geçerli olan BADES sistemine benzer bir şekilde RMDS sistemine 
girilmesi gerekiyor. Üyeler ise raporların girilmesinin ardından 30 gün 
içerisinde tespitlere ilişkin aksiyon planlarını bu sisteme girmekle 
mesul tutuluyor. 

Banka ve finansal iştirakler 
Diğer yandan, bankalar ve bir bankanın konsolide finansal tablo 
kapsamında olan ve bağımsız bilgi sistemleri ve bankacılık süreçleri 
denetimi kapsamına dahil edilen ortaklık / iştirakler denetim kapsamı 
dışında tutuluyor. Bu üyelerin, “Risk Merkezi Veri İletimi-Alımı 
Esnasında Dikkate Alınması Gereken Önlemler Beyannamesi” 
kapsamında beyan vermeleri gerekiyor. Beyan vermek istemeyen 
kuruluşlar ise Genelge kapsamında denetime tabi tutuluyor. Bu 
kapsamdaki kuruluşlar, denetim döneminin bitiminden itibaren 1 aylık 
süre içerisinde beyanları biri genel müdür yardımcısı/genel müdür/ 
yönetim kurulu üyesi olmak koşulu ile iki imzalı olarak iletmekle 
yükümlü tutuluyor. 

Denetim çalışmalarıyla ilgili genel esas ve usüller için BDDK’nın 
bankalar için yayınlamış olduğu “Bağımsız Denetim Kuruluşlarınca 
Gerçekleştirilecek Banka Bilgi Sistemleri ve Bankacılık Süreçlerinin 
Denetimi Hakkında Yönetmeliği” üye kuruluşlar ve veri iletimi / alım 
süreçleri için uyarlanarak temel alınıyor. 




