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• Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Yönetimine ve Denetimine İlişkin Tebliğ,
6 Nisan 2019 tarihli 30737 sayılı resmi gazetede yayımlanmıştır.
• Tebliğ yayımlanma tarihi itibarıyla yürürlüğe girmiştir.

EY hizmetleri
Fark analizi
• Mevcut durumun değerlendirilmesi ve
gelişim alanlarının tespiti
• Düzeltici aksiyon planlarının
oluşturulması

Uygulama desteği
• Yol haritasının ve uyum programının
hazırlanması ve hayata geçirilmesinde
uygulama desteği

KVKK uyum
• 24/3/2016 tarihli ve 6698 sayılı
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na
uyum kapsamında fark analizi
çalışması gerçekleştirilmesi ve tespit
edilen eksikliklere yönelik uygulama
desteği verilmesi

Sızma testi
• Sızma ve güvenlik zafiyetleri testlerinin
Tebliğe uygun olarak gerçekleştirilmesi
• Tespit edilen açıklıkların giderilmesi

• Organizasyon yapısı, süreçler
ve sistemlere yönelik yönetişim
çerçevesinin, politikaların, prosedürlerin,
gerekli envanterlerin ve diğer
dokümantasyonun oluşturulması
• İlgili personel eğitimlerinin verilmesi
(bilgi güvenliği, iç kontrol vs.)

Teknoloji desteği
• Yol haritası ve uyum programının
teknolojiyle/araçlarla desteklenmesi
(GRC, kimlik ve erişim yönetimi, talep
yönetimi, değişiklik yönetimi, log
yönetimi, güvenlik sistemleri vb.)
• Seçilen teknolojinin/araçların kurulumu
için uçtan uca danışmanlık desteği
verilmesi

Ön denetim/Denetim
• İhtiyaçlar doğrultusunda ön denetim
faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi ve
bulguların raporlanması
• Tebliğe uygun olarak bağımsız
denetim ve raporlama faaliyetlerinin
gerçekleştirilmesi
• Tebliğe uygun olarak 3. taraf firma
bağımsız denetim ve raporlama
faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi
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