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Sigortacılık Sektöründe Yeni Görev: BT Yöneti"imi      

UFRS 4 - Sigorta Sözle"melerine Genel Bir Bakı"   

FATCA - Uyum Süreci Giderek Yakla"ıyor

Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman $irketleri Kanun Tasarısı
Ana Hatları ile Neler Getirecek?

SPK Tasla!ı ve Örtülü Kazanç Aktarımı Yasa!ı  

Üst Yönetime Sa!lanan Faydalar BDDK’nın Merce!inde
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Begüm Kiti# - Göktürk Tamay

Hakan Güzelo"luFinansal Kiralama, Faktoring ve Finansman $irketleri Kanun Tasarısı
Ana Hatları ile Neler Getirecek?
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Bölüm Ba#kanı, Direktör
T:
M:+90 533 294 36 08 
E: scanturk@kpmg.com



Taslak örtülü kazanç aktarımında
neyi düzenliyor?

Abdulkadir  Kahraman



Emsallere uygunluk için yöntem 
öneriliyor mu?

  

En güvenilir kar"ıla"tırma yöntemi 
nedir? SPK’nın yakla"ımı ne olacak?

 

. 

Abdulkadir Kahraman
Vergi Hizmetleri Bölüm Ba#kanı,
!irket Orta"ı, YMM
T: +90 216 681 90 04
M:
E: akahraman@kpmg.com
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““
FATCA: 



FATCA’nın Yürürlük Tarihi:

Hangi ödemeler üzerinden stopaj 
yapılacak?

Vergi kesintisi kim tarafından nereye 
ödenecek?

IRS’le anla"ma yapacak olan Yabancı 
Kurulu"’un yerine getirmesi gereken 
prosedürler nelerdir?

1.

2.

3.

4.

5.

6.



Vergi, Direktör
T:
E: bkitis@kpmg.com 

Danı#manlık, Müdür Yardımcısı
T: +90 216 681 90 00
M:
E: gtamay@kpmg.com 

“Bu yasa bizi kapsamayacak”

“Hazırlık süreci ve uygulama kolay 
olacaktır”

“Yalnızca Amerikan hesapları bulunan 
"irketler etkilenecektir”

“Amerikan Hükümeti geri adım 
atacak ve kuralları daha kolay 
uygulanabilir hale getirecektir”

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)



Yeni Kanun neler getirecek? 
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Finansman $irketleri bayi/stok 
finansmanı yapabilir mi? 

 

Vergi, Direktör
T: +90 216 681 90 00
M:
E: hguzeloglu@kpmg.com
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Örnek: 
(Bin TL)

Net kazanılmı# primler

Gerçekle#mi# hasarlar (335)

Ertelenmi# istihsal maliyetlerindeki de"i#im

Yönetim giderleri (80)

Kâr/(Zarar) – Teknik i"ler 230

Yatırım ve finansal faaliyetler 145

Di"er yönetim giderleri (40)

Net Kâr/(Zarar) 335



Örnek:
Yeni #"ler - 
Yeni Sigortalılar
(Bin TL) 

Örnek:
Yatırım ve finansal 
faaliyetler (Bin TL)

Örnek:
Önceki yıllara
ili"kin i"ler
(Bin TL)

Beklenen primlerin bugünkü de"eri 685

Beklenen hasarların bugünkü de"eri (350)

Belirsizlik ve riskler kar#ılı"ı (90)

Beklenen yönetim giderlerinin bugünkü de"eri (65)

Kâr / (Zarar) - Yeni i"ler 110

(65)

Yatırım gelirleri 90

Kâr / (Zarar) - Yatırım ve %nansal faaliyetler 95

Net Kâr / (Zarar) 190

Varsayım/tahminlerdeki de"i#iklikler (85)

20

Belirsizlik ve risklere ili#kin ayarlamalardaki de"i#iklikler 50

Kâr / (Zarar) - Sigorta i"leri (15)

Cihan Do!rayan
Denetim, Müdür
T:
M:+90 533 599 31 24
E: cdograyan@kpmg.com

Zeliha Güler
Denetim, Müdür
T: +90 216 681 91 53
M:
E: zguler@kpmg.com
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Denetim, Müdür
T: +90 216 681 90 00
M:+90 533 583 92 00
E: ssokmen@kpmg.com



KPMG Yayınları
Yayınlar için KPMG Türkiye Markets bölümü ile tr-fmmarkets@kpmg.com adresinden ileti#ime geçebilirsiniz. 

gelen gerekliliklere 
uyum sa"lamaları için 
yapmaları gereken 
düzenlemeleri ve 

yakla#ımını anlatan 
bro#ürlerimiz Türkçe 

hazırlanmı#tır. 

Bankacılık Düzenleme 
ve Denetleme Kurumu 
(BDDK) tarafından 5 
Kasın 2011 tarihinde 
yayımlanan Bankaların 
Destek Hizmeti 

Yönetmelik ardından 
destek hizmeti alan 
bankaların uyması 
gereken yükümlülükler 
ile ilgili yayınlar 
hazırlanmı#tır. 

Bankacılık Düzenleme 
ve Denetleme 
Kurumu’nun (BDDK) 
yaptı"ı denetimler 
sonucunda bankaların 
en çok hangi alanlarda 
sorunlar ya#adı"ı, 
ceza aldıkları konu 
ba#lıkları ve bankaların 
geli#im alanları ile ilgili 
bilgilendirme bro#ürü 
hazırlanmı#tır. 

sektörünün 
gündemindeki 
konulara ı#ık tutan 
görü#leri ve analizleri 

yeni sayısında 
düzenlemelerle ilgili 
geli#melere birçok 
farklı açıdan yakla#an 
makalelere yer 
verilmi#tir. 

Finans 
Sektöründe 
Artan Uyum 
Gereksinimi - 
FATCA
Finansal kurulu!ların, FATCA 
ile birlikte gelen gerekliliklerin 
etkileri, de"i!en kuralların oldu"u 
bir ortamda de"erlendirmeleri 
gerekmektedir. Bu nedenle yasa 
tasarısı kapsamında yapılması 
gereken hazırlıkların ve yerine 
getirilmesi gereken !artların 
iyi bilinmesi kritik önem 
ta!ımaktadır. FATCA uyum 
sürecini etkin bir !ekilde 
yönetmek ancak bu !ekilde 
mümkün olacaktır. KPMG, 
FATCA konusundaki 
uzmanları ile sizi bu 
sürece hazırlamak ve 
uyum gereksinimi 
konusundaki güçlükleri 
a!manıza yardım 
etmek için en do"ru 
tercih olacaktır.

kpmg.com.tr

Mevzuata Uyum: Bankaların 
Destek Hizmeti Almalarına 
!li"kin Yönetmelik

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından Bankaların Destek Hizmeti Almalarına 
!li"kin Yönetmelik (Yönetmelik) 5 Kasım 2011 tarihli Resmi Gazete’de yayımlandı. Bu Yönetmelik 
kapsamındaki konularda destek hizmeti alan bankalar ile destek hizmeti kurulu"ları, gerek sözle"melerini, 
gerekse süreçlerini bu Yönetmeli#in yayımı tarihinden en geç bir yıl içerisinde bu Yönetmelik hükümlerine 
uygun hale getirmek zorundadır. 

Peki, bankaların ve destek hizmeti kurulu!larının uymakla yükümlü oldukları hükümlerin neler 
oldu"unu biliyor musunuz?

Destek Hizmetlerinin Tanımlanması ve Sını#andırılması

 Bankanız tarafından temin edilen destek hizmetlerini 
Yönetmelik kapsamında tanımlayarak sını$andırdınız mı?

 Alınan destek hizmetleri Yönetmelik ile tanımlanmı" olan 
sınırlamalar ile uyumlu mu?

Destek Hizmeti Alımı için Önko!ullar

 Bankanızın destek hizmeti alımına ili"kin tanımlı süreci ve bu 
çerçevede olu"turulmu" politika ve prosedürleri mevcut mu?

 Destek hizmetleri alımından do#abilecek riskler ile 
hizmetlerin herhangi bir surette kesintiye u#raması veya 
aksaması durumunda uygulamaya konulacak bir eylem planı 
var mı?

 Destek hizmetleri alımından do#abilecek risklerin 
yönetilmesine ve alınan destek hizmetinin ikame 
edilebilirli#ine ili"kin çalı"ma yapılmı" durumda mı?

 Destek hizmeti kurulu"ları için Yönetmelik hükümlerine 
uygun olarak hazırlanmı" risk analiz raporları ve teknik 
yeterlilik raporları mevcut mu?

 Banka tarafından temin edilen destek hizmetleri kapsamında 
risk analizi gerçekle"tirilip risk yönetim programı olu"turuldu 
mu?

 Yerinde denetim gerçekle"tirilecek destek hizmet kurulu"ları 
belirlendi mi?

Bankacılıkta Yeni Geli!im Alanı: 
Mevzuata Uyum
KPMG Finans Gündemi 

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), 2010 yılı faaliyetleri kapsamında 54 adet toplantı 
yaptı, 530 adet karar aldı ve gerçekle!tirdi"i denetimler sonucunda, mevzuat, mali analiz, ihbar ve !ikayet, 
risk de"erlendirme ve di"er konularda  504 adet rapor düzenledi. 

BDDK  kararlarının konularına göre da"ılımına bakıldı"ında; yaptırım uygulanmasına ili!kin kararlar %39,6 ile 
ilk sırada, izin i!lemlerine ili!kin kararlar %22,5 ile ikinci sırada, düzenlemeye ili!kin kararlar ise %14,2 ile 
üçüncü sırada yer aldı. Gerek mevzuatta sürekli yapılan de"i!iklikler, gerekse BDDK denetimlerinin artması 
yaptırım uygulamasına ili!kin kararların artmasına yol açtı. 

Peki BDDK denetimlerinde en çok hangi alanlarda sorunlarla kar!ıla!ıldı"ını, en çok cezaların hangi 
konu ba!lıklarına verildi"ini ve Bankanızın olası geli!im alanlarını biliyor musunuz?

Bankalarda Kurumsal Yönetim #lkeleri

 Bankanızdaki  kurumsal de"erler ve stratejik hede#er 
kurumsal yönetim ilkeleri ile uyumlu mu?

 Bankanızdaki yetki ve sorumluluklar açıkça belli mi?

 Bankanızın ücret politikaları ve performans sistemi, kurumsal 
yönetim ilkelerindeki son de"i!ikliklere uygun mu?

 Üst düzey yöneticilere sa"lanan faydalar eksiksiz ve do"ru 
muhasebele!tirilip, mevzuata uygun açıklanıyor mu?

Tek Düzen Hesap Planı

 Mizandaki hesaplarınız tek düzen hesap planı ile uyumlu mu? 
Do"ru hesap skontlarını kullanıyor musunuz?

 Donuk alacaklar kar!ılı"ında aldı"ınız varlıkları hangi durumda 
nasıl muhasebele!tirece"inizi biliyor musunuz? Ne zaman 
satı! amaçlı elde tutulan duran varlıklar, maddi duran varlıklar 
veya akti#erimizin vadeli satı!ından alacaklar hesaplarını 
kullanmalısınız?
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Forging forward: 
Financial services  
in 2012
Insurance
Finding growth opportunities
in uncertain times
Page 22

Frontiers in Finance
For decision makers in  
financial services
February 2012 

Rogue trading
The factors necessary  
to form an effective  
control framework
Page 12

Brazil
The new hot spot for  
investment management 
Page 8

FATCA: Finansal Sektörde Artan Uyum Gereksinimi Bankacılıkta Yeni Geli"im Alanı: Mevzuata Uyum

Destek Hizmetlerine #li"kin Yönetmelik 
Frontiers in Finance:
Forging Forward Financial Services in 2012
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istikrarlı büyüme ve son dönemde 
ya#anan finansal krizin yansımalarına 
ra"men güçlü duru#u ile Türk 
ekonomisinin önemli yapıta#larından birini 
olu#turmaktadır.

KPMG Türkiye finans sektöründe lider 
pozisyonu ile  bankalar, sigorta, faktoring, 
finansal kiralama, yatırım ve fon yönetim 

#irketlerine denetim, vergi ve danı#manlık 
hizmeti sa"lamakta, finansal hizmetler 
ekibinde yer alan uzman profesyonelleri 
ile mü#terilerimize KPMG’nin sektördeki 
deneyim ve bilgi birikimini sunmaktadır.

Denetim Bölümü Ba#kanı,

T: +90 216 681 90 02
M:
E: malsan@kpmg.com


