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Türk otomotiv sektörü, Sektöre Özel İletişim Ağı (“ENX”) sistemi 
ile birlikte veri transferi imkânına kavuşarak, AB ile iletişim ve 
veri transferi alanlarında entegrasyon imkanı bulmuştur. Ancak, 
tedarikçilerin bu entegrasyonun bir parçası olabilmeleri için, bilgi 
güvenliği denetim standardı olan Trusted Information Security 
Assessment Exchange (“TISAX”) denetimini geçirmeleri zorunlu 
hale gelmiştir.



TISAX uyum hizmeti

2017 yılı itibarıyla, ENX sistemini kullanan otomotiv firmalarının, Almanya Otomotiv Endüstrisi Birliği (“VDA”) 
tarafından bilgi güvenliği konusunda kabul görmüş bir denetim standardı olan TISAX denetimini belirli periyotlarda 
geçirmesi ve denetim sonuçlarının ENX derneğine raporlaması zorunlu hale getirilmiştir. 
 
ENX Derneği, tedarikçi firmalara, VDA’da yer alan firmalar ile bilgi alışverişine devam edebilmeleri için iki senelik 
uyum süresi tanımıştır. Uyum süresi dolan veya yeni bir proje başlangıcı olan tüm tedarikçilerin TISAX denetimine 
girmesi gerekmektedir.
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KPMG size nasıl yardımcı olabilir?
KPMG olarak geniş sektör bilgisi ve mevzuata uyum alanındaki danışmanlık tecrübemiz ile, gereksinimlerinizi belirleyerek kuruluşların 
TISAX’a uyumu kapsamında sizlere her adımda destek oluyoruz. Hizmetlerimiz, mevcut durum analizi, iyileştirme çalışmaları, siber 
güvenlik ve denetim aşamalarını kapsamaktadır.

Mevcut Durum Analizi 
 
Kuruluşların TISAX 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

Bağımsız Denetçi Raporu 
 
KPMG tarafından TISAX denetimi gerçekleştirilerek, denetim raporu kuruluşa ve ENX’e sunulur.

Siber Güvenlik 
 
TISAX kapsamında yılda en az bir kere yapılması zorunlu tutulmuş olan sızma testi gerçekleştirilerek siber güvenlik 
risk değerlendirilmesi oluşturulur.

TISAX denetiminin temeli uluslararası bilgi güvenliği standardı olan ISO/IEC 27001‘e dayanmaktadır. Uyum için kuruluşların süreçlerini 
aşağıdaki ilkeler kapsamında kurgulaması ve etkin bir şekilde yönetmesi beklenmektedir.
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