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Önsöz
KPMG olarak, müşterilerimize, dünya çapında sağladığımız 
danışmanlık hizmetlerimiz ile müşterilerimizin sermaye yatırımlarını 
ve şirket değerlerini muhafaza etmeye ve geliştirmeye yardım 
ederek, tarafsız öneri ve uygulamalarla, uzman becerilerini bir araya 
getiriyoruz. 

KPMG Türkiye olarak, müşterilerimizle beraber ilerlediğimiz bu 
yolda, onların karşılaştığı güçlüklere çözüm önerileri sunmayı ve 
onların ihtiyaçlarını en ideal yollarla karşılamayı ilk günden itibaren 
kendimize amaç edindik. Bu amaç doğrultusunda, hem organik, hem 
de inorganik büyüme ile danışmanlık bölümümüzü genişleterek, 
gücümüze güç katmaya devam ediyoruz. 

Özellikle; birleşme ve satın alma, sermaye ve borç yapılandırması, 
teknoloji ve dijital hizmetler, ticari uyuşmazlık gibi alanlarda 
yaptığımız yatırımlar ve genişlemiş ekibimiz ile birlikte, hem kurumsal 
finansman, hem de yönetim danışmanlığının tüm alanlarında, tam 
kapsamlı hizmet verebilen bir yapıya geçtik. Hem özel sektörün hem 
de kamu sektörünün ihtiyaç duyduğu her hizmeti tek çatı altında 
sunmaya hazırız. 

Her geçen gün büyüyen danışmanlık ekibimizle, geleceğe heyecan 
ve istekle bakıyoruz. Güçlü ve tecrübeli ekibimiz ile yeni planlarımızı 
uygulayarak, hem iş dünyası hem de danışmanlık sektörü için katma 
değer sağlamayı sürdüreceğiz.
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Birleşme ve 
Satın Alma 
Danışmanlığı
Gün geçtikçe globalleşen dünyada şirketler büyümek 
ve bu trendin gerisinde kalmamak için farklı yöntemler 
izliyor. Bunlardan en önemlisi de günümüz ekonomisinde 
çok önemli bir katma değeri olan şirket birleşmeleri ve 
satın almalarıdır. İnorganik büyüme ile şirketler gerek 
stratejik gerekse finansal ortaklıklar ve yatırımlar ile 
rekabet güçlerini artırabilmektedir. Ancak bu süreçte doğru 
yatırımcı veya doğru yatırım fırsatı ile kurulan ilişki ve bu 
sürecin yönetimi çok büyük önem arz etmektedir. 

KPMG Türkiye olarak, global ve yerel kurumsal ilişkilerimiz 
ve ağımız sayesinde bu süreçteki alıcı veya satıcı tarafın 
beklentilerini anlayarak bu istekler doğrultusunda 
kurgulanmış en doğru yatırım fırsatı ve yatırımcıların tespit 
edilmesinden, ortaklık veya hisse satış sözleşmelerinin 
imzalanmasına kadarki bütün süreçte yanında oluyoruz.
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Bir şirketin tamamının veya belirli oranda (azınlık veya çoğunluk olmak üzere) hissesinin satılması ve bu çerçevede şirket için 
doğru ve katma değerli yatırımcı bulunması konusunda verilen hizmettir. Bu süreç 6 önemli aşamadan oluşmaktadır:

Hazırlık aşaması: 

• Bu aşamada öncelikle işlem yapısı ve hedefler belirlenerek süreç tanımlanır

• Süreçte nasıl ilerleneceği ve zaman çizelgesi belirlenir

• Potansiyel yatırımcı adayları ile paylaşılacak şirket tanıtıcı dokümanları (bilgi kitapçığı, kısa bilgilendirme dokümanı) için 
şirket yönetiminden bilgi talep edilir

• Şirket/hisse değerinin belirlenmesi ve iş planının hazırlanması konusunda destek verilir

Yatırımcıların belirlenmesi ve iletişime geçilmesi:

• Potansiyel yatırımcı listesioluşturulması, şirket yönetimi ve hissedarları ile teyit edilmesi

• Potansiyel yatırımcı listesinde yer alan şirketlerle iletişime geçilmesi ve ön ilgilerinin test edilmesi

• Oluşturulan kısa bilgilendirme dokümanının ve gizlilik sözleşmesinin potansiyel yatırımcılarla paylaşılması

• Detaylı bilgi kitapçığı (Information Memorandum) hazırlanması

Yatırımcılarla teklif öncesi süreç:

• Gönderilen kısa bilgilendirme dokümanının ardından, ilgilenen ve süreçte ilerlenmesi uygun görülen yatırımcı adayları ile 
detaylı bilgi kitapçığının paylaşılması

• Potansiyel yatırımcılarla soru-cevap sürecinin yürütülmesi

• Potansiyel yatırımcılardan ilk aşama tekliflerinin alınması 

Bağlayıcı olmayan teklif:

• Bağlayıcı olmayan tekliflerin alınarak şirket yönetimi ve hissedarlar ile birlikte analiz edilmesi

• Yatırımcılardan alınan tekliflerin şirket yönetimi ve hissedarlar ile birlikte müzakere edilmesi 

Durum tespit çalışması (Due-diligence):

• Durum tespit çalışması için sanal ve/veya fiziksel veri odası hazırlanması

• Durum tespit çalışması sürecinde (finansal, hukuk, vergi, teknik, ticari vb.) taraflar arası koordinasyon sağlanması 

• Saha ziyaretlerinin planlanması ve koordinasyonu

• Yönetim sunumunun hazırlanması

• Hisse satış ve ortaklık sözleşmelerinin hukuk danışmanları ile beraber hazırlanması

Bağlayıcı teklifler, son müzakereler ve sürecin tamamlanması:

• Bağlayıcı tekliflerin alınarak analiz edilmesi ve süreçte devam edilecek yatırımcı adayı ya da adaylarının belirlenmesi

• Müzakere stratejisinin belirlenmesi ve müzakerelerin yürütülmesi

• Hisse satış ve hissedar sözleşmeleri üzerine son müzakerelerin yapılması

• Sözleşmenin imzalanması ve satış sürecinin tamamlanması

Satıcı Taraf Danışmanlığı
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Alıcı Taraf Danışmanlığı

Finansal veya stratejik sebeplerle herhangi bir sektörde bir şirketin hisselerinin tamamını veya bir kısmını satın almak isteyen 
yatırımcılara verilen destek hizmetidir. Bu süreç aşağıdaki aşamalardan oluşmaktadır:

Hazırlık aşaması: 

• Yatırımcı bakış açısı ile sektöre ilişkin yol haritasının çıkarılması, işlem büyüklüğünün ve coğrafyasının belirlenmesi gibi 
stratejik analizlerin yapılması

• Satın alma yönteminin (varlık alımı veya hisse alımı) belirlenmesi 

Hedef şirketlerin belirlenmesi ve iletişime geçilmesi:

• Hedef şirket listesinin yatırımcı ile belirlenmesi ve hedef şirketler ile iletişime geçilmesi

Hedef şirketlerle teklif öncesi süreç:

• Hedef şirketlerden gelen operasyonel ve finansal bilgilerin değerlendirilmesi ve kriterlere uygun şirketler ile soru-cevap 
süreci yürütülmesi

• Ön değerleme çalışmalarının yürütülmesi

Bağlayıcı olmayan teklif:

• Bağlayıcı olmayan teklifin iletilmesi ve ilk aşama müzakerelerinin gerçekleştirilmesi

Durum tespit çalışmaları (Due-diligence)

• Durum tespit çalışmalarının ve ilgili danışmanların (finansal, hukuk, vergi, teknik, ticari vb.)  koordine edilmesi ve çıkan 
sonuçların değerlendirilmesi

• Hisse satış ve ortaklık sözleşmelerinin hukuk danışmanları ile beraber hazırlanması

Bağlayıcı teklifler, son müzakereler ve sürecin tamamlanması

• Bağlayıcı tekliflerin sunulması

• Müzakere stratejisinin belirlenmesi ve müzakerelerin yürütülmesi

• Hisse satış ve hissedar sözleşmeleri üzerine son müzakerelerin yapılması

• Sözleşmenin imzalanması ve alım sürecin tamamlanması
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Bağımsız Halka Arz Danışmanlığı

Sermaye piyasaları işlemleri bankalar, avukatlar, danışmanlar, yatırımcılar, sermaye piyasası kurumları ve hatta halkın da 
dahil olduğu uzun soluklu ve dikkat isteyen bir süreçtir. Bağımsız halka arz danışmanı olarak bu süreçte, hissedarların doğru 
bilgilendirilmesi, iyi temsil edilmesi ve sermaye artışında en doğru biçimde pozisyonlanması için kurumsal finansman, 
sermaye piyasaları, kompleks ve uzun süreli iş akışındaki koordinasyon tecrübelerimizle danışmanlık hizmeti sunuyoruz.  
Bu süreç aşağıdaki aşamalardan oluşmaktadır:

• Pazar çözümlerinin yapılandırması

• Özkaynak hikayesinin geliştirilmesi

• Halka arzın konumlandırması ve ön değerleme çalışmalarının yapılması

• Halka arz sürecinin yapılandırılması 

• Sendikasyon üyeleri ve danışmanlardan alınacak tekliflerin koordine edilmesi ve alınan teklifler sonucunda seçim 
yapılması sırasında şirket yönetimine destek verilmesi

• Sendikasyon üyelerinin takibi ve verimli bir şekilde süreç boyunca koordine edilmesi

• Hedef yatırımcıların belirlenmesi

• Pazarlama süreçlerinin koordinasyonu 

• Due-diligence sürecinin koordinasyonu

• Halka arz dokümantasyonunun gözetimi ve dokümanlar ile ilgili yorumların yapılması

• Fiyat aralığı önerilmesi
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Durum Tespit 
ve Modelleme 
Danışmanlığı
Şirket birleşme ve satın alma işlemleri 
operasyonel ve finansal etkinlik 
sağlaması nedeniyle, hem yerli hem 
yabancı kurumsal şirketlerin ve özel 
sermaye fonlarının kullandığı en 
önemli yatırım yöntemlerinden biridir. 
KPMG Türkiye olarak, bu sürecin 
başından sonuna kadar finansal 
bağlamda ihtiyaç duyabileceğiniz 
hususlara hem alıcı taraf, hem satıcı 
taraf için geniş bir spektrumda destek 
sağlıyoruz.
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Şirket alış / satış sürecinde hedef işletmenin finansal ve operasyonel performansının, risklerinin ve anlaşmayı 
engelleyebilecek potansiyel bulguların tespit edildiği detaylı inceleme analizidir. Temel olarak aşağıdaki unsurların 
incelenmesini içeren bu süreçte KPMG Türkiye olarak sektöründe uzman danışman kadromuz ile size destek oluyoruz.

• Finansal tabloların hazırlanış esasları ve farklı esaslara göre hazırlanan tabloların mutabakat çalışmaları (Yasal, yönetim, 
UFRS hesapları vb.)

• Satışlar, maliyet hesapları ve faaliyet giderlerini etkileyen temel unsurlar ve bunların brüt kar, FAVÖK ve net kar marjı 
değişimleri üstüne etkileri

• Değerleme aşamasında göz önünde bulundurulması amacıyla, hedef şirketin sürdürülebilir karlılığını gösteren Esas 
Karlılık analizi 

• Şirketin net işletme sermayesi gereksinimi, nakit dönüşüm süresi ve sezonsallığın incelendiği Esas İşletme Sermayesi 
analizi 

• Değerleme aşamasında göz önünde bulundurulması beklenen bilanço içi ve bilanço dışı borç ve borç benzeri bakiyelerin 
tespit edildiği Esas Borçluluk analizi

• İçeriklerine göre yatırım harcamaları analizi (büyüme veya bakım-onarım amaçlı)

• İlişkili şirket işlemleri ve bu işlemlerin potansiyel satış sonrası Esas Karlılık üstüne olan etkileri

Finansal Durum Tespit Hizmetleri 

Alıcı / Satıcı Taraf İçin Diğer Finansal Danışmanlık Hizmetleri

Şirket birleşme ve satış işlemlerinde Finansal Durum Tespit Hizmetlerine ek olarak, Alıcı / Satıcı taraf için aşağıdaki konularda 
da destek veriyoruz: 

• İşlem öncesi inceleme: Hedef şirket finansal bilgilerine erişim sağlanmadan önce gerçekleşen ilk inceleme ile yatırım 
kararına destek verilmesi

• Satış süreç desteği ve veri seti hazırlanması: Veri temin edilmesi sürecinin etkin olarak yürütülebilmesine destek 
olmak amacıyla, birleşme veya devire konu olan satıcı taraf şirketleri için veri seti hazırlanması

• Veri odası hazırlama desteği: Temin edilen verilerin kontrolü, takibi ve veri odasına yüklenmesi; ve alıcı taraf 
sorularının takibi

• İş kolu satışlarında (carve-out) destek: Hedef şirket bünyesinde yer alan iş kollarından bazılarına yatırım 
yapılmasının planlandığı durumlarda, bu iş kolunun finansal tablo hazırlanış esaslarının incelenmesi

• Finansal modelleme (geliştirme / değerlendirme): Şirket değerlemesine konu olacak iş planının hazırlanması veya 
incelenmesi

• Satış / satın alım fiyatı düzeltmeleri: Satış sözleşmesinde yer alan kriterlere göre hedef şirket satış fiyatına etki edecek 
fiyat düzeltmelerinin tespiti

• Satış ve Satın Alım Sözleşmesi desteği: Teminat, garanti ve fiyat düzeltme mekanizmalarının hazırlanmasına destek 
verilmesi

• Kapanış hesapları / Fiyat düzeltmeleri: Hisse Satış ve Alım Sözleşmesi uyarınca belirlenen fiyat mekanizmasına göre 
kapanış hesap işlemlerinin hazırlanması ve analiz edilmesi
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Ticari Durum Tespit Hizmetleri

Ticari durum tespiti, bir yatırım kararına konu olacak hedef şirketin mevcut ve gelecekteki performansını etkileyen 
dış faktörlerin analiz edilmesine odaklanır. Ticari durum tespiti, söz konusu işlemde yer alan alıcı ya da satıcı taraf için 
gerçekleştirilebilir. Her iki taraf için gerçekleştirilen çalışmalarda, potansiyel yatırımcıların kapsamlı ve eleştirel bakış açısı 
beklentisi sağlanmalıdır. Çalışmanın kapsamı, hedef şirketin paylaşabileceği verinin kapsamına ve yatırım kararında bulunulan 
aşamaya göre değişmektedir. 

Ticari durum tespiti temelde, satışa konu olan hedef şirketin faaliyet gösterdiği pazara, bu pazarı etkileyen diğer pazarlara, 
şirketin pazardaki konumlandırmasına, iş planına ve değer yaratımına dair önemli soruların yanıtlanmasını sağlar. Cevaplanan 
bazı örnek sorular;

• Yatırım tezi nedir?

• Pazarın gelişimini etkileyen kilit konular nelerdir?

• Hedef şirket bu pazarda nasıl kazanabilir?

• İş planı gerçekçi mi?

• Anlaşmayı yapmanın temel riskleri nelerdir ve bunları nasıl azaltabilirim?

• Değer yaratma fırsatları / sinerjileri nelerdir?

Olağan bir şirket alış / satış sürecinde finansal durum tespit hizmetlerimizi tamamlayıcı nitelikte olan ve 
müşterilerimizin ihtiyaçlarına göre özelleştirebileceğimiz diğer inceleme hizmetlerimiz takip eden başlıklarda 
özetlenmiştir

KPMG Sürdürülebilirlik ekibimizle, en az finansal durum tespiti kadar önem taşıyan ESG durum tespitinin en doğru şekilde 
yapılması için sizlere yardımcı oluyoruz.

• Alıcı taraf - çevresel, sosyal ve yönetişim durum tespiti

• Satıcı taraf - çevresel, sosyal ve yönetişim durum tespiti

ESG Durum Tespiti 
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Hukuki Durum Tespit Hizmetleri

Şirket birleşmeleri ve devralmaları konusunda uzman ekibimiz ile, yabancı ve yerli sermayeli şirketlere, teklif aşamasından 
işlem kapanışına kadar her aşamada hukuki destek vermekteyiz. Birleşme ve devralma işlemlerinde finans, vergi ve ilgili 
diğer uzman birimlerle birlikte çalışıyor, süreci her yönüyle etkin bir şekilde yürütüyor bütünsel bir yaklaşım sergiliyoruz. 
Böylelikle kusursuz ve sorunsuz bir sonuca ulaşılmasını ve projenin başarıyla tamamlanmasını sağlıyoruz.

Birleşme ve Devralma hizmetlerimiz başlıca aşağıdakilerden oluşmaktadır:

Hukuki İnceleme Çalışması (Legal Due Diligence): Hedef şirketin hukuki açıdan incelenmesidir. Hukuki İnceleme 
Çalışması kapsamında başlıca inceleme konuları, hedef şirketin kurumsal belgeleri, sözleşmeleri, fikri mülkiyet hakları, 
finansman sözleşmeleri, izin ve ruhsatları, mal varlığı, iş hukuku kapsamında uyumu, mevcut dava ve icra takipleri olarak 
belirlenebilir. Hukuki inceleme çalışması sonucunda, hedef şirketin hukuki risklerinin yanı sıra, finansal durumunu veya 
operasyonel açıdan operasyonlarını, hukuki açıdan olumsuz etkileyebilecek durumları tespit ediyor ve işlem ön koşullarını 
belirliyoruz. Böylelikle, hedef şirketin satın alma sürecinde, hukuki açıdan kapsamlı incelemesini gerçekleştiriyoruz. 

• Alternatif satın alma yapılarının (birleşme, bölünme, varlık satışı, hisse devri) hukuki açıdan değerlendirilmesi, 

• Hukuki ve ticari koşulları da içeren gizlilik sözleşmesi, ön koşullar, term sheet, niyet mektupları taslaklarının Türk hukuku 
uyarınca hazırlanması, 

• Pay Devri Sözleşmelerinin (İnceleme çalışmaları sonucunda belirlenen koşulları, beyan ve tekeffülleri, tazminat 
hükümlerini ve bu kapsamda teminat mekanizmalarını içerecek şekilde) hazırlanması, müzakere edilmesi, 

• Pay Sahipliği Sözleşmelerinin hazırlanması, müzakere edilmesi,

• İşlem’e ilişkin gerekmesi halinde ön izinlerin alınması (Rekabet Kurumu izni, BDDK izni, EPDK izni gibi), 

• Pay Devirlerine ilişkin kapanış işlemlerinin yerine getirilmesi, 
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Bilgi Teknolojileri Durum Tespit Hizmetleri 

Kullandıkça değeri artan tek kurumsal varlık bilgidir. BT Durum Değerlendirme hizmeti teknolojik gerçeklerin ortaya 
konulmasından öte Hedef şirketin BT yetkinliklerinin risk, fırsat ve değer yaratma açılarından detaylı analizi ve raporlanmasını 
içermektedir. 

• Değer Yaratma: Hedef şirketin BT Sistemlerinin ve stratejilerinin en iyi uygulamalarla benzer şirket karşılaştırmaları 
yoluyla performans ve etkinlik açısından incelenmesidir. Gelişmeye açık noktalar belirlenir, alıcı tarafın beklentileri 
doğrultusunda yatırım ve kaynak ihtiyaçları ortaya konur. 

• Risk: BT Risk yönetimi değerin korunmasını amaçlar. Risklerinin analizi sırasında hedef şirketin değerini ciddi oranda 
etkileyebilecek BT Risklerinin ortaya çıkarılması amaçlanır. Bu doğrultuda BT Stratejisi ve iş Hedefleri, elektronik ticaret 
ortamı, uygulamalar, üçüncü taraf erişimleri, gizlilik/bütünlük ve erişilebilirlik gibi temel başlıklar değerlendirilerek analiz 
edilir. 

• Fırsatlar: Hedef şirketin BT yetkinliklerinde gerçekleştirilecek değişikliklerin operasyonel etkinlik ve performans artışı 
anlamında yaratabileceği fırsatlar değerlendirilir. Bu değerlendirme ile hedef şirketin BT yetkinliklerinde yapılacak 
değişiklikler ile müşteri ve kullanıcı açısından yaratabileceği önemli iyileşme fırsatları belirlenir. Belirlenen bu fırsatlar ile 
alıcı şirket için ortaya konulabilecek değer artışı gösterilmeye çalışılır.
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Vergi Durum Tespit Hizmetleri

Şirket birleşmeleri ve satın almaları konusunda uzmanlaşmış vergi ekibimiz, projenin her aşamasında sizlere vergi 
danışmanlığı hizmetleri sunmaktadır. Aynı zamanda sizler ve diğer danışmanlarınızla birlikte etkin bir çalışma süreci yürüterek 
proje süresi boyunca şirketiniz için katma değer yaratmayı amaçlamaktayız.

Kurumsal Birleşme ve Devralma Hizmetleri kapsamındaki hizmetlerimizden bazıları aşağıdaki gibidir:

• Satın alma öncesi vergi planlaması

• Alternatif satın alma yapılandırmalarının (birleşme, varlık yada hisse alımı v.b.) vergi etkilerinin incelenmesi

• Vergi riski değerlendirmesi ("tax due diligence")

• Projenin değerlendirilme sürecinde vergi ile ilgili fırsatların belirlenmesi

• Satın alma sonrası planlanan vergi yapısının uygulanmasında destek olunması

• Devralınan vergi avantajlarının (mali zararlar v.b.) en etkin şekilde kullanımı

• Diğer taraflarla (satıcı vs. alıcı) vergi ile ilgili konuların görüşülmesinde destek olunması

• Uluslararası sorunlara vergisel olarak etkin çözümler önerilmesi (nakit aktarımı, alım/satım giderlerinin yansıtılması v.b.)
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Değerleme
Danışmanlığı
KPMG Türkiye olarak, şirketlerin mevcut ve gelecek 
stratejileri doğrultusunda yeni yatırım planlaması yaparken, 
stratejik veya finansal ortaklık aşamasında, yeniden 
yapılandırma sürecinde veya muhasebe odaklı sebeplerle 
şirket değerinin belirlenmesi konusunda danışmanlık 
hizmeti sunuyoruz. Müşterilerimiz için güvenilir ve 
gerçekçi yaklaşımlara dayanan değerleme analizlerimizi, 
tespitlerimiz ve olası durumları içinde barındıran raporlarla 
destekleyerek paylaşıyoruz. 
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KPMG Türkiye olarak, stratejik ve finansal alternatiflerinizi gözden geçirmek, şirket ve hisse değerlerinizi belirlemek ve iş 
yaşam döngüsü boyunca alınacak kararları yönlendiren temel konuları ve değer yaratan etkenleri ortaya çıkarmak için hizmet 
veriyoruz.

Potansiyel Kazanımlar:

• Potansiyel yerli/yabancı yatırımcılar için hedef şirket değerinin belirlenmesi

• Şirketin değerini belirleyen temel unsurların ve önemli varsayımların tespit edilmesi

• Satıcı taraf için şirketin değerini artıracak unsurların belirlenip stratejik kararlar alınmasına yardımcı olunması

• Alıcı taraf için piyasa koşulları dikkate alınarak doğru şirket değerinin belirlenmesi

• Şirketin mevcut sermaye ve finansman yapısının değere etkisinin görülmesi

• Gelecek yatırımların karlılığının ölçülebilmesi

• Olası satın alma ve birleşme işlemlerinin şirketin gelecekteki performansına etkisinin analiz edilebilmesi

• Şirket değerinin çeşitli anahtar performans göstergeleri dikkate alınarak oluşturulan senaryolar bazında değer aralıklarının 
belirlenmesi

• Şirket değerinin çeşitli parametrelere duyarlılığının ölçülmesi 

Stratejik Şirket Değerleme Analizi

Bağımsız Uzman Görüşü

Halka açık konumdaki şirketlerde, çoklu ortaklık yapılarında ve regülasyona tabi şirketlerde, ortaklık sözleşmesi koşullarına 
göre oluşan durumlarda şirket değerleme analizlerinin bağımsız bir uzman kuruluş tarafından yapılması gerekmektedir. 
KPMG Türkiye olarak, söz konusu şirket ve hisselerin piyasa değeri konusunda görüşler veriyoruz.

• Anlaşmazlık durumlarında tarafsız ve bağımsız uzman görüşüyle uzlaşma zemini sağlanması

• Vergi, SPK, Maliye vb Düzenleyici Otorite incelemelerinde geçerli bağımsız uzman rapor
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Değer Düşüklüğü Testi

UFRS 36 ve UFRS 38 kapsamında sınırsız ömrü olan şerefiye ve diğer maddi ve maddi olmayan duran varlıklar her yıl yeniden 
değerlenmelidir. KPMG Türkiye olarak, bu kapsamda genel kabul görmüş finansal raporlama kuralları ve mevzuata ilişkin tüm 
gelişmeleri takip ederek, müşterilerimizin ihtiyacına yönelik bir danışmanlık hizmeti veriyoruz.

• Satın alma sonrası piyasa değerinin takibi ve analizi 

• Bağımsız denetim uzmanlarına denetim çalışmalarında tarafsız değerleme görüşü sunulması

• Kayıtlı değer ile piyasa değerinin karşılaştırılması

Hisse Değişim Oranının Belirlenmesi

KPMG Türkiye olarak, SPK‘nın (Sermaye Piyasaları Kurulu) Birleşme ve Bölünme Tebliği’ne uygun, devre konu varlıkların 
ve operasyonların değerlerini belirlemek sureti ile devrolan veya bölünen şirket paydaşlarının haklarını göz önüne alarak ve 
mevzuata uygun metodoloji ile bir değişim oranının tespit edilmesi için hizmet veriyoruz.

• Hissedarlık yapıları göz önüne alınarak adil ve makul değer tespiti için gerekli birleşme uzman kuruluş raporu

• Şirket birleşmeleri ve bölünmelerinin Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) II-23.2 sayılı Tebliği'ne uyumu
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Maddi Olmayan Duran Varlık Değerlemesi

Satın Alma Fiyatının Dağıtılması

KPMG Türkiye olarak, maddi olmayan duran varlıkların değerlemesi kapsamında marka değerlemesi, patent değerlemesi, 
lisans değerlemesi, müşteri ilişkileri değerlemesi, sözleşme, vb. fikri mülkiyet hakları gibi maddi olmayan ancak şirketlerin 
değeri için büyük önem arz eden varlıkları değerliyoruz. 

Alım satım sürecinde veya vergi, muhasebe ve regülasyon amaçları ile maddi olmayan duran varlık değerleme hizmeti 
sunuyoruz.

• Şirket finansal tablolarında gözükmeyen varlıkların tespiti ve değerlemesi

• Ayrıştırılabilir elle tutulamayan varlıkların diğer varlık ve şirketten bağımsız referans değerinin analizi 

• Maddi olmayan duran varlığın toplam şirket değerine etkisi

• Gerekli görülmesi durumunda Uluslararası Değerleme Standartları'na uyumlu raporlanması

Satın alma fiyatının dağıtılması (“Purchase Price Allocation” veya “PPA”) satın alınma sonrasında, ilgili muhasebe standartları 
(“UFRS 3” ve “UMS 38”) uyarınca, satın alım fiyatının satın alınan tüm maddi ve maddi olmayan varlıklara dağıtılması ve 
dolayısıyla şerefiye rakamının belirlenmesidir. 

Potansiyel Kazanımlar:

• Satın alma kararının öncesinde yatırımcının şerefiye taslak analizleriyle bilanço etkilerinin belirlenmesi

• Değerlenen maddi olmayan duran varlıkların ve ortaya çıkan şerefiye tutarının şirketin gelecek vergi yükümlülüğüne 
etkisinin analizi

• UFRS’ye uyumlu finansal tabloların denetlenmesinde bağımsız denetçiler ile uzman görüş paylaşılması
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Sermaye ve Borç 
Danışmanlığı
Günümüz koşullarında finansmana erişebilmek kadar 
erişilen finansmanın koşulları da şirketler için önemli bir 
rekabet avantajı sağlamaktadır. Sıkılaşan piyasa koşulları 
nedeniyle en güçlü durumdaki şirketler bile doğru 
finansmana erişim konusunda zorluklar yaşayabilmektedir. 

KPMG Türkiye lokal uzman ekibimiz ve uluslararası 
deneyimimizle yeni finansman sağlanması, mevcut 
finansmanın şartlarının iyileştirilmesi, borç verenlerle 
ilişkilerin yürütülmesi gibi konularda profesyonel hizmet 
veriyoruz. KPMG Türkiye olarak ayrıca müşterilerimize 
finansal yeniden yapılandırma, sendikasyon kredileri, 
proje finansman kredileri, sürdürülebilir borçluluk seviyesi 
tespiti, bağımsız inceleme & izleme raporu, borç verenlerle 
müzakereler, işletme sermayesi kredileri ve satın alım 
finansmanı konularında da yardımcı oluyoruz.
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KPMG Türkiye olarak, farklı borç ürünleri çeşitleri arasından doğru finansman kaynaklarını seçmenize ve gerekirse finansman 
yapınızı çeşitlendirerek bu ürünleri kullanmanıza yardımcı oluyoruz. 

Şirketlerin, bankalarla mevcut ilişkilerinin niteliğini gerçekçi bir şekilde değerlendirmeleri, gerçek sermaye maliyetlerini 
anlamaları ve borçlanmaya genel ve etkin bir sermaye yönetimi stratejisi kapsamında yaklaşmaları gerekiyor. 

Doğru kurgulanmamış borçlanmalar, karlılığı düşürebilir, finansal riski artırabilir ve yönetimin zamanını boşa harcayabilir.

Yönetim Kurulları ve kendilerine bağlı Genel Müdürler, Finans Direktörleri ve hazine uzmanları, önemli fonlama kararları 
ve fonlama stratejisi tavsiyeleri, borç alma ve sermaye yönetimi alanlarında bağımsız bir görüşe artık daha fazla ihtiyaç 
duyuyorlar. 

Birçok borç piyasasında uzmanlık sahibiyiz. Bunlardan bazıları:

• Banka kredileri – kulüp, sendikasyon ve ikili krediler

• Borçlanma piyksaları, kamu kurumu tahvilleri, özel sektör tahvilleri, eurobond, kira sertifikaları (sukuk) ve dönüştürülebilir 
tahviller, borsadan satış ve özel plasmanlar 

• Alternatif kredi sağlayıcılar

• Kaldıraçlı finansman

• Varlığa dayalı finansman

• Proje finansmanı

• Yapılandırılmış finansman

• Gayrimenkul finansmanı ve gayrimenkul sertifikaları 

Deneyimli Borç Danışmanlığı ekibimizle, farklı borç ürünleri çeşitleri arasından doğru finansman kaynaklarını belirlemede en 
iyi sonuçları elde etmenize ve sonrasında bunları kullanmanıza yardımcı oluyoruz. Destek verdiğimiz alanlar: 

Sermaye Yapısı Planlama

Sermaye yapısının uzun vadeli stratejik hedeflerle uyumlu hale getirilmesi

Finansman Seçenekleri ve Alternatifleri

Detaylı bir kredi değerlendirmesi ve borç kapasitesi analizi gerçekleştirilmesi, piyasa bazlı fonlama seçeneklerinin 
değerlendirilmesi ve kullanılabilir olası şartlar üzerinde tavsiyelerde bulunulması

Borç Bulma ve Yeniden Finansman

Yapılandırma tavsiyelerinde bulunma ve tüm piyasalarda borçlanma araçlarının kullanılmasına yardımcı olma

Satın Alma ve Büyüme Fonlaması 

Birleşme ve satın alma girişimleri, stratejik büyüme fırsatları ve büyük sermaye harcaması içeren projeler için fonlama 
stratejilerinin geliştirilmesi ve uygulanması

Kredi Notu Değerlendirmesi ve Danışmanlığı

Resmi kredi derecelendirme sürecinde yardımcı olunması, olası kredi notu sonuçlarının değerlendirilmesi ve kredi profillerini 
geliştirmek için tasarlanan iş ve sermaye yönetimi girişimlerine ilişkin tavsiyelerde bulunulması

Yeniden Yapılandırma ve Müzakere

Müşterilerin kredi veren ilişkilerini geliştirmelerine yardımcı olma, akit düzenlemeleri ve kredi olanaklarının sunulması 
hususlarının müzakere edilmesi ve yeniden yapılandırma seçenekleri hakkında tavsiyelerde bulunulması

Karşılaştırmalı Değerlendirme

Vergi, denetim ve yönetişim uyumu amacıyla ilişkili taraf işlemleri için borçlanma seviyeleri, koşulları ve maliyetler açısından       
 “bağımsız ve objektif” bir karşılaştırmalı değerlendirme sağlayabiliriz.

Borç Danışmanlığı

Danışmanlık Hizmetleri |  23 



Operasyonel ve Finansal Durum İyileştirmesi

Operasyonel veya finansal sorunları çözmeniz ve performansınızı artırmanız gerektiğinde, uzmanlarımızla sorunlarınızı 
önceliklendirmenize ve doğru yola odaklanmanıza yardımcı oluyoruz.

Hızla değişen bu çevrede, her şirket zorluklarla karşı karşıya kalmaktadır. Yanlış yönde atılan her bir adımın, kurumsal 
performansınız ve şirket değeriniz üzerinde ciddi etkileri olabilir. KPMG’nin entegre uzman ekibimizle, paydaşlarınız için 
gerçek sonuçlar sağlamanız konusunda zor zamanlarda size rehberlik yapıyoruz. 

Operasyonel Yapılandırma 

Operasyonel veya finansal zorlukların üstesinden gelmek ve performansı iyileştirmek için nakit ve likidite pozisyonlarınızı 
hızla dengeli hale getirmeniz ve mevcut seçeneklerinize gerçekçi bir bakış açısıyla yaklaşmanız gerekmektedir. 

Stratejik, operasyonel, organizasyonel ve finansal değişiklik fırsatlarını belirleyerek ve gerçek sonuçlar elde etmek için 
bunları değerlendirerek kötü performans gösteren şirketlerin dengeli hale getirilmesi için özel bir yaklaşım sunuyoruz. 
Likidite pozisyonunuzu değerlendirerek ve bir paydaş yönetimi planı oluşturarak çözüm için sağlam temeller oluşturulmasına 
yardımcı oluyoruz. 

Entegre uzman ekibimiz ile operasyonel optimizasyonun sağlanması amacıyla ana sorulara odaklanmanıza yardımcı oluyoruz: 

• Seçeneklerin belirlenmesi: Seçeneklerimi nasıl hızlı ve etkin bir şekilde değerlendirebilirim?

• Dengeli Hale Getirme: İşlerimi nasıl dengeli hale getirebilir ve finansal durumumu nasıl değerlendirebilirim?

• Çözüm yolu stratejisi: Çeşitli seçeneklerin finansal getirileri nelerdir?

• Uygulama: Çözüm yolu planının tam olarak uygulanmasını nasıl sağlayabilirim?

• Değer elde edilmesi: Acil durum planları da dahil olmak üzere her bir yola ilişkin risk ve maliyetler nelerdir?

Finansal Yeniden Yapılandırma 

Bir şirketin finansal zorluklar yaşaması durumunda, paydaşlar genellikle güvenlerini tazelemelerine yardımcı olacak ek bilgi 
veya kaynaklara ihtiyaç duyarlar. Kredi alan, kredi veren ve hissedarların karmaşık ortamını anlamanızı ve paydaş iletişimlerini 
yöneterek, sorunların bir adım ötesinde olmanızı ve en doğru kararları almanızı sağlıyoruz. Kısa vadeli likidite gerekliliklerinizi 
ve değerlerinizi hızlı bir şekilde korumaya ve dengeli hale gelmeyi engelleyen potansiyel riskleri ele almaya yönelik aksiyonları 
değerlendirmenize yardımcı oluyoruz.

Yeniden yapılandırma süreçlerinizde ihtiyaç duyduğunuz Bağımsız İnceleme ve İzleme Raporu'nu ("Independent Business 
Review", "IBR") hazırlayarak mevcut finansal durumunuzu bağımsız ve objektif bir taraf olarak değerlendiriyoruz.

Entegre uzman ekibimizle, sürdürülebilir, operasyonel ve finansal değişim sağlamak amacıyla gerçekleştirdiğiniz kurumsal 
yeniden yapılandırma işlemlerinde ana sorunlara odaklanmanıza yardımcı oluyoruz: 

• Değerlendirme ve dengeli hale getirme: Faaliyetlerimi sürdürmek için yeterli likiditeye sahip miyim?

• Seçeneklerin değerlendirilmesi: Neyi yanlış yaptığımı ve bunu nasıl düzeltebileceğimi biliyor muyum?

• Paydaşlar arasında yapılan müzakereler: Herkesi müzakere içinde nasıl tutabilirim?

• Seçeneklerin geliştirilmesi: Hangi sürdürülebilir sermaye yapısı en iyi başarı beklentisini sağlıyor?

• Uygulama: Yeni sermaye yapısını uygulamak için tüm paydaş pozisyonları arasında nasıl mutabakat sağlayabilirim?

• Sürekli izleme: İşletmenin iyileştirmelerle desteklenmesini nasıl sağlayabilirim?
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Kontrollü Tasfiye Stratejileri 

Bir şirketin zorlu bir dönemden geçmesi halinde, yönetim ekibi birbiriyle yarışan birçok zorlukla karşı karşıya kalır. Bu tür 
durumlarda, içinde bulunduğunuz durumu değerlendirmenize ve gerekiyorsa pratik bir tasfiye planı geliştirmenize yardımcı 
olabiliriz. Sizinle ve paydaşlarınızla çalışarak, mevcut değeri azami ölçüde artıracak bir yol bulmanıza yardımcı olabiliriz. 
Çeşitli seçeneklerin etkisini ve risklerini değerlendirmenize ve paydaş pozisyonlarını en iyi hale getirecek detaylı bir strateji 
planı hazırlamanıza yardımcı olabiliriz. Şirketinize yeniden sağlıklı ve sağlam bir finansal durum kazandırmanız sırasında sizi 
destekleriz.

Entegre uzman ekibimizle, bir ödeme durumunun geliştirilmesi, uygulanması ve tamamlanması aracılığıyla ana sorulara 
odaklanmanızı sağlıyoruz. 

• Sıkıntı yaşayan işletmeler: Sorun ne kadar ciddi?

• Kontrollü tasfiye planlaması: Seçeneklerim neler?

• Kontrollü tasfiye sürecinin başlaması: Şirketim resmi olarak bir koruma sürecine girdiğinde neler yapılmalıdır?

• Uygulama: Elde ettiğim değeri nasıl en yüksek seviyeye çıkarabilirim?

• Resmi süreçten çıkılması: Şirketim yeniden normale nasıl dönebilir?
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Sermaye Danışmanlığı

KPMG entegre uzman ekibimizle iş stratejinize uygun olarak sermaye yapınızı en iyi hale getirmenize yardımcı olmak için size 
süreç boyunca rehberlik sağlıyoruz.

Sürdürülebilir büyüme için sermaye finansmanı hedeflerinizi tanımlamaya ve özel ve sermaye piyasası kaynakları ışığında 
borç finansmanı, ara finansman örn. mezzanine ve özkaynak finansmanı (örn. halka arz) seçeneklerinin anlaşılmasına yönelik 
stratejik bir yaklaşıma sahip olmanız gerekmektedir.

Sermaye Danışmanlığı uygulamamız stratejik hedeflerinize uygun bütüncül ve çatışmalardan uzak tavsiyeler sunma 
konusunda deneyim, öngörü ve piyasa bilinirliğine sahiptir. İlk değerlendirmeden, stratejisinin başarılı bir şekilde 
uygulanmasına kadar sermaye bulunması yoluyla size yardım sunuyoruz. Sermaye finansmanının; hisselerin halka arzı, 
finansal fon yatırımı gibi doğrudan ya da mezzanine gibi ara finansman yöntemleriyle geniş bir yelpazede sağlanmasına 
yardımcı oluyoruz. Ekibimiz sadece bu finansman yöntemlerinden hangisinin size uygun olduğu ve nasıl sağlanacağı 
konusunda değil, bu finansman yöntemlerine hazırlık sürecinde de destek olmaktadır.

Açık ve tutarlı iletişim sayesinde, finansman anlaşmaları için yatırımcı desteği geliştirmenize ve bunu güçlendirmenize 
yardımcı olabiliriz.

Entegre uzman ekibimiz, sermaye yapılandırma işlemleri geliştirme, uygulama ve hedeflerinize uygun sermaye bulma 
konusundaki sorularınıza odaklanmanıza yardımcı olabilir.

• Strateji ve sermaye yapısı: Hissedar ve paydaş değerini nasıl artırabilirim?

• Seçeneklerin belirlenmesi: Hangi finansman kaynakları (borç/özkaynak) mevcuttur?

• Finansman sözleşmesi: En iyi şartları nasıl elde edebilirim?

• Finansal kapanış: İletişimi nasıl yönetebilirim?

• Sürekli paydaş yönetimi: Kredi veren ve hissedar desteğini sürdürebilmek için paydaş iletişimini nasıl yönetebilirim?

Uzmanlarımızdan biriyle iletişime geçerek sorularınıza ve diğer endişelerinize cevap bulabilirsiniz. 
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Strateji ve 
Operasyonlar
KPMG Küresel Strateji Grubu’nun (GSG) ve onun bir parçası 
olan KPMG Türkiye Strateji ve Operasyonlar ekibinin 
misyonu, müşterileri için değer yaratmaktır. 

KPMG Strateji ve Operasyonlar ekibi olarak, faaliyet 
gösterilen pazarlarda, değer yaratma, değer koruma ve 
yenilik parametreleri arasındaki dinamiklerin sürekli olarak 
yenilenmesi gerektiğine inanıyoruz. Geleneksel düşünceye 
meydan okuyan bakış açıları geliştirmek amacıyla piyasa 
katılımcılarıyla birlikte çalışarak, geniş ölçekli kurumsal 
dönüşüm, büyüme modelleri, yatırım stratejileri, 
operasyonel süreçlerin hizalanması, maliyet optimizasyonu 
ve tedarik yönetimi konularında, kapsamlı deneyimimizi 
sizlere sunuyoruz.
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KPMG Strateji ve Operasyonlar ekibi olarak belirli temeller üstüne oturttuğumuz büyüme stratejileri ile sizlere uzun vadeli, 
sürdürülebilir büyüme modelleri oluşturuyoruz.

Örnek ihtiyaçlar:

Pazarın değerlendirilmesi: 

• Pazar büyüklüğü, pazar yapısı, rekabet ortamı, müşteri analizi, pazara giriş engelleri ve pazar ihtiyacı gibi konuların 
değerlendirilmesi

Giriş stratejilerinin belirlenmesi:

• Yeni pazarlar: Kısa vadede yeni pazarlara kârlı giriş yapılması

• Yeni ürünler: Yenilikçi ürünlerin geliştirilmesi ve ticarileştirilmesi

• Yeni müşteriler: Yeni müşteri kazanımı ve sadakatte artış

• Kar alanları: Yeni ve ulaşılmamış gelir ve kâra erişmek

Turquality

Büyüme stratejisi kapsamında, Turquality projelerinin gerçekleştirmesinde yardımcı oluyoruz. Turquality, Türkiye’nin rekabet 
avantajını elinde bulundurduğu ve markalaşma potansiyeli olan ürün gruplarına sahip firmaların, kendi markalarıyla küresel bir 
oyuncu olabilmeleri amacıyla oluşturulmuş, devlet destekli ilk ve tek markalaşma programıdır. 

KPMG Türkiye olarak, tecrübeli ve dinamik ekibimizle markanıza olan içten yaklaşımımız ve KPMG'nin güçlü küresel ağının 
avantajlarından faydalanarak, sizler için Turquality programının en önemli bileşenleri olan Stratejik İş Planı ve Gelişim Yol 
Haritası çalışmalarını gerçekleştiriyoruz.

Müşteri deneyimini geliştirme

Dijitalleşme ve artan müşteri beklentileri sebebiyle müşteri sadakati zor kazanılıp kolay kaybediliyor. KPMG Strateji ve 
Operasyonlar ekibi olarak, müşteri odaklı düşünme yoluyla kârlı ve sürdürülebilir bir büyüme sağlamanıza yardımcı olabilecek 
hizmetler sunmaktayız. 

Müşteri deneyimini geliştirme kapsamında örnek ihtiyaçlar:

• Müşteri deneyimi 

• Müşteri stratejisi

• Pazarlama

• Çoklu kanal yönetimi

• Ürün yaşam döngüsü yönetimi

Büyüme Stratejisi
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Kurumsal dönüşüm

Operasyonel strateji ve maliyet

KPMG Strateji ve Operasyonlar ekibi olarak mevcut portföyünüzü, iş ve operasyon modellerinizi yeniden tanımlayarak, hangi 
alanlarda, nasıl kazanacağınızın dönüşümünde yardımcı oluyoruz.

Örnek kararlar ve ihtiyaçlar:

• Liderlik: Liderliği korumak için yapılan uzun vadeli planlama

• Aksama: Dış etkenler ya da paydaşların şüpheciliği ve değişime karşı direnci

• Potansiyeli gerçekleştirmek: Beklenen sinerji ya da açığa çıkarılmamış performans

KPMG Strateji ve Operasyonlar ekibi olarak sizlerin operasyon modellerini, iş ve finansal modelleriyle uyumlu hale getirerek, 
etkin kaynak kullanımı ve marj iyileştirmeleri ile seçilen pazarda başarıya ulaşmanıza yardımcı oluyoruz.

Örnek kararlar ve ihtiyaçlar:

• Maliyet optimizasyonu: Maliyet optimizasyonu ihtiyaçlarının anlaşılması, optimizasyon fırsat alanlarının belirlenmesi, 
etkili maliyet yönetiminde şeffaflık yaratabilmek için aktivite bazlı maliyet tabanı çalışma modelinin geliştirilmesi ve 
gerekli maliyet modelinin kurulması

• Hedef operasyonel model tasarımı: Hizmet modeli, insanlar, süreçler, teknoloji, performans iç görüleri, ve yönetişim 
başlıkları altında, kurumun her yönünü kapsayan bütüncül bir çalışma modeli çözümü sunulması ve kurumun stratejik 
gayelerine nasıl bir implementasyon ile ulaşacağını ve çalışma modelinin üzerine nasıl değer katacağının belirlenerek 
anlatılması

Stratejik tedarik yönetimi (Satın Alma) 

Müşterilerimizle birlikte, satın alma organizasyonlarının geleneksel destek rolünden stratejik bir fonksiyona dönüşümlerine 
yardımcı oluyoruz. Karmaşık satın alma dönüşüm projelerini, detaylı harcama analitiği, verimli iş süreçleri ve araçları gibi 
uygulamaları hayata geçiriyoruz.

Stratejik tedarik yönetimi danışmanlığı kapsamında örnek ihtiyaçlar:

• Stratejik kaynak kullanımı

• Satın alma organizasyonu olgunluk analizi

• Harcama analitiği

• Sözleşme yönetimi 

• Kategori yönetimi

• Satın alma maliyet tasarrufu yöntemi

• Tedarikçi yönetimi

• Gerçek ürün karlılığı analizi ve ürün rasyonalizasyonu
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Yatırım stratejisi 

KPMG Strateji ve Operasyonlar ekibi olarak stratejik sermaye yatırım tercihleri ile sizlerin rakiplerinize kıyasla farklılaşarak 
daha başarılı olmanıza yardımcı oluyoruz. 

Örnek kararlar ve ihtiyaçlar:

• Satın alma sürecinde, doğru hedef, doğru fiyat ve doğru plana olan ihtiyacın karşılanması

• Yatırımın kazançlı hale getirilmesi ve yatırımdan çıkarken keşfedilmemiş getirilerin elde edilmesi

• Ticari özel inceleme: Şirket birleşme ve satın alma süreçlerinde ihtiyaç duyulan ticari özel inceleme çalışmasının 
gerçekleştirilmesi

Birleşme ve satın alma sonrası entegrasyon: 

• Gelir ve maliyet sinerjisi potansiyelinin anlaşılması

• Devralmanın ilk günü için hazırlıklı olunması

• Hızlı kazançları tanımlanması

• Devralmadan sonraki ilk 100 günün tanımlanması ve ele alınması
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Finansal Hizmetler 
Danışmanlığı
KPMG Finansal Hizmetler Danışmanlığı ekibimiz 
finansal risk yönetimi alanında geniş kapsamlı hizmetler 
sunmaktadır.

Finansal riske ilişkin küresel kaygılar artmakta. Bu ortamda, 
her tür ve büyüklükteki işletmeler, uyumluluk taleplerini 
karşılayan, daha iyi karar vermeye ve performansı artırmaya 
yönelik güçlü finansal risk yönetimi çerçeveleri talep 
etmekte ve aynı zamanda finans sektöründe önemli ticari 
ve düzenleyici gelişmeler şirketlerin finans, aktüerya, 
risk ve sermaye yönetimi uygulamalarını geliştirmesini 
zorunlu kılmaktadır. KPMG Türkiye olarak bankalar, sigorta 
şirketleri, varlık yöneticileri, kurumsal ve kamu gibi farklı 
alanlardaki müşterilerimize çeşitli risklerin tanımlanması ve 
incelenmesi konusunda yardımcı oluyoruz.
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UFRS 9 Sınıflandırma ve Ölçme ve Değer Düşüklüğü Uygulaması 

UFRS 9 Sınıflandırma ve Ölçme ve Değer Düşüklüğü Model 
Validasyonu 

UFRS 9 Kapsamında Finansal Varlıkların Finansal Tablo Dışı 
Bırakılması

Finansal araçlar için yeni raporlama standardı olan UFRS 9 finansal kurumlar için büyük önem arz etmektedir. Tüm sistemi 
doğrudan etkileyecek standart yeni bir kaynak oluşturma, kullanma ve sınıflandırma ve ölçme metotlarını barındırmaktadır. 

UFRS 9 Finansal Araçlar standardının nihai hali, Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu (UMSK) tarafından 24 Temmuz 
2014 tarihinde yayımlandı. UFRS 9, 1 Ocak 2018 tarihi itibarıyla başlayan yıllık hesap dönemleri için yürürlüğe girmiştir.

Yeni standart, özellikle 2008 yılında yaşanan küresel finans krizinde, finansal varlıkların gerçekleşen zarar modeline göre 
değerlenmesinde gözlemlenen birtakım zayıflıklara çözüm getirme amacını taşımakta ve projenin en önemli parçası olarak 
bir finansal varlığa ilişkin değer düşüklüğünün ne zaman muhasebeleştirileceği ve nasıl ölçüleceğine ilişkin kuralları yeniden 
oluşturmaktadır. KPMG olarak UFRS 9'a geçiş için danışmanlık hizmeti vermekteyiz.

UFRS 9 Validasyonu danışmanlık hizmeti kapsamında;

UFRS 9 modelinin tam olarak doğrulanması, 

• Tüm temel modellerin kantitatif validasyonu,

• Kantitatif validasyon kapsamında modellerin kesinliği, tutarlılığı ve korelasyonunun incelenmesi, 

• Kullanılan metotların, yaklaşımların, alınan tüm kararların ve yapılan düzenlemelerin standart ile uyumunun 
değerlendirilmesi,

• Tüm belgelerin kalitatif incelenmesi ve bu kapsamda model kullanımı ve yönetiminin kontrolü bulunmaktadır.

Kredi satış işlemleri ile kredilerin geri transfer edilmesi işlemlerinin, finansal tablo dışı bırakılma işlemine ilişkin incelenmesi;

• Sürecin anlaşılması ve sürece ilişkin kontrol noktalarının belirlenmesi

• Kredi satış sözleşmesine ilişkin hükümlerin değerlendirilmesi

• Örnek bir sözleşme üzerinden gerçekleşen işlemlerin (muhasebe ve nakit akışı) incelenmesi

• Gerçekleşen Satışların UFRS 9 ‘Finansal Varlıkların Finansal Tablo Dışı Bırakılması’ hükümlerine göre değerlendirilmesi;

• Kredilerin Satış sözleşme hükümleri doğrultusunda, kredilerin UFRS 9 finansal varlığın finansal tablo dışı bırakılıp 
bırakılmayacağının ve ne ölçüde finansal tablo dışı bırakılacağının değerlendirilmesi.

• Finansal tablo dışı bırakılma karar ağacının örnek işlemler için dokümantasyonunun hazırlanması

• Gerçekleşen satışların UFRS 9 ‘Finansal Varlıkların Finansal Tablo Dışı Bırakılması’ hükümlerine göre ilgili finansal 
varlığın finansal tablolarda yansıtmaya devam etmesi durumunda sözleşme hükümlerinin nasıl değiştirilebileceğinin 
değerlendirilmesi;

• Kredilerin Satış sözleşme hükümleri yapılacak değişiklikler ile satışların Finansal Tablo Dışı Bırakılma hükümlerini 
sağlaması

Gerçekleşen satışların muhasebeleştirilmesi için, satılan finansal varlığın gerçeğe uygun değerinin UFRS 13’e uygun olarak 
belirlenmesi
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ISEDES Validasyonu

Türev Finansal Araçlar Değerlemesi

İçsel Derecelendirmeye Dayalı (“IDD”) Yaklaşımların Model 
Validasyonu

İSEDES, bankaların mevcut yasal sermayesinden, risk iştahı ve hedefleri doğrultusunda ihtiyaç duyacağı sermaye düzeyini 
ayırmayı amaçlamakta ve tespit edilecek olumsuzluklara karşın banka bazında sermaye tamponları belirlemeye imkân 
vermektedir. Bu kapsamda KPMG bankalara danışmanlık vermektedir;

• Mevcut sisteme göre karmaşık bir yapıya ve dile sahip olan Basel II hakkında Banka yönetim kurulu, ortak, üst düzey 
yönetici ve/veya yöneticilerine bilgilendirme toplantıları ve sunumları.

• Bankanızın kurumsal yönetim ilkelerine uygunluğunun belirlenmesi. 

• Şirketlerin Basel II’nin getirdiği standartlara ve risk derecelendirme kuruluşlarıyla bankaların derecelendirmelerine hazır 
hale getirilmesi.

• Basel II ile ilgili olarak eğitim ihtiyacının ve katılımcıların belirlenmesi, gruplandırılması ve size özel eğitim programlarının 
sunulması."

Türev varlıkların gerçeğe uygun değer ölçümünün daha şeffaf ve düzenleyici kuruluşlar ve standartların raporlama 
gereksinimlerini açık ve net olarak karşılayacak şekilde sunulması gerekmektedir. Değerlemelerin takip edilmesi, yetenekli 
bir ekibi sağlamak, çeşitli finansal bilgi sağlayıcılarına abone olmak ve uygun sistemleri kurmayı gerektiğinden dolayı maliyetli 
bir süreçtir.

• Tezgah üstü piyasa finansal türev araçlarınızın ve yapılandırılmış ürün portföyünüzün bağımsız olarak rayiç değerlemesi 
yaparak yasal yükümlülüklere ilişkin gereksinimlerin karşılanması,

• Farklı yönetmeliklerin gerektirdiği bilgiyi geliştirmenize yardımcı olmak için yönetişim ve finansal kantitatif yönlerini 
içeren bir dizi eğitim veriyoruz.

Basel IV kapsamında içsel derecelendirme yaklaşımı projelerinde;

• Bankaların IDD yaklaşımlarının uygulanması ve süreçlerin sürdürülebilir hale getirilmesi,

• IDD modellerinin geliştirilmesi,

• Model risk yönetimi,

• Modellerin anlaşılabilirliği ve uygunluğunun sağlanması,

konularında KPMG danışmanlık hizmeti vermektedir.
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Riskten Korunma Muhasebesi

UFRS 13 Kapsamında Gerçeğe Uygun Değer Hesaplaması 

Kredi Riski Derecelendirme Modellemesi

Günümüzde şirketler ticari faaliyetlerini sürdürürken karşı karşıya kaldıkları; fiyat, döviz kuru ve faiz oranı gibi finansal 
risklerden çeşitli finansal araçlar ile korunabilmektedirler.

Ancak bu işlemlerin TFRS’ye göre muhasebeleştirilmesi işletmelerin önceden belirlenmiş sıkı ölçütlere uyum sağlamasını 
gerektirmektedir.

Özellikle riskten korunma muhasebesinde dokümantasyon ve etkinlik testleri gibi uyulması gereken kurallar şirketlerin 
en çok karşılaştığı kavramsal karmaşa ve uygulama güçlüklerindendir. KPMG olarak bu süreçte kurumlara danışmanlık 
vermekteyiz.

Gerçeğe Uygun Değer Ölçümü uygulama standardı olan UFRS 13 kapsamında verilen hizmetler aşağıda yer almaktadır;

• Piyasa fiyat girdilerinin aktif ve gözlemlenebilir olup olmadığının değerlendirilmesi;

• Gerçeğe uygun değer hiyerarşisinin oluşturulması

• Finansal ve finansal olmayan varlıkların değerleme tekniklerinin geliştirilmesi ve gerçeğe uygun değerinin belirlenmesi 

• Finansal yükümlülük ve özkaynağa dayalı finansal araçların değerleme tekniklerinin geliştirilmesi ve gerçeğe uygun 
değerinin belirlenmesi

• Piyasa riski veya Karşı Taraf Kredi Riskindeki netleme uygulamalarının gerçekleştirilmesi

• Yasal düzenleyici kuruluş ve standartların gereksinimleri doğrultusunda raporlama ihtiyaçlarının yerine getirilmesi

Kredi notu ya da kredi puanı, kişi ya da kurumların istatistiki analiz ve modeller sonucunda ortaya çıkarılan sayısal bazlı bir 
ifadesidir. Finansal alacakların takibinde, reel sektör ve bireyler referans olarak bu kredi derecelendirme yaklaşımlarını 
kullanmaktadır. Kredi risk derecelendirme modeli hizmetlerimiz;

• Finansal ve finansal olmayan kuruluşlar için derecelendirme kriterlerinin belirlenmesi

• Bireysel müşterilerin geçmiş verilerin kullanılarak istatistiki başvuru ve davranış skor kart modellerinin geliştirilmesi

• Kredi derecelendirme ve skorlama modellerinin validasyonunun gerçekleştirilmesidir.
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Borç ve Özkaynak Bileşenlerinin Ayrılması

Finansal Raporlama Standardına Uyum ve UFRS 17

Rezerv Hesaplama ve İnceleme Hizmetleri

Bir finansal aracın, UMS 32 "Finansal Araçlar: Sunum" kapsamında finansal borçtan ziyade özkaynağa dayalı finansal araç olup 
olmadığının belirlenmesine ilişkin değerlendirme konusunda danışmanlık hizmeti verilmektedir. Ayrıca UMS 32 kapsamında 

“Birleşik Finansal Araçların” belirlenmesi ve bu enstrümanların muhasebeleştirilmesi konusunda destek verilmektedir.

UFRS 17 ile ilgili muhasebe ilkelerinin belirlendiği ve şirketin aktüeryal modelleme yaklaşımları konusunda kararlarını alarak 
sistem alt yapısına taşıdığı geniş kapsamlı çalışmaları uygulama olarak tanımlıyoruz. Bu kapsamda sizlere tam zamanlı destek 
ekibi veya ihtiyacınız olan konularda uzman görüşü sağlayarak destek olabiliriz. Bazı konu başlıklarını örnek verebiliriz:

• Muhasebe ilkelerinin yazılması ve incelenmesi

• Sözleşmelerin gruplaması

• Ölçüm modeli seçimi 

• Aktüeryal modelleme (iskonto, risk düzeltmesi, nakit akışları, masraflar)

• İlk geçiş hesaplamaları

• Sonuçların kapsamlı denetim

KPMG küresel modelleme yaklaşımı (KLASS) ve önemli sektör tecrübesi ile bağımsız ve tarafsız görüş verebiliriz. Özellikle 
birleşme, satın alma ve satış süreçlerinde şirketlerin rezerv seviyesi ve süreçlerinin bağımsız bir danışman olarak 
incelenmesi konusunda önemli tecrübeye sahibiz.
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Sorumlu Aktüerlik Hizmetleri

Finansal Modelleme Hizmetleri

Aktüerya Süreç ve Sonuçlarının Kapsamlı Denetimi

Birleşme, Satın Alma ve Satış Süreçlerinde Destek Hizmetleri

Sorumlu aktüerlik hizmetini, Dünya’daki ve Türkiye’deki gelişmelere en hızlı erişim ve küresel yaklaşımlarla sağlıyoruz. 
Aktüerin sorumluluğunda olduğunu düşündüğümüz bazı konu başlıkları aşağıda yer almakta:

• Teknik karşılıkların hesaplanması

• Aktüerya raporunun ve şirketin sorumlu aktüerinden talep edilebilecek diğer rapor ve bildirimlerin hazırlanması

• Muallak dosya açılışlarında esas alınmak üzere ortalama tutar hesaplanması

• Yerel mevzuat çerçevesinde yükümlülük karşılama yeterliliğinin düzenli olarak izlenmesi

• Fiyatlamanın ilgili mevzuata uygun olduğunun incelenmesi ve onaylanması

• Teknik sonuçların sürekli olarak izlenmesi ve öngörülerde bulunulması

• Hazine Müsteşarlığı tarafından iletilen sorulara ve taleplere cevap verilmesi kapsamında destek sağlanması

Ancak desteğimiz bu konularla sınırlı kalmayacak ve ihtiyaçlarınız çerçevesinde karşılıklı mutabakat ile belirlenecektir.

Sigorta ve emeklilik sektöründe şirket değerlemeleri, yükümlülük yeterlilik testleri, yurtdışı gömülü değer veya yeni iş değeri 
(piyasa uyumlu ve geleneksel) gibi hesaplamaların yapılması ile bütçe süreçleri için şirketler tarafından finansal modeller 
kurulmalıdır. Bu modellerin ve varsayımların güncelliğini korumak sürekli ekip ve teknoloji yatırımını zorunlu kılar.

KPMG aktüerya ekibi olarak sigorta şirketlerine mevcut modelleri gözden geçirmeleri, yeni modelleme ihtiyaçları, veri analizi 
ve varsayım yorumları konularında destek oluyoruz.

Aktüerya fonksiyonunun veri alımı, raporlama ve diğer bölümlerle iletişimi etkin yönetim açısından önemli konulardır. KPMG 
bu süreçlerin incelenerek görüş verilmesi ve  verimlilik alanlarının belirlenmesi konularında aktüerya ekibi ile destek veriyor.

Bağımsız denetim hizmetlerine ek olarak, kapsamlı aktüeryal denetim hizmetleri de veriyoruz.

Sigorta şirketlerinin satın alma ve satış süreçlerinde şirket değerleme raporları, rezerv yeterliliği raporları ve uzun vadeli yeni 
iş projeksiyonları en önemli konular arasında yer alıyor. KPMG olarak hem yerel hem de küresel tecrübe ve ekip ile satış, 
birleşme ve satın alma süreçlerinde aktüerya hizmetleri veriyoruz.

Danışmanlık Hizmetleri |  37 



Aktüerya Departmanı Destek Hizmetleri

Destekten Yoksun Kalma / İş Gücü Kaybı Tazminatı Hesaplama

Kıdem Tazminatlarının Aktüeryal Değerlemesi Danışmanlığı 

Sigorta şirketlerinde dönemsel veya yeni projeler nedeniyle yoğunluklar yaşanıyor.

Özellikle UFRS 17 gibi değişim projelerinde tecrübeli insan desteğinin önemli olacağını da araştırmalarda görüyoruz. KPMG 
aktüerya ekibindeki tecrübe ve otomasyon desteği ile sizlere dilediğiniz kapsam ve konuda yardımcı olabiliriz.

Destekten yoksun kalma ve iş gücü kaybı tazminat hesaplamaları konusunda yaklaşımımız:

1. Hak sahiplerine karşı şirketin tutarlı tutumu

2. Hasar, hukuk ve şirket yönetiminin ortak amaçta birleşmesi

3. Otomasyon

KPMG olarak geniş sektör bilgisi, danışmanlık tecrübemiz ve Aktüerya ekibimiz ile çalışanlara sağlanan tanımlanmış fayda 
esaslı planların TMS 19 (ve ASC 715) çerçevesinde aktüeryal değerlemesinin yapılması ve raporlanması konusunda destek 
olabiliriz.

1. Tanımlanmış fayda esaslı planlar (kıdem tazminatı veya teşvikler gibi) için raporlama standartları çerçevesinde belirlenmiş 
olan yönteme göre aktüeryal değerlemenin yapılması

2. Aktüeryal değerlemelerde esas alınması gereken varsayımların oluşturulması için görüş verilmesi,

3. Raporlama standardı çerçevesinde muhasebe dip notlarının hazırlanması,

4. Aktüeryal değerleme yöntemi, muhasebeleştirme ve varsayımların sonuçlara etkileri ile ilgili eğitimler verilmesi,

konularında sizlere destek olabiliriz.
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Siber Güvenlik 
Hizmetleri

Bilgi Teknolojileri Danışmanlığı

Uçtan uca siber güvenlik hizmetleri ile olası bir saldırının 
gerçekleşmesinden önce gerekli hazırlıkları yapıp, muhtemel bir olay 
karşısında hızlı ve doğru tepki verilmesi önem arz ediyor. 

KPMG Türkiye olarak saldırı öncesi tehditlerin ve zafiyetlerin yönetilmesi, 
saldırıların tespit edilebilmesi için güvenlik olaylarının izlenmesi ve saldırı 
sonrası etkin bir siber olaylara müdahale sürecine sahip olunması için 
kuruluşlara destek oluyoruz. Bu anlamda strateji ve yönetişim, dönüşüm, 
siber savunma ve siber olaylara müdahale ana başlıklarında çeşitli 
hizmetler sunuyoruz.
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İyi bir siber güvenlik stratejisi, kapsamlı bir yol haritası, Kuruluş geneline yaygın bir uyum ve süreç yapısı ve uygun 
teknolojilerin konumlandırıldığı bir güvenlik mimarisi gerektirir. KPMG Türkiye olarak, sizlere bu yolculuğun başından sonuna 
kadar altta yer alan konularda destek oluyoruz:

• Siber Olgunluk Değerlendirme Hizmetleri

• Kişisel Verilerin Korunması Hizmetleri

• Üçüncü Parti Güvenliği Hizmetleri

• Bulut Güvenliği Hizmetleri

• Mevzuata Uyum Hizmetleri

• İş Sürekliliği Hizmetleri

• Siber Güvenlik Ölçüm ve İzleme

Hedeflenen güvenlik mimarisine ulaşabilmek için en güncel teknolojilerin projelendirilmesi ve hayata geçirilmesi gerekir. 
KPMG Türkiye olarak bu çözümleri hayata geçirmenize destek oluyoruz:

• IAM: Kimlik ve Erişim Yönetimi

• DLP: Veri Sızıntısını Önleme

 • SIEM: Log Yönetimi ve İzleme

 • SOC: Güvenlik Operasyon Merkezi

 • BAS: İhlal ve Saldırı Simülasyonu

• PAM: Ayrıcalıklı Yetki Yönetimi

 • GRC: Yönetişim, Risk ve Uyum

Siber Yönetişim

Siber Dönüşüm
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İçerideki ve dışarıdaki tehdit unsurlarının istifade edebileceği açıkları kapatabilmek için bu açıkların farkında olmak gerekir. 
KPMG Türkiye olarak, düzenli tarama ve test hizmetleriyle siber savunma hattınızı güçlendirmenizi sağlıyoruz. 

• İç Ağ Testleri

• Dış Ağ Testleri

• Web / Mobil Uygulama Testleri

• Sosyal Mühendislik

• Güvenli Kod Analizi

• Fiziksel Güvenlik

• DOS (Servis Reddi) Testleri

• Güvenlik Sıkılaştırma Hizmeti

• SAP Ortam Güvenliği

• OT / SCADA Güvenliği

Olası veya gerçek vaka ve kriz durumları, müdahale için detaylı ve sistematik bir yaklaşım gerektirir. Gelecekteki saldırılara ve 
vakalara şimdiden hazır olmak ve olay gerçekleştiği durumda doğru adımları atmak için KPMG Türkiye olarak tüm adımlarda 
destek sağlıyoruz: 

• Siber Kriz Simülasyonu Hizmeti

• Siber Olaylara Müdahale Hizmeti

• Siber Sigorta Değerlendirme Hizmeti

• Siber Suistimal İnceleme Hizmeti

• Kırmızı Takım Hizmeti

• Siber Eğitim / Farkındalık Hizmeti

Siber Savunma

Siber Olaylara Müdahale
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Teknoloji Dönüşümü 
Hizmetleri
Teknoloji Dönüşümü, sadece işimizi değil, günümüz 
dünyasını da tanımlamak için kullanılabilecek bir kavramdır. 
Teknoloji hayatın birçok alanını değiştirirken, iş dünyasında 
da büyüme, gelişme ve rekabet yöntemlerini yeniden 
tanımlamaktadır. 

KPMG Türkiye olarak, işlerinizin günümüz dünyasını 
yakalamasını sağlamak için Teknoloji Dönüşümü 
Hizmetleri’ni sunuyoruz. Kapsamlı küresel tecrübemiz, 
sektör odaklı yaklaşımımız ve uçtan uca hizmet anlayışımız 
ile organizasyonunuzun faaliyetlerinde yeniliği ve 
sürdürülebilirliği sağlayabilmek için teknolojiyi nasıl 
kullanabileceğinizi keşfetmenize destek oluyoruz. Sizin 
öncelikli iş ihtiyaçlarınıza göre birlikte geliştireceğimiz 
teknoloji stratejisi ile kurumsal dönüşümünüzü yönetmek 
için sağlam bir temel atabilirsiniz.

Bilgi Teknolojileri Danışmanlığı
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Bilgi Teknolojileri Stratejisi ve Yönetişim

Mimari Tasarım

İş stratejiniz ile uyumlu bir bilgi teknolojileri (BT) stratejinizin olması, BT’nin amacının iş amacınızı destekler nitelikte 
olmasını sağlamaktadır. BT stratejisinin oluşturulmasının yanı sıra, hayata geçirilmesi için uygun proje ve inisiyatifleri, 
kaynak ve yatırım planlarını içeren BT master planın oluşturulmasına ihtiyaç duyulmaktadır. KPMG Türkiye olarak, size BT 
stratejinizin ve master planının oluşturulmasında ve oluşturulan yapının sürdürülebilmesi için uygun yönetişim yapısının 
konumlandırılmasında altta yer alan konularda destek veriyoruz: 

• BT Stratejisi Oluşturulması Hizmeti

• BT Master Plan Oluşturulması Hizmeti

• BT Yönetişim Yapısının Tanımlanması Hizmeti

• Gelişmekte olan teknolojilerin uygulama alanlarına ilişkin danışmanlık hizmeti

İş ve teknoloji bileşenlerinin, şirketin iş modeli ile uyumlu şekilde tanımlanabilmesi ve ilerleyen dönemde ihtiyaç duyulan 
yönde esnetilebilmesi adına mimari yaklaşımın benimsenmesi önem taşımaktadır. KPMG Türkiye olarak, işinizi destekleyen 
mimariyi farklı seviyelerde doğru şekilde oluşturabilmeniz için size kapsamlı hizmetler sağlıyoruz: 

• Kurumsal Mimari Tasarımı

• Teknik Mimari Tasarımı

• Uygulama Mimari Tasarımı

• Entegrasyon Mimari Tasarımı

• Veri Mimari Tasarımı

• Altyapı Mimari Tasarımı
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Süreç Analizi ve İyileştirme

İş Çözümü ve Tedarikçi Seçimi

BT Portfolyosu ve Program Yönetimi

BT hizmet kalitesinin sağlanması için hizmet yönetimi süreçlerinin belirli bir olgunlukta yürütülmesi gerekmektedir.KPMG 
Türkiye olarak, BT hizmet yönetimi süreçlerinizi ITIL, ISO 20000 ve COBIT standartlarını baz alarak değerlendirir, süreçlerin 
olgunluk seviyelerini ve gelişime açık noktaları belirleyerek sizin için süreç iyileştirme yol haritası oluşturuyoruz. Oluşturulan 
yol haritasının hayata geçirilmesi kapsamında sizin için süreçlerinizi yeniden tasarlayarak, hedef süreçlerinizin hayata 
geçirilmesinde size destek oluyoruz.

 Süreç Olgunluk Değerlendirmesi Hizmeti

• Süreç İyileştirme Yol Haritası Oluşturulması Hizmeti

• Süreç Tasarımı/İyileştirme Hizmeti

İş ihtiyacınızla birebir örtüşen bir iş çözümünün konumlandırılması için iş ihtiyaçlarınız detaylı şekilde gözden geçirilmeli, 
alternatif iş çözümleri bu değerlendirme ışığında belirlenmelidir. Alternatifler arasından en uygun çözüm sistematik bir 
yaklaşım ile karşılaştırılarak belirlenmeli ve uygun tedarikçi seçilmelidir. KPMG Türkiye olarak, uygun iş çözümü ve tedarikçi 
seçimi hizmetinin yanı sıra iş çözümünün kurulumu alanında da size destek veriyoruz: 

• İş ihtiyaçlarının değerlendirilmesi ve iş çözümü alternatiflerinin belirlenmesi

• Teknik şartname hazırlıkları ve tedarikçi seçim süreçlerinin yönetilmesi

• İş çözümü kurulumu proje yönetimi desteği

Organizasyonlar birçok projeyi aynı anda yürütmeye çalışırken yatırımların önceliklendirmesi, kapasite planlaması ve 
iş sürekliliği gibi noktalarda sorunlarla karşılaşabilmektedir. KPMG Türkiye olarak, organizasyonunuzun proje yönetimi 
yöntemlerini uygulayacak bir Proje Yönetim Ofisi (PYO) aracılığıyla proje yönetimi kabiliyetlerinizi geliştirmenize ve 
portfolyonuzdaki hizmetleri daha etkili yönetebilmenize destek olmak için danışmanlık hizmetleri sunuyoruz. 

• Proje Yönetim Ofisi Kurulumu ve Olgunluk Değerlendirme Hizmetleri

• Portfolyo, Program ve Proje Yönetimi Danışmanlık ve Destek Hizmetleri

• Proje Portfolyosu - Strateji Uyumu Değerlendirme Hizmetleri

• Proje Yönetimi Eğitim Hizmetleri

46  |  Danışmanlık Hizmetleri



CIO Danışmanlığı

Günümüz teknoloji dünyasının gelişim ve dönüşüm hızını yakalamak, en yetkin yöneticiler için bile zor olabilir. Özellikle kritik 
iş süreçlerini ilgilendiren BT projeleri yüksek bütçeler ve büyük ekiplerin yönetimini gerektirir. Bu tip projelerde yapılabilecek 
hatalar, geri dönüşü olmayan büyük maliyetlere neden olabilir. Bu kadar önem seviyesi yüksek projelerde CIO ve CTO’lara 
sağlanacak pozitif katkı ve eleştirel atılan her adımın daha sağlam olmasına yardımcı olacaktır. KPMG Türkiye olarak, iş 
modellerinizi ve süreçlerinizi baştan sona değiştirme ve işinizi ileriye taşıma ihtimali bulunan teknolojik gelişmeler hakkında 
sizleri bilgilendirmeye ve desteklemeye yönelik danışmanlık hizmetleri sunuyoruz: 

• Aday BT çözümleri arasındaki fayda/maliyet analizleri

• Yatırımın geri dönüş hesaplamaları (ROI)

• Süreklilik için iş etki ve risk analizleri

• Proje kararları öncesi ya da sonrasında GAP analizi

• İnsan kaynakları işe alım görüşmeleri ve mevcut kaynakların yetkinlik analizi

• Yönetime ve diğer BT paydaşlarına ssunumlar

• İş süreçleri değişiminin şirket kültürüne yansımaları ve farkındalık kampanyalarının düzenlenmesi
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Veri ve Analitik 
Hizmetleri
KPMG olarak, şirketlerin veri odaklı stratejilerini 
gerçekleştirmelerinde iş ve işletim modellerini dönüştüren 
veri, analitik ve otomasyon çözümleri sunmaktayız. Veri 
odaklı çözümlerde inovasyonu hızlandırmak ve küresel 
ölçekli çıktılar sağlamak için sahip olduğumuz veri ve 
analitik yetkinliklerimizi, teknoloji ve köklü uzmanlığımızla 
birleştiriyoruz.

Bilgi Teknolojileri Danışmanlığı
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İş gereksinimlerine ve veri 
regülasyonlarına dayanan 
“Veri Değer Önerisi”nin 

ortaya çıkarılması

Araştırma Tanı Süreç Sonuç

İş yapış şekillerine veriye 
ilişkin sorumlulukların 

eklenmesi

Kurumsal veri dili 
yolculuğunun başlatılması

Veri odaklı iş yapışa 
geçişin yönetilmesi

Kurumların büyüme ve karlılığını artıran iş kararlarını geliştirilmek, hızlandırmak ve otomatikleştirmek, verilerinin değerini 
ortaya çıkarmak ve artırmak, veriye dayalı başarılı iş sonuçları elde etmek için yaptığımız her şeyde veri, analitik ve akıllı 
otomasyonu temel olarak görüyoruz. Müşterilerimizin veri odaklı dönüşümlerini gerçekleştiren özelleştirilmiş çözümler 
oluşturmak ve uçtan uca hizmetler sunmak için aşağıda detayları belirtilen hizmetleri sunuyoruz.

Veri her geçen gün altın gibi değer kazanmaktadır. Doğası gereği farklı formlarda var olan veriye, farklı amaçlar için şekil 
verilebilmektedir ve veri tekrar tekrar işlenip kullanılabilmektedir. Birçok kurumun büyük yatırımlar yapmasına rağmen bu yeni 
madeni ortaya çıkarmada ve işleyerek değer katmada zorlandığı görülmektedir. Bu durumun, karmaşık ve çevre sistemlerden 
bağımsız mimariler, erişim kontrollerinin ve veri politikalarının yokluğu, kurum veri dili eksikliği konuları da dahil olmak üzere 
birçok sebebi vardır.

Öncü kurumlar, tüm bu güçlüklere rağmen veriden değer sağlamak amacıyla veri ile ilişkilerini yeniden tasarlamaya başladılar. 
Bu kurumların önümüzdeki birkaç yıl içinde benimseyeceği ortak stratejiler aşağıdaki şekilde sıralanabilir:

Yönetişim, kurum veri ve bilgi varlıklarının uygunluğunun, kullanılabilirliğinin, bütünlüğünün ve güvenliğinin yönetimidir. 
Kurum veri ve bilgi varlıklarının, üzerinde anlaşılan politikalar ve prosedürler doğrultusunda kurum genelinde kullanılmasını, 
uygun olarak kontrol edilmesini, bakımının yapılmasını ve kurum stratejilerine ve hedeflerine değer katmasını sağlar. 

Yönetişimin temel hedefi veri ve bilgi varlıklarını yönetilebilir silolara ayırarak bu varlıkların üretildiği ve tüketildiği tüm 
sistemlerde anahtar paydaşların işbirliği ile harmonize bir şekilde yönetilmesini sağlamaktır. Yönetişim alanında aşağıdaki 
hizmetleri sunuyoruz:

•  Veri Yönetişimi 

•  Raporlama Yönetişimi 

•  İleri Analitik Yönetişimi

Yönetişim
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Veri, bilgisayar bağlamında, farklı dijital bilgi parçalarını ifade eder. Veri yapılandırılmış (örn: formatlanmış veri tabanları), 
yarı yapılandırılmış ve yapılandırılmamış (örn: sosyal medya verileri) formatta bulunur ve sayı, metin, görsel, ses gibi çeşitli 
formda tüketilir. Günümüzün doğru veriyi tespit etme, yakalama ve kaliteyi yönetme konusundaki veri yönetimi zorlukları veri 
hacmi, çeşitliliği ve veri hızı konularını beraberinde getirir. 

Veri odaklı teknolojiler ancak onları destekleyen veri kadar iyi olabilir. Yapay zeka’nın (AI) hayatımıza girdiği bu zamanda, 
müşterilerimizin “AI’a Hazır” hale gelebilmesi, bir varlık olarak verisini anlamlı hale getirmesinden geçer. KPMG olarak 
müşterilerimizin verilerinin değerini ortaya çıkartarak onlara rekabet avantajı yaratmayı hedefliyoruz. 

KPMG Türkiye olarak büyük veri, karmaşık veri kaynakları ve veri modelleri konularında veri yönetimi yetkinliklerimiz 
bulunuyor. Hizmet verdiğimiz başlıca konular: 

•  Veri Mimarisi

• Veri Yönetimi, Veri Ambarları ve Veri Pazarları 

• Ana Veri Yönetimi

•  Veri Kalitesi

•  Veri Mühendisliği

Analitik, verimliliği artırmak ve iş kazancı sağlamak için kullanılan nicel teknikleri ve işlemleri ifade eder. Analitik, gelişmiş 
öngörü sağlamak amacıyla anlamlı kalıpları tanımlamak, çıkarmak, yorumlamak ve görselleştirmek için çeşitli veri 
kaynaklarına uygulanır. Basit tanımlayıcı raporlamadan yapay zekanın tüm potansiyelini kullanan tahminleyici ve öngörücü 
algoritmalara kadar uzanır. 

Hizmet portföyümüz müşterilerimizin özel iş ihtiyaçlarını çözmek için veri bilimine ve bilgi işlem tekniklerine odaklanıyor. 
KPMG Türkiye olarak hizmet verdiğimiz başlıca konular: 

• İş Zekası 

• Optimizasyon, Simulasyon ve Tahminleme

• Gelişmiş Analitik

• Kurumsal Performans Yönetimi 

• Müşteri Analitiği ve Deneyimi

Veri

Analitik
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Akıllı Otomasyon, verinin desteklediği basit otomasyon ve robotik süreçlerden fazlasıdır. Profesyonellerin iş kararlarının 
desteklenmesi, bakış açısının güçlendirilmesi ve iş operasyonlarının dijitalleşmesini kapsar. Bu teknolojiler ileriki yıllarda 
en gelişmiş formlarında, her çeşit kaynaktan sağlanacak büyük miktarda veriyi yorumlayacak, sonuçları değerlendirecek 
ve insan akıl yürütmesini simüle etmek için belirli algoritmalar ve ontolojiler kullanacak, kanıt ve olasılıklara dayalı kararları 
otomatikleştirecek.

KPMG’nin akılllı otomasyon yetkinlikleri ile bilgi ve pratik deneyimi daha önce görülmemiş seviyelere ulaştıracak olan 
otomasyon stratejilerini hızlandıracak AI’ın değerini ortaya koymada müşterilerimize fayda sağlamayı hedefliyoruz. Hizmet 
verdiğimiz başlıca konular: 

• Karar Modellemesi 

• Mantık Yürütme

• Bilişsel Otomasyon 

• Sanal Ajanlar

Yapay zeka, makinelerin algılamasını, keşfetmesini, anlamasını, akıl yürütmesini, aksiyon almasını ve öğrenmesini sağlayan 
gelişmiş algoritmalar ve teknolojiler topluluğudur. Makine öğrenmesi ve doğal dil işleme gibi çok çeşitli algoritma ve araç 
kullanır. Yapay zeka ekosistemleri büyüme ve karlılığı artıran kararları geliştirir, hızlandırır ve otomatikleştirir. KPMG olarak 
sağladığımız başlıca hizmetler: 

• Desen Tanıma  

• Derin Öğrenme 

• Makine Öğrenmesi

• Ses/Görüntü Tanıma

• Doğal Dil İşleme

Büyük veri, yapay zeka ve bulut çözümlerinin hayatımıza girdiği günümüzde bilişim teknolojilerinin ve verinin tüketim 
süreci etik soruları da beraberinde getirmektedir. Kurumlar, bu sorunların yaşanmasının önlenmesi ve azaltılması için etik 
prosedürlerini tanımlanmalı ve uyumluluğu denetleyecek uygulamaları hayata geçirmelidir. KPMG olarak sağladığımız başlıca 
hizmetler: 

• Veri Etiği  

• Dijital Etik 

• Veri Sınıflama

Akıllı Otomasyon

Yapay Zeka (AI)

Etik
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Teknoloji 
Etkinleştirme
Hizmetleri

Bilgi Teknolojileri Danışmanlığı

Teknolojinin kurumların stratejilerini hayata 
geçirmelerindeki katkısı her geçen gün 
artıyor. Dönüşüm projelerinin en önemli ve 
en son adımlarını teknoloji ve veri kısımları 
oluşturuyor. 

KPMG Türkiye Teknoloji Etkinleştirme 
ekibimiz tam da bu amaçla müşterilerin doğru 
teknolojiyi, tedarikçiyi ve ürünü seçebilmesi, 
bunları başarılı bir şekilde projelendirebilmesi 
ve gerekirse müşteriye özel olarak ürün 
geliştirilmesi için kurulmuştur.
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KPMG yazılım geliştirme ekibimiz son teknolojilerde kendini sürekli geliştiren dinamik bir ekiptir. Veri, analitik siber güvenlik 
vb. diğer ekipler ile iş birliği içerisinde olarak kurumunuzun iş ihtiyaçları için en uygun olan teknoloji çözümünü yazılım 
geliştirme projesine uygulayacaktır.

• Uçtan uca yazılım geliştirme / Full cycle software development

• Mevcut yazılımların uyarlanması / customization of existing solutions

• Sektöre özel çözüm geliştirilmesi / Sector specific solution development

• Mobil uygulama geliştirme / Mobile application development

• Prototiplendirme ve diğer dizayn hizmetleri / Prototyping and other design services 

Son yıllarda artan regülasyonel baskılar kurumların teknoloji alanında da büyük dönüşümler yapmasını gerektirmektedir. 
Özellikle KVKK, IFRS regülasyonları, SPK tebliği gibi değişikliklerin teknoloji baskısı büyüktür.

Regülasyonel dönüşümlerde iki ana adım bulunur:

 1. İş dönüşümü

2. Teknolojik dönüşüm

KPMG Türkiye olarak her iki dönüşümü de bütünsel olarak sunuyoruz. Bütünsel yaklaşım başarının anahtarıdır. 

Teknoloji dönüşümünde, ürünleri yakından tanıyan, uzun yıllardan beri kullanan/implemente eden ekibimiz en doğru 
uygulamayı garanti ederken, KPMG metodojilerimiz ve partner ekosistemi doğru çözümü konumlandırmayı sağlar.

• Uçtan uca regülasyona uyum

• Doğru çözümün seçilmesi

• İmplementasyon hizmetleri

• Yazılım geliştirme hizmetleri

Regülasyon Teknolojileri

Yazılım Geliştirme
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Yazılım dilleri

• Javascript

• C#

• Python

• R

• PL/SQL

• Typescript

Frameworks

•  .Net Core

•  .Net X

• Spring

Veri tabanları

• Oracle

• MongoDB

• MS SQL

• Cassandra

Web geliştirme

•  .Net Core

•  .Net X

• Java

• React

• Angular

• Bootstrip

• Django

• Ruby ve Rails

Platformlar

• Hadoop

• Spark

• SAS Base

• Spark

• Hive

• Docker

Teknoloji Uzmanlıklarımız
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Uzun yıllardan beri başta finans olmak üzere tüm sektörlerde birçok ürünün uygulanmasında KPMG teknoloji ekibimiz başarı 
ile projeyi yüklenmiştir. KPMG teknoloji uzmanlarımızın farklı teknolojilerdeki uzmanlığı, ürünleri ve sistemleri deneyimlemiş 
olmaları, KPMG’nin hem global hem de yerel olarak büyük teknoloji tedarikçisi firmalar ile ortaklığı olması başarılı 
implementasyonda önemli faktörlerdir. 

Teknoloji implementasyonunu yaparken, business implementasyonunu da KPMG’nin yapması ekipler arasında sinerji 
oluşturmakta ve daha verimli sonuçlar alınmasını sağlamaktadır. Bütünsel yaklaşımımız ve tecrübemiz başarımızın anahtarıdır.

• Implementasyon stratejisi ve planı geliştirme / Implementation strategy and plan development

• Mimari tasarım / Architectural design

• Fonksiyonel ve sistemsel analiz / Functional and sytem analysis

• Yazılım çözümlerinin çevresel sistemlere entegre edilmesi / Integration of software solutions among peripherial 
systems

• İmplementasyon için gerekli ek geliştirme faaliyetlerinin yürütülmesi / Additional development activities required for 
implementation

• Test / Testing

• Ölçeklendirme / Sizing

Teknoloji implementasyonunda KPMG’nin hem global hem de yerel partner ekosistemi ek önemli güçlerinden birini 
oluşturmaktadır. Bunlardan bazıları:

• SAS

• IBM

• Microsoft

• Oracle

• SAP

KPMG Türkiye olarak ortaklarının ürünlerini yakınen tanıyor, bu ürünlerin başarı ile uygulanmasını sağlıyoruz.

İmplementasyon

Danışmanlık Hizmetleri |  55 



Başarılı bir teknolojik dönüşümün anahtarı etkin proje/program yönetimidir. KPMG Türkiye olarak proje yönetimi becerimiz 
uzun yıllar boyunca birçok büyük ölçekli uluslararası büyüklükte projeyi yöneterek kazandığımız deneyim ile oluşmuştur. Bu 
know-how ile KPMG başarılı bir teknoloji projesini garanti altına alır.

• Çevik ve waterfall metolojiler / Agile and waterfall methodologies

• Sektör özel proje yönetim çerçeveleri / Sector specific project management frameworks

• Çıktı talibi / Track deliverables

• Paydaşların entegre edilmesi / Integrate all stakeholders

• İletişimin sağlanması / Be central communication hub

• İzleme ve kontrol faaliyetlerinin yürütülmesi / Monitor and control all processes

• Projenin / programın performansının ölçülmesi / Measure performance of the program/project

• Proje / program raporlamasının yapılması / Report program/project

• Olay ve değişiklik yönetimi / Manage issues and changes

Ekibin sahip olduğu ITIL, TOGAF, Scrum, PMP vb. farklı alanlardaki framework bilgileri veya sertifikasyonlar başarılı proje 
yönetiminde kilit rol oynamaktadır.

İş problemlerinin çözümü için doğru teknoloji ürününün / tedarikçisinin seçimi, başarılı bir proje için ilk adımdır. KPMG Türkiye 
olarak uyguladığımız kabul görmüş yöntemleri kurumunuzun iş problemine en doğru şekilde cevap verecek olan tedarikçinin/
ürünün seçiminde kilit rol oynar. 

KPMG Türkiye olarak bütün sektörlerde deneyimli olan uzmanlarımız ile ürünleri ve tedarikçileri yakından tanıyor ve 
kurumunuza doğru seçimi yapmak konusunda en değerli know-how’ı sunuyoruz.

• Çözüm stratejisinin ve kapsamının oluşturulması / Solution strategy scoping

• RFP / RFI hazırlığı / RFP / RFI preparation

• Çözüm/Vendor değerlendirmesi / Solution/Vendor evaluation

• Çözüm/Tedarikçi seçimi / Solution/Vendor selection

• POC’lerin yürütülmesi / Excecute POCs

Program ve Proje Yönetimi

Ürün / Tedarikçi Seçimi
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Yeni Nesil Teknolojiler 
ve Dijital Hizmetler
Yeni gelişen teknolojiler ile birlikte kurum ve şirketlerde yaşanan 
dijital dönüşüm artık günlük yaşamın bir parçası. Dijitalleşme, üretim 
metotlarından müşteri beklentileri ve dağıtım kanallarına kadar bir şirketin 
iş yapış süreçlerindeki birçok noktayı değiştiriyor. Şirketler dijitalleşme 
sayesinde, bilginin üretimi ve işlenmesinden, karar alma süreçlerine 
ve yeni pazarlara erişime kadar birçok alanda önemli kazanımlar 
sağlıyor. KPMG Türkiye olarak, çözümlerimiz ile kurumların iş yapış 
şekillerini değiştiriyor ve verimliliklerini artırıyoruz. Doğru bir strateji ile 
şirketlerin klasik iş modellerinden dijital iş modellerine geçişlerinin hızla 
tamamlanmasını sağlıyoruz. Djitalizasyon, robotik süreç otomasyonu 
ve dijital iş gücü ve bulut teknolojileri, blockchain, nesnelerin interneti, 
artırılmış gerçeklik ve sanal gerçeklik, yapay zeka ve makine öğrenmesine 
yönelik çalışmalarımız ile dijital değişime en üst seviyede katkı sağlıyoruz. 
İhtiyaçlarınız doğrultusunda organizasyonlarınız yeniden kurgulama ve iş 
modellerinizi yeniden tanımlanama konusunda size destek oluyoruz.

Bilgi Teknolojileri Danışmanlığı
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Dijitalizasyon

Robotik Süreç Otomasyonu ve Dijital İş Gücü

Gün geçtikçe artan dijital dönüşüm hızı, birçok sektörü ve iş modelini etkilemeye devam etmektedir. Dijitalleşme stratejisi 
geliştirmek ve yenilikçi iş modellerini benimsemek için hızla harekete geçmeyen kuruluşlar, rakiplerin gerisinde kalma 
tehlikesi ile karşı karşıya kalmaktadır. Bu dönüşümün bir anda ve kolayca olmasını beklemek, gerçekçi bir yaklaşımdan 
uzaklaşmak anlamına gelmektedir. Başarılı bir dijital dönüşüm, mevcut finansal ve işletme modellerinin yeniden ele 
alınmasından, organizasyon yetkinliklerine kadar bütünsel bir yaklaşım gerektirmektedir. KPMG Türkiye olarak, değişim 
yönetimi süreciniz boyunca, dönüşümünüzün kültürel, organizasyonel ve teknolojik boyutlarını ele alarak, dijitalleşme 
stratejinizin oluşturulmasına destek sağlıyoruz. 

• Dijital Strateji, Yönetişim ve Kültür

• Dijital Süreç ve Teknoloji Yönetimi

• Dijital Müşteriler, Kanallar ve Organizasyon

• Dijital İş Gücü ve Kabiliyetler

Dijital iş gücü dönüşümü ile verimlilik yaratacak iş süreçlerinizi çalıştaylar aracılığı ile belirleyerek, dijital iş gücünün yönetişim 
çerçevesi ile bütünsel bir yaklaşım sunuyoruz. Dijital iş gücü hizmetlerimizin arkasındaki temel teknoloji olan robotik süreç 
otomasyonu ile verimlilik robotların ön tanımlı görevleri hızlı ve doğru bir şekilde gerçekleştirebilmesi ile sağlanmaktadır. 
Dijital iş gücünün eldeki iş gücünden rutin işleri devralması ile çalışanların daha katma değerli işlere odaklanması ve şirketin 
daha fazla değer üretebilmesi hedeflenmektedir. Bu da şirketlerin stratejik hedeflerine hızla ulaşmalarına yardımcı olmaktadır. 
KPMG Türkiye olarak, teknoloji ve süreç danışmanlarından oluşan uzman kadromuz öncülüğünde robotik süreç otomasyonu 
dönüşüm desteğimiz konusunda sizlere kurumsal sorunların çözülmesiyle ilgili yardımcı oluyoruz. Hem Türkiye’de hem de 
küresel iş geliştirme ve robotik süreç otomasyonu uygulama örnekleri hakkındaki endüstri bilgimizden faydalanabilirsiniz.

• Süreç Analiz Hizmeti

• Robot Yazılım Hizmeti

• Süreç ve İstisna Yönetim Hizmeti

• Kavram Kanıtlama (PoC) Hizmeti
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Bulut

Blokzincir

Teknolojinin hızlı bir şekilde değişmesi, şirketlerin küresel olarak daha bağlantılı iş süreçlerine sahip olduğu ve teknolojik 
değişimin etkilerinin öngörülemeyeceği bir ortam yaratmaktadır. Küresel olarak birbirine bağlı şirketlerde, sürdürülebilirliğin 
sağlanması, sistemlerdeki verimliliğin değerlendirilerek maliyetlerin ve risklerin azaltılmasına bağlıdır. Blockchain, 
şirketlerin gerçekleştirdiği birçok temel operasyonun daha şeffaf, hızlı ve güvenilir olmasını sağlayarak şirketlerin bu 
sorunları çözmesine destek olabilmektedir. KPMG Türkiye olarak, sadece teorik düzeyde teknolojiye odaklanan blockchain 
yöntemlerinin aksine, satın alma, tedarik zinciri ve diğer temel operasyonların dijital dönüşümünü hızlandıran kapsamlı 
blockchain stratejisi ve uygulaması sunmak için çalışmalar gerçekleştiriyoruz: 

• İş süreçlerindeki verimsizliğin iyileştirilmesi

• Dijital dönüşümlerin finansal öngörüler ile gerçekleştirilmesi

• Güvenilir veri kaynağı ile şeffaf veri yönetimi sağlanması

• Gerçek zamanlı bilginin kullanımı ile birbiri ile bağlantılı iş süreçlerinin yönetiminin kolaylaştırılması

• Kriptografik anahtar yönetimi ile müşteri ve şirket verilerinin gizliliğinin sağlanması

• Dijital iş süreçlerindeki performans ölçümleri ile gelişime açık alanların belirlenmesi

Bulut bilişim çoğu teknoloji kullanımı için tercih edilen bir bilişim modelidir. KPMG Türkiye olarak, bütünsel ve kurumsal çapta 
bir stratejiye, BT yönetişimiyle entegre etkili bir bulut yönetişimine ve bulut hizmetlerine kolay erişim sağlamak ve işlemlerini 
yönetmek için sahip olmanız gereken platformlar konusunda size yardımcı oluyoruz. Uzman teknoloji danışmanlarımız ile 
BT organizasyonunuz için teknolojiyi inovasyon ve rekabetçi büyüme kaynağı olarak kullanmasını sağlayacak hizmetleri size 
sunuyoruz. 

• Çevik ve İyileştirilmiş İş Performansı Sağlama

• Stratejik Konumu Geliştirme

• Teknoloji Yatırımlarının Stratejik Değerini Artırma

•  Teknoloji Kaynaklarının Etkin Yönetimi
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Nesnelerin İnterneti

Nesnelerin birbirleriyle veya daha büyük sistemlerle bağlantılı olduğu ‘Nesnelerin İnterneti' iletişim ağı artık hayatımızın 
içinde. Gün içinde sıkça kullandığımız ve yakın gelecekte hayatımızdaki rolünü büyütmesi beklenen bu kavram yaşamı 
kolaylaştırıyor. Gelişen teknoloji ile birlikte, ‘Nesnelerin İnterneti’ bireyler, işletmeler, tüketiciler ve teknoloji şirketleri için 
büyük bir fırsat olacaktır. KPMG Türkiye olarak, yüksek seviyedeki endüstri, teknoloji, politika ve analitik bilgilerinden yola 
çıkarak sizlere güvenli ve etkili ‘Nesnelerin İnterneti' çözümleri sunuyoruz. Teknoloji ve süreç danışmanlarından oluşan 
uzman kadromuzla sizlere yeni pazarlar, strateji ve uygulama, güvenlik, veri analizi, yerel ve uluslararası politika, büyüme 
planları ve daha pek çok konuda yardımcı oluyoruz.

• Akıllı Strateji

• Pazar Araştırması ve Analizi

• Ekonomik Model ve İş Durumu

•  ‘Nesnelerin İnterneti’ Tedarik Danışmanlığı ve Değerlendirmesi

• Program Yönetimi ve Yönetişimi

• Siber Güvenlik
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Artırılmış Gerçeklik (AG) ve Sanal Gerçeklik (SG) teknolojilerine sahip şirketler geleceğin teknoloji eğilimlerinde rakiplerine 
göre bir adım önde olacaklardır. KPMG Türkiye’nin teknoloji danışmanlarından oluşan uzman kadromuzla süreçlerinize 
ve hizmetlerine AG ve SG aracılığıyla müşteri katılımını sağlayacak ve gerçeklik algınızı değiştirecek yatırımları yapmanızı 
sağlayacak fikirleri size sunarak sizlere hem işletmeniz için yeni gerçekleri keşfetmenizi sağlayacak hizmetleri hem de AG 
ve SG teknoloji yolculuğunuzu hızlandıracak hizmetleri veriyoruz. Gerek Türkiye’de gerek küresel sahada artırılmış gerçeklik 
ve sanal gerçeklik uygulama örnekleri hakkındaki endüstri bilgimizden faydalanabilirsiniz. KPMG Türkiye olarak artırılmış 
gerçeklik ve sanal gerçeklik konusunda desteğimiz ile sizlere kurumsal sorunların çözülmesi konularında yardımcı olmaktayız. 
Sizler de AG ve SG teknolojileriyle fiziksel ve dijital ortamlarınızı zenginleştirerek hem çalışanlarınıza hem de müşterilerinize 
yardımcı olabilirsiniz.

• Gerçek dünyayı dijital dünyaya harmanlayan AG ve SG merkezleri

• Sanal Gerçeklik: Eğitim, iletişim ve görselleştirme araçları

• Artırılmış Gerçeklik: İleri teknolojik işlevsellik 

Yapay Zeka ve Makine Öğrenmesi

Artırılmış Gerçeklik ve Sanal Gerçeklik

Yapay zeka ve beraberinde getirdiği makine öğrenmesi teknolojileri işletmeler için yepyeni fırsatlar yaratmış ve piyasa 
koşullarını yeniden tanımlamıştır. Son on yılda hizmetten sağlığa, ulaşımdan eğlenceye kadar hayatın her alanında son 
kullanıcıya dokunmaya başlayan Yapay zeka ve makine öğrenmesi teknolojilerini çevik bir şekilde yakalamanız için KPMG 
Türkiye olarak yanınızdayız. KPMG’nin sunduğu yapay zeka alternatifleriyle kurumsal çapta çağı yakalayabilir, süreçlerinizi 
optimize edebilir, müşteri deneyimlerinizi iyileştirebilirsiniz. 

• Yapay zeka ve makine öğrenmesinin kullanılabileceği işletme fonksiyonlarının belirlenmesi

• Gerekli yapay zeka ve makine öğrenmesi algoritmalarının geliştirilmesi

• Müşterilerin kendi yaptıkları veya tedarik ettikleri sistemlerin özelleştirilmesi

• Müşterilerin ihtiyaçlarına uygun SaaS sistemlerinin seçilmesi

• Yapay zekanın mevcut iş akışlarına entegre edilmesi

• Yapay zekadan faydalanılarak piyasa ihtiyaçlarının ve stratejilerin belirlenmesi
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Bilgi Sistemleri  
Risk Yönetimi (IRM)

Finansal ve reel sektörde faaliyet göstermekte olan kuruluşlar, 
artan talepleri karşılamayı ve bu talepler için yeterli kaynak 
sağlayarak paydaşlarına değer katmayı hedeflemektedir. 
Öte yandan, şirketlerin teknolojiye yaptığı yatırımlar arttıkça, 
teknoloji kaynaklı risklerin kontrol altına alınması ve kayıpların 
önlenebilmesi amacıyla güvence sağlanması yönünde 
gereksinimler de artmaktadır. Bilgi teknolojileri kaynaklı 
risklerin doğru şekilde yönetilmesi, sadece şirket yönetimi ve 
müşteriler için değil; aynı zamanda ortaklar, yatırımcılar ve ülke 
ekonomisi açısından olumlu sonuçlar doğurmaktadır.

Bilgi Teknolojileri Danışmanlığı
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Güvence Hizmetleri

Gelir Güvence Hizmetleri

ISAE3402 Hizmet Güvence Raporu

Şirketlerin paydaşlarına değer katabilmesinin yolu; süreçlerini etkin ve verimli bir biçimde destekleyebilecek nitelikte 
güçlü bir bilgi sistemleri altyapısını işletmelerinden ve bu altyapıyı rekabet avantajına dönüştürebilecek şekilde 
geliştirebilmelerinden geçmektedir. KPMG, Bilgi Sistemleri Risk Yönetimi Hizmetleri mevzuat ve standartlarla uyumlu bir 
yapının sürdürülebilir kılınması, süreç ve sistemlerde yer alan risklerin tespit edilmesi ve gerekli önlemlerin alınması için 
kuruluşunuza destek olmaktadır. 

Kuruluşlar, güvence süreçlerini göz önüne aldıklarında genellikle, doğrudan finansal tablolara yönelik güvence vermeye 
ve güvence almaya odaklanırlar. Gelişen teknolojiyle birlikte iş süreçlerinde birçok farklı teknolojik etken de iş dünyasında 
rol almaya başlıyor. Günümüzde iş süreçlerinde önemli rol oynayan bu teknolojik etkenlerle ilgili olarak sektör, yatırımcılar, 
hissedarlar ve müşteriler şirketlerden her alanda daha fazla hesap verilebilirlik ve şeffaflık bekliyor. Bu beklentilere istinaden 
bir şirketin finansal tablolarıyla birlikte iş süreçleri, kullandıkları uygulamalar ve sahip oldukları verilere yönelik güvence alma 
ihtiyacı da artıyor.

Bu çerçevede KPMG Bilgi Sistemleri Risk Yönetimi olarak;

• Gelir Güvence Hizmetleri

• ISAE3402 Hizmet Güvence Raporu

• “VISA Kart Sağlayısıcı Güvence Hizmeti” üçüncü madde olarak eklenebilir.

konularında kuruluşunuza güvence hizmetleri sunmaktayız.

KPMG Bilgi Sistemleri Risk Yönetimi olarak satış kanallarının, sistemlerin ve verilerin değişkenlik göstermesi sebebiyle 
yapının doğru bir biçimde anlaşılması, gelirlerin doğru kaydedilmesi ve kayıpların önlenmesi için kritik önem taşıyan Gelir 
Güvence Hizmetleri ile;

• Gelir akışının belirlenmesi

• Gelir akışı üzerindeki kontrol noktalarının belirlenmesi

• Kontrol noktaları üzerinde veri analizlerinin gerçekleştirilmesi

• Bulguların tespiti 

• İyileştirme ve tavsiye çalışmaları

konularında destek sağlamaktayız.

ISAE3402, 2009 yılında IFAC (Uluslararası Muhasebeciler Federasyonu) tarafından yayımlanmış; hizmet sağlayıcı kuruluşların 
sağladıkları hizmetlerin gerçekleşmesi sırasındaki iç kontrol ortamının yeterliliğine güvence vermeyi amaçlayan bir güvence raporu 
standardıdır. KPMG olarak kapsama alınan süreçlerin ön değerlendirmesi gerçekleştirilerek tespit edilen eksiklikler kuruluşa 
bildirilir, tespit edilen eksikliklerle ilgili iyileştirme çalışmalarının gerçekleştirilmesinin ardından ISAE3402 denetim çalışması 
gerçekleştirilerek final ISAE3402 raporu hazırlanmaktadır.
 
 “VISA Kart Sağlayısıcı Güvence Hizmeti” ana başlığı eklenerek aşağıdaki açıklama başlığın altına eklenebilir:
Ödeme Hizmeti Kuruluşlarından kart basım süreci işletenlerin veya işletmek isteyenlerin VISA logosuna sahip olabilmeleri için kart 
sağlayıcısı VISA tarafından onaylanmaları gerekmektedir. Onay süreci öncesinde ön koşul olarak ise VISA; ilgili Ödeme Hizmeti 
Kuruluşları SGA ve TF süreçlerinin bağımsız denetim bakış açışıyla gözden geçirilmesini, tasarlanan kontrol ortamının uygunluğunun 
değerlendirilmesi ve güvence verilmesini talep etmektedir.
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Piyasada çoğalan denetim yükümlülükleri, yasal beklentiler ve artan rekabet ile birlikte; kuruluşunuzun bulunduğu sektöre özgü, 
verilen hizmet türüne ve sunulan ürünlere göre iş süreçlerini sürdürebilmesi ve bu sırada beklenen standartları karşılayabilmesi ve 
standartlara uyum sağlayabilmesi için kuruluşların oluşturulmuş kanunlar, yönetmelikler, tebliğler ve standartlar çerçevesindeki 
mevzuat ve gereksinimlere uyum sağlamaları gerekiyor.

KPMG Bilgi Sistemleri Risk Yönetimi olarak, sizlere bu sürecin başından sonuna kadar, eksiklerin tespiti ve iyileştirilmesi, kuruluş 
bünyesinde var olan kontrollerin yeterliliğinin değerlendirilmesi ve uyumluluk beklenen yasal gereksinimlerin denetlenmesi ve 
raporlanması gibi süreçlerde Mevzuat Uyum Hizmetleriyle destek oluyor.

Bankacılık hizmetlerinde engelli bireylere kolaylık sağlanması ve engelli müşterilerin de eşit düzeyde hizmet alabilmesi adına, 
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından bankaların uyması gereken kuralların yer aldığı, 18/06/2016 tarihli 
ve 29746 sayılı "Bankacılık Hizmetlerinin Erişilebilirliğine Dair Yönetmelik" yayımlanmıştır.

KPMG Bilgi Sistemleri Risk Yönetimi olarak kanun kapsamındaki maddelere uyumluluk değerlendirmesi yapılarak;

• Mevcut durum analizi gerçekleştirilmesi

• Uyumluluk değerlendirmesi neticesinde ortaya çıkan eksiklikler için yol haritası sunulması ve iyileştirme çalışmalarının 
gerçekleştirilmesi

• Yönetmelik kapsamında yer alan kural ve esaslara uyumun değerlendirildiği bir denetim çalışması gerçekleştirilerek denetim 
raporunun oluşturulması

konularında destek sağlamaktayız.

Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi (TBB RM), 1 Ekim 2014 tarihi 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 yayınladı. 1 Ocak 2015 tarihi itibarıyla devreye giren 
düzenlemeyle birlikte, üye kuruluşların sekiz ana başlıkta belirlenen kontrol hedefleriyle uyumlu hale gelmesi ve bu hedeflere 
uyumluluk durumunun düzenli olarak bağımsız denetim kuruluşlarınca denetlenmesi gerekmektedir.

Mevzuata Uyum Hizmetleri

Bankacılık Hizmetlerinde Engelsiz Dönem

Risk Merkezi Üyelerinin Denetimi

Ödeme Hizmeti Kuruluşlarından kart basım süreci işletenlerin veya işletmek isteyenlerin VISA logosuna sahip olabilmeleri için 
Suç Gelirinin Aklanması (“SGA”) ve Terörün Finansmanı (“TF”) işlemlerinin MASAK Mevzuatı Kapsamında aşağıdaki kapsam 
çerçevesinde değerlendirilerek ISAE3000 raporunun hazırlanması gerekmektedir:
• Politika ve Prosedür Gereksinimleri
• Organizasyon Yapısı Etkinliği
• BT Kontrol Ortamının Yeterliliği
KPMG Türkiye olarak geniş sektör, mevzuat bilgisi ve güvence hizmetleri alanındaki danışmanlık ve denetim deneyimimiz ile 
kuruluşunuzun gereksinimlere uyumu konusunda sizlere her adımda destek olmaktayız.
İlgili uyum hizmetimiz, belirlenen maddelere uyumu sağlamak adına belirtilen Ön Denetim, İyileştirme ve Denetim aşamalarını 
kapsamaktadır.
Ön Denetim
Kuruluşun gereksinimler kapsamındaki kontrol noktaları konusunda değerlendirme yapılarak, mevcut durum analizi gerçekleştirilir.
İyileştirilme Çalışmaları
Uyumluluk değerlendirmesi neticesinde ortaya çıkan eksiklikler ve tespitler için yol haritası sunulur ve iyileştirme çalışmaları 
gerçekleştirilir.
Denetim
Güvence kapsamında yer alan kural ve esaslara uyumun değerlendirildiği, ISAE3000 güvence standartı çerçevesinde denetim 
çalışması gerçekleştirilir ve denetim raporu hazırlanır.
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Avrupa Komisyonu tarafından 2013 yılında yayımlanmış olan Ödeme Hizmetleri Yönergesinin gözden geçirme çalışması ile birlikte 
2016 yılında PSD2 (Yeni Ödeme Hizmetleri Yönergesi) ve Şubat 2017 yılında Teknik Standartların (RTS) yayımlanması ile 2018 
yılı sonunda uygulanması zorunlu olan PSD2 ve RTS mevzuatları ile birlikte Ödeme Hizmetleri alanında mevzuata uyum ve Bilgi 
Sistemleri & Güvenlik çerçevesinde destek sağlamaktayız.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından yayımlanmış olan mevzuat doğrultusunda; Banka, Faktoring, 
Finansman, Finansal Kiralama ve Varlık Yönetimi şirketleri için kuruluş izni ve faaliyet izni olmak üzere iki aşamalı bir başvuru süreci 
mevcuttur. Kuruluş ve faaliyet izni için gereken şartlar aşağıdaki dört başlıkta toplanabilir:

• Kuruluş

• Organizasyon

• BT ve Muhasebe

• Faaliyet ve Süreçler

KPMG olarak bu süreçte mevzuata uyum durum değerlendirmesi yaparak eksikliklerin belirlenmesi, talep edilmesi halinde süreç 
ve bilgi sistemleri yerinde inceleme çalışmalarının gerçekleştirilmesi ve raporlanan eksikliklerin iyileştirilmesine yönelik iyileştirme 
çalışmalarında firmaya destek verilmesi konularında destek sağlamaktayız.

Gelir İdaresi Daire Başkanlığı (GİB) 15 Haziran 2013 tarihi itibarıyla yeni nesil ödeme kaydedici cihazların kullanılma mecburiyeti ve 
onaylanmasına dair usul ve esasları içeren 426 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’ni ve tebliğ hükümleri doğrultusunda 
6 Şubat 2015 tarihinde Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazlar (ÖKC) Teknik Kılavuzları’nı ve 13 Mart 2015 tarihlerinde Yeni Nesil 
ÖKC’lere Ait ÖKC TSM Merkezleri Teknik Kılavuzu’nu yayınlandı. 1 Ocak 2016 tarihi itibarıyla devreye giren düzenlemeyle birlikte, 
ÖKC TSM Merkezlerinin Yeni Nesil ÖKC’lere Ait ÖKC TSM Merkezleri Teknik Kılavuzu’na uyum durumunun tespit edilmesi 
amacıyla, BSDHY kapsamında yetkilendirilmiş veya izin verilmiş bağımsız denetim kuruluşlarınca yılda en az bir kere olmak üzere 
bilgi sistemleri denetiminin yapılması öngörülmektedir.

Yeni nesil ödeme kaydedici cihazlara ait TSM merkezleri denetimi çalışması ile Güvenlik esasları, risk yönetimi esasları, iş 
sürekliliği yönetimi, değişiklik yönetimi, ÖKC mesajlarının yönetimi, dış hizmet alımı ve denetim izlerinin oluşturulması konularında 
gerçekleştirdiğimiz bağımsız denetim hizmetleri ile “Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazlara Ait ÖKC TSM Merkezi Teknik Kılavuzu” 
kapsamındaki uyum çalışmaları, uyum durumu tespitinin ardından ortaya çıkabilecek eksiklikler ile ilgili iyileştirme önerileri ve 
ardından gerçekleştirilecek bağımsız denetim çalışmaları ve GİB ve üye kuruluşa iletilmek üzere hazırlanacak Bilgi Sistemleri 
Denetim Raporu çalışmaları hizmeti vermekteyiz.

Yeni Ödeme Hizmetleri Yönergesi: PSD2

Kuruluş ve Faaliyet İzni Hizmetleri

TSM Merkezleri Denetimi

Bu kapsamda KPMG Bilgi Sistemleri Risk Yönetimi olarak;

• Mevcut Durum Analizi

• Eksikliklerin İyileştirilmesi

• Denetim Raporunun hazırlanması

konularında destek sağlamaktayız.
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Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) 19 Kasım 2019 tarihinde, e-Belge Entegratörlerinin faaliyetlerini  gerçekleştirmede  kullandıkları  
bilgi sistemlerinin yönetimi ile yetkilendirilmiş bağımsız denetim kuruluşları tarafından denetlenmelerine ilişkin usul ve 
esasları içeren E-Belge Özel Entegratörleri Bilgi Sistemleri Denetimi (ÖEBSD) Kılavuzu’nu yayınladı.

Devreye giren düzenlemeyle birlikte, yayım tarihinden itibaren yapılacak özel entegratörlük başvurularında, özel entegratör 
kuruluş adaylarının bu kılavuzda belirtilen Bilgi Sistemleri Denetimini yaptırmış olması ve başvuru dosyasına “ÖEBSD Görüş 
Yazısı ve Raporunu” eklemiş olması bekleniyor.

Bu denetim ile, özel entegratörün Bilgi Sistemleri ortamı ve hizmetlerinde kullandığı yazılımların ilgili GİB Kılavuzları, e-Fatura, 
e-Saklama, e-Arşiv, e-İrsaliye, e-Defter, e-İmza standartları ve hizmetin akışına uygun normları taşıyıp taşımadığının, söz 
konusu kılavuz kapsamında değerlendirilmesi amaçlanmaktadır. 

Akredite firmalar için bu kılavuzun yayım tarihinden başlamak üzere, ilk denetimlerini yaptırmak üzere 31/12/2020 tarihine 
kadar süre verilmekle beraber, ilk denetim tarihini takip eden 2 yılda bir, BSDHY kapsamında yetkilendirilmiş veya izin 
verilmiş bağımsız denetim kuruluşlarınca bilgi sistemleri denetiminin gerçekleştirilmesi ve GİB’e iletilmesi beklenmektedir.

Denetim Kapsamı

ÖEBSD Kılavuzu

Uluslararası Sertifikasyonlar, Sızma Testi Hizmet ve BIS Raporu

Personelin Niteliği

Sistem ve Güvenlik Değerlendirme Sınıfı

Bu kapsamda yer alan süreçlerden ‘’Sistem ve Güvenlik Değerlendirme Sınıfı’’ kendi içerisinde 7 alt başlıkta 
detaylandırılmaktadır.

• Fiziki Şartlar ve Güvenlik Tedbirleri

• Erişim Güvenliği

• İş Sürekliliği, Risk Yönetimi veAcil Durum Planları

• Değişiklik Yönetimi

• Denetim İzleri Yönetimi

• Dış Hizmet Sağlayıcıarının Yönetimi

• Hizmet Yazılımına İlişkin Kontroller

Denetim Raporu

Denetim raporunda olumlu, şartlı ve görüşten kaçınma görüşleri verilebilmektedir.

• Olumlu görüş için, 208 kontrol maddesinin en az 166 maddesinin olumlu olarak değerlendirilmesi gerekmektedir. Ayrıca, 
166 maddenin olumlu olsa dahi, herhangi bir değerlendirme sınıfında olumlu yanıtlarının sayısı %70’in altında kalıyorsa, 
olumlu görüş verilememektedir.

• Şartlı görüş durumunda uyarı ve kademeli olarak faaliyet durdurma, olumsuz görüşte ise faaliyet durdurma ve yetki iptali 
yaptırımları uygulanacaktır.

• Rapor sonucunun olumsuz olması halinde özel entegratörün faaliyeti geçici süreyle durdurulur. 6 ay içinde olumlu görüş 
bildiren yeni bir denetim raporunun GİB’e ibraz edilmemesi halinde özel entegratörün yetkisi iptal edilir.

Mevcut Durum Analizi:

Kuruluşun mevzuat 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.

Denetim:

Kılavuz kapsamında yer alan kural ve esaslara uyumun değerlendirildiği bir denetim çalışması gerçekleştirilerek denetim 
raporu oluşturulur.

E-Belge Özel Entegratörleri Bilgi Sistemleri Denetimi
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Kurum, Kuruluş ve Ortaklıkların bilgi sistemlerinin yönetimi ve bağımsız denetimine ilişkin usul ve esasların belirlenmesi amacıyla “Bilgi 
Sistemleri Yönetimi Tebliği” ve “Bilgi Sistemleri Bağımsız Denetim Tebliği” 05.01.2018 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu tarafından Resmi 
Gazete’de yayımlandı.

Yayımlanan mevzuat ile birlikte; tabi olan Kurum, Kuruluş ve Ortaklıklar, yönetim ve denetim tebliğleri içerisinde belirtilen bilgi sistemleri 
yönetim ve denetim ilkelerine karşı yükümlü hale geldiler.

SPK Mevzuat Kapsamı

Yayımlanan mevzuat kapsamında yükümlü olan kuruluşların denetçileriyle düzenleyecekleri sözleşmeler, bilgi sistemleri denetiminin kapsamı, 
sızma testi ve yönetim beyanı çalışmalarına ilişkin detay bilgilere yer verilmiştir:

Bilgi Sistemleri Bağımsız Denetim Sözleşmesi

• Denetim döneminin ilk 4 ayı içerisinde imzalanır

• Sözleşmenin imzalanmaması halinde, konu en geç durumun ortaya çıktığı tarihi izleyen ilk iş gününde Kurula bildirilir

• İmzalanan sözleşmeler en geç 6 iş günü içinde Kurul’a gönderilir

Bilgi Sistemleri Denetimi

• Bilgi sistemlerinin yönetilmesi ve kontrol edilmesi amacıyla Tebliğ’de belirtilen maddeler kapsamında denetim çalışmaları gerçekleştirilir

• Denetim çalışmaları 1 Ocak – 31 Aralık dönemini kapsayacak şekilde gerçekleştirilir

• Gerçekleştirilen denetim çalışması sonucunda denetim raporu hazırlanır

Sızma Testi

• Sızma testi konusunda ulusal veya uluslararası belgeye sahip gerçek veya tüzel kişiler tarafından en az yılda bir kez sızma testi yaptırılır

• Sızma testi çalışmaları «Bilgi Sistemleri Sızma Testleri Usul ve Esasları» kapsamında gerçekleştirilir

• Sızma testi raporları bilgi sistemleri raporundan ayrı olarak hazırlanır ve tamamlanmasını müteakip bir ay içinde Kurula gönderilir

Yönetim Beyanı

• Kuruluşlar bilgi sistemlerine ilişkin iç kontrolleri hakkında denetim dönemi itibariyle güvence veren ve yönetim kurulu tarafından 
onaylanmış olan yönetim beyanını bilgi sistemleri denetçisine sunar

• Yönetim beyanı sadece bilgi sistemlerine ilişkin iç kontroller hakkında düzenlenir

• Yönetim Beyanı çalışmaları «Yönetim Beyanına İlişkin Esaslar» kapsamında gerçekleştirilir

KPMG Size Nasıl Yardımcı Olabilir?

SPK’ya tabi Kurum, Kuruluş ve Ortaklıkların yükümlü olduğu düzenlemeye ilişkin hizmetlerimiz, SPK tarafından yayımlanan tebliğ ile 
belirlenmiş olan kontrol hedefleri doğrultusunda mevcut uyum durumunun analiz edilmesini, tespit edilen eksikliklere göre iyileştirme 
aktivitelerinin gerçekleştirilmesini, denetim çalışmasının gerçekleştirilerek denetim raporunun oluşturulmasını ve yönetim beyanı hizmetlerini 
kapsamaktadır.

Bankaların Bilgi Sistemleri ve Elektronik Bankacılık Hizmetleri Hakkında Yönetmelik (“Yönetmelik”) 15 Mart 2020 tarihi itibarıyla Resmi 
Gazete’de yayımlanarak yasalaştı. Yönetmelik, elektronik bankacılıktaki yenilikleri ve son dönem teknolojilerini kapsamakla birlikte, son yıllarda 
BDDK tarafından bankalara ve bağımsız denetim şirketlerine iletilen ek yazıları da dikkate alıyor.

Yönetmelik maddeleri, uluslararası bilgi sistemleri denetim standartları (CobIT, ITIL ve ISO27001 vb.) referans alınarak, bilgi teknolojileri ve 
elektronik bankacılık hizmetleri süreçlerine yönelik önemli yaklaşımlar ile birlikte yeni beklentiler doğrultusunda şekilleniyor.

KPMG olarak geniş sektör bilgisi ve mevzuata uyum alanındaki danışmanlık tecrübemiz ile, yasal gereksinimleri belirleyerek kuruluşunuzun 
Yönetmelik’e uyumu konusunda sizlere her adımda destek olmaktayız. İlgili mevzuata uyum hizmetlerimiz, Yönetmelik’te belirlenen maddeler 
çerçevesinde mevcut durum analizi, iyileştirme çalışmaları ve denetim aşamalarını kapsamaktadır.

Mevcut Durum Analizi:

Kuruluş’un Yönetmelik 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.

Denetim: 

Yönetmelik kapsamında yer alan kural ve esaslara uyumun değerlendirildiği bir denetim çalışması gerçekleştirilerek denetim raporu 
oluşturulur.

SPK Bilgi Sistemleri Mevzuatı

Bankaların Bilgi Sistemleri ve Elektronik Bankacılık
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Kişisel veri, bireylerin kimliklerini belirli hale getirmeye elverişli her türlü bilgi olarak tanımlanabilir. Bu bağlamda kişinin 
kimlik, iletişim, sağlık ve mali bilgileri ile özel hayatına, dini inancına ve siyasi örüşüne ilişkin bilgiler, kişisel veri olarak 
nitelendirilmektedir.

Kişisel verilerin sınırsız olarak gelişi güzel toplanması, denetimsiz olarak açıklanması veya yetkisiz kişilerin eline geçmesi 
durumunda kötüye kullanılarak kişilik haklarının ihlal edilmesi söz konusudur. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ile birlikte; 
kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin uyacakları esas ve usullerin düzenlenmesi amaçlanmakta, kişisel verilerin 
korunması bakımından gerekli olan tüm hususlarda çerçeve niteliğinde ilkeler belirlenmekte ve kanunun öngördüğü bağımsız 
kurul ile de bu ilkelerin uygulanmasının izlenmesi temin edilmektedir.

Denetim Kapsamı

Kanunda, veri güvenliğine ilişkin olarak şirketlere denetim yükümlülüğü getirilmiştir. Bu nedenle kuruluşlar kanun hükümlerinin 
uygulanmasını sağlamak amacıyla gerekli denetimleri yapmak veya yaptırmak zorundadır.

Bu doğrultuda, kuruluşların kişisel verilerin toplanması, işlenmesi, yedeklenmesi ve imha süreçleri ile ilgili alınması gereken 
idari ve teknik tedbirlere yönelik eksikliklerini belirlenmesi gerekmektedir.

Uygun önlemlerin denetlenmesinde şirketin büyüklüğü veya cirosunun yanı sıra veri sorumlusunun yaptığı işin ve korunan 
kişisel verinin niteliği de önemlidir. Veri güvenliğine ilişkin gereksinimlerin, her bir veri sorumlusunun yapısına, faaliyetlerine ve 
tabi olduğu risklere uygun olarak denetlenmesi gerekmektedir.

KPMG olarak geniş sektör ve mevzuat bilgisi ve güvence hizmetleri alanındaki danışmanlık deneyimimiz ile, yasal 
gereksinimlerinizin belirlenerek kuruluşunuzun Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uyumu konusunda size destek 
olmaktayız. Veri güvenliği standardı olan BS10012 ve bilgi güvenliği standardı olan ISO27001 kapsamında verdiğimiz hizmetler 
ve metodolojik olarak yararlandığımız standartların yardımı ile birlikte Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Güvence Denetimimiz 
aşağıdaki gereklilikleri kapsamaktadır:

• Kanunda, veri güvenliğine ilişkin veri sorumlusuna denetim yükümlülüğü getirilmiştir. Bu nedenle kuruluşlar kanun 
hükümlerinin uygulanmasını sağlamak amacıyla gerekli denetimleri yapmak veya yaptırmak zorundadır.

• Kuruluşun, kişisel verilerin toplanması, işlenmesi, yedeklenmesi ve imha süreçleri ile ilgili alınması gereken idari ve teknik 
tedbirlere yönelik eksiklikleri belirlenmelidir.

• Uygun önlemlerin denetlenmesinde şirketin büyüklüğü veya cirosunun yanı sıra veri sorumlusunun yaptığı işin ve korunan 
kişisel verinin niteliği de önemlidir. Veri güvenliğine ilişkin gereksinimlerin, her bir veri sorumlusunun yapısına, faaliyetlerine 
ve tabi olduğu risklere uygun olarak denetlenmesi gerekmektedir

• Veri sorumlularına tanınan tüm uyum sürelerinin geçmesiyle birlikte kurul, yaptığı incelemelerde veri sorumlularının 
yükümlülüklerini yerine getirip getirmediğini hukuki ve teknik açıdan birçok unsuru içeren geniş bir perspektiften 
değerlendirmekte ve karar vermektedir.

Finansal kiralama, faktoring ve finansman şirketlerinin faaliyetlerinin ifasında kullandıkları bilgi sistemlerinin yönetimine ve 
yetkilendirilmiş bağımsız denetim kuruluşları tarafından denetlenmesine ilişkin usul ve esaslara ilişkin düzenlemelerin yer aldığı 

“Finansal Kiralama, Faktoring Ve Finansman Şirketlerinin Bilgi  Sistemlerinin Yönetimine Ve Denetimine İlişkin Tebliğ” (“Tebliğ”) 
BDDK tarafından 6 Nisan 2019 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

İlgili düzenlemenin kaynağını BDDK tarafından 24 Nisan 2013 tarihinde yayımlanan “Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman 
Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmelik”in (“Yönetmelik”) 14. maddesi oluşturmakta.

Yönetmelik içerisindeki Bilgi Sistemlerinin Tesisi başlığı altında, şirket nezdinde oluşturulacak bilgi sistemlerinin, şirketin 
ölçeği, faaliyetlerinin ve sunulan ürünlerin niteliği ve karmaşıklığı ile uyumlu olarak yapılandırılması ve şirketle ilgili tüm bilgilerin 
elektronik ortamda güvenli bir şekilde saklanmasına ve kullanılmasına imkân verecek yapıda oluşturulmasına ilişkin hükümler 
Tebliğ içerisinde detaylandırılmıştır.

Kişisel Verilerin Korunması Güvence Denetimi

Finansal Kurumlar Bilgi Sistemleri Yönetimi ve Denetimi
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Banka Çağrı Merkezi Hizmetlerinde Yeni Dönem

Tebliğ içerisindeki Bilgi Sistemleri Yönetiminde Esas Alınacak İlkeler (“BS İlkeleri”) başlığı altında:

• Bilgi sistemleri yönetimi,

• BS risk yönetimi,

• Bilgi güvenliği yönetimi,

• Yetkilendirme ve erişim kontrolleri,

• Kimlik doğrulama,

• Denetim izlerinin oluşturulması,

• BS varlıkları yönetimi,

• BS süreklilik planı,

• Dış hizmet alımı ve yönetimi ile

• İşlem bilgilerinin gizliliği

konularında uyulması gereken usul ve esaslar yer almaktadır.

Finansal kiralama, faktoring ve finansman şirketlerinin Tebliğ’de yer alan BS İlkelerine ve hükümlere uyumunun tespitine 
ilişkin süreç Bilgi Sistemlerinin Bağımsız Denetimi başlığı altında tanımlanmıştır. İlgili madde uyarınca şirketlerin, üç yılda 
bir olmak üzere yetkilendirilmiş bağımsız denetim kuruluşları tarafından Tebliğ kapsamındaki uyumlarının değerlendirileceği 
bilgi sistemleri denetimi yaptırmaları gerekiyor. Tebliğ kapsamındaki şirketlerin mevcut faaliyet ve sistemlerini, yürürlük tarihi 
itibarıyla azami bir yıl içerisinde Tebliğ’e uyumlu hale getirmeleri bekleniyor.

KPMG olarak geniş sektör bilgisi ve mevzuata uyum alanındaki danışmanlık tecrübemiz ile, yasal gereksinimleri belirleyerek 
kuruluşunuzun tebliğe uyumu konusunda sizlere her adımda destek olmaktayız. İlgili mevzuata uyum hizmetlerimiz, tebliğde 
belirlenen maddeler çerçevesinde mevcut durum analizi, iyileştirme çalışmaları ve denetim aşamalarını kapsamaktadır.

Mevcut Durum Analizi:

Kuruluşun Tebliğ 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. 

Denetim: 

Tebliğ kapsamında yer alan kural ve esaslara uyumun değerlendirildiği bir denetim çalışması gerçekleştirilerek denetim raporu 
oluşturulur.

BDDK tarafından Banka Çağrı Merkezlerinin Hizmet Seviyesinin ve Kalitesinin belirlenmesine ilişkin Yönetmelik 20 Mayıs 2020 
tarihi itibarıyla Resmi Gazete ’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yönetmelik ile BDDK, banka çağrı merkezlerinin hizmet seviyesinin 
ölçülmesine ve hizmet kalitesinin belirlenmesine yönelik önemli düzenlemeler getiriyor.

Banka Çağrı Merkezlerinin Hizmet Seviyesinin ve Kalitesinin Belirlenmesine İlişkin Yönetmelik("Yönetmelik") kapsamında BDDK, 
Banka çağrı merkezi hizmetlerinin ulaşılabilirliği ile hizmet seviyelerinin ölçümü ve kalitesine ilişkin yükümlülükler belirliyor. Aynı 
zamanda söz konusu Yönetmelik içerisinde, 15 Mart 2020 tarihinde yayımlanan Bankaların Bilgi Sistemleri ve Elektronik Bankacılık 
Hizmetleri Hakkında Yönetmelik’in "Telefon bankacılığında kimlik doğrulama, işlem güvenliği ve hizmet kalitesi" bölümüne atıflarda 
bulunuluyor. Bu doğrultuda Bankaların, ilgili Yönetmelik kapsamındaki eksikliklerini 1 Temmuz 2020 tarihine kadar tamamlaması ve 
yönetmelik içerisinde beklenen Raporlama sürecini işletmesi bekleniyor.

Çağrı Merkezleri hizmetlerine yönelik yeni yönetmelik maddeleri, Bankaları ve çağrı merkezi hizmeti sunan firmaları ilgilendiren 
Çağrı Yönetimi, Hizmet Seviyesi ve Kalitesi ve Kayıtların Saklanması, Raporlama ve Denetimi başlıkları altında toplanıyor.
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Banka ve Banka Çağrı Merkezleri Yükümlülükleri

• Ulaşılabilirlik oranı yıllık en az yüzde 95 olmalı.

• 60 yaş ve üstü kullanıcı doğrudan çağrı merkezi temsilcisine yönlendirilmeli

• Kullanıcıdan gelen kart iptal talepleri farklı bir kanala yönlendirilmeden alınmalı

• Yapılacak aramalar 09.00-20.00 saatleri arasında ve Pazar günleri dışında gerçekleştirilmeli.

• Tekrar aranmama talepleri kayıt altına alınarak sisteme işlenmeli

• Hesaplanacak karşılanma oranının aylık olarak en az 95 olmalı

• Hizmet seviyesi aylık en az %80, kayıp/çalıntı ve şüpheli işlem bildirimlerinde ise aylık en az %90 olmalı

• Salgın, kriz ve afet hallerinde de, Yönetmelik’te belirlenen hizmet seviyesi oranları ve sürekliliği sağlanmalı

• Banka tarafından sunulan bireysel nitelikteki ürün ve hizmetlerin tamamı için çağrı merkezi üzerinden işlem yapılabilmeli

• Hizmet sonrası puana dayalı geri bildirim yapma seçeneği tüm kullanıcılara sunulmalı

• Hizmet kalitesi aylık ortalama puanı belirlenen yöntemlerce 100 üzerinden en az 70 olmalı

• Kayıt altına alınan işlemler ve raporlamalara konu edilen veriler zaman damgası ile saklanmalı

• Hizmet seviyesi ve çağrı merkezi hizmet kalitesi ölçümleri ay sonunu takip eden 15 gün içerisinde BDDK’ya raporlanmalı

• Hesaplanacak çağrı karşılanma oranı aylık en az %95 olmalı

• Banka tarafından uyum için gereken iş akışı, süreç ve uygulama esasları tesis edilmeli ve yazılı hale getirilmeli

• Banka tarafından asgari yıllık olacak şekilde denetim yapılmalı

KPMG size nasıl yardımcı olabilir?

KPMG olarak geniş sektör bilgisi ve mevzuata uyum alanındaki danışmanlık tecrübemiz ile yasal gereksinimleri belirleyerek 
kuruluşunuzun Yönetmelik’e uyumu konusunda sizlere her adımda destek olmaktayız.

İlgili mevzuata uyum hizmetlerimiz, Yönetmelik’te belirlenen maddeler çerçevesinde mevcut durum analizi,  eksiklik iyileştirme ve 
süreç tasarımı çalışmaları ile denetim / güvence raporu aşamalarını kapsamaktadır.

Mevcut Durum Analizi

Bankalar ve Banka Çağrı Merkezi Hizmeti veren firmaların Yönetmelik kapsamındaki maddelere uyumluluğu konusunda 
değerlendirme yapılarak mevcut durum analizi gerçekleştirilir. Bu doğrultuda, oluşturulacak olan kontrol listeleri ile paralel olarak 
hangi maddelere uyum sağlanacağı tespit edilir.

İyileştirme Çalışmaları ve Süreç Tasarımı

Uyumluluk değerlendirmesi neticesinde ortaya çıkan eksiklikler ve tespitler için yol haritası sunulur ve iyileştirme çalışmaları 
gerçekleştirilir. Bununla birlikte, hizmet kalitesinin karşılanmasına ve ölçülmesine yönelik süreçler ile periyodik raporlamaya ilişkin 
süreçler tasarlanarak kontrol ortamı oluşturulur.

Denetim / Güvence Raporu

Yönetmelik kapsamında yer alan kural ve esaslara uyumun değerlendirildiği bir denetim çalışması gerçekleştirilerek denetim 
/ güvence raporu oluşturulur. Böylece hem Bankalar denetim ve raporlama yükümlülüklerini yerine getirir hem de Banka Çağrı 
Merkezleri bir defa denetlenerek sunulan güvence hizmeti yoluyla artan kaynak ve maliyet kalemlerinin azaltılmasını sağlar.

Kuruluşlar, karmaşıklaşan dosya sistemlerinin, büyüyen dosya boyutlarının ve artan dosya erişim isteklerinin mevzuata uygun şekilde 
yönetilmesi için yaklaşımlar geliştirmektedir.

Verinin ve dosyaların “bütünleşik” yönetilmesini sağlamak için pek çok sistemle haberleşen yaklaşımlar ön plana çıkmaktadır.

Güvenli Doküman Yönetimi ve Mevzuat Gereksinimleri

BDDK, SPK, TCMB, KVKK regülasyonları, ağ güvenliği, veri gizliliği ve erişim yönetimi süreçleri çerçevesinde risklerin en aza 
indirilmesini beklemektedir. Günümüz teknolojisinde, mevzuata uyum doğrultusunda bu risklerin azaltılması birçok farklı sistemin 
kullanımını gerektirmektedir.

• 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu

• Bankaların Bilgi Sistemleri ve Elektronik Bankacılık Hizmetleri Hakkında Yönetmelik

• Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Bilgi Sistemlerinin Yönetimine ve Denetimine İlişkin Tebliğ

• Ödeme Kuruluşları ve Elektronik Para Kuruluşlarının Bilgi Sistemlerinin Yönetimine ve Denetimine İlişkin Tebliğ

• Sermaye Piyasası Kurulu Bilgi Sistemleri Tebliği

Güvenli ve Mevzuata Uygun Dosya Yönetim Sistemi
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Güvenli Mobil Ödeme ve Elektronik Belge Yönetim Sistemi

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından 21 Mayıs 2020 tarihinde “Güvenli Mobil Ödeme ve Elektronik Belge Yönetimi Sistemi 
Paketi”ni yayınlandı.

Güvenli Mobil Ödeme ve Elektronik Belge Yönetim Sistemi (“GMÖEBYS”) İlk olarak 1 Haziran 2019 tarihli ve 30791 sayılı Resmi 
Gazete ’de yayımlanan 507’nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile gündeme gelmişti. 30 Aralık 2019 tarihinde yayınlanan 
GMÖEBYS Kılavuzu ve Uyumluluk Test Adımları Tablosu ile birlikte söz konusu sistemi işletmek isteyen kuruluşlara yönelik 
başvuru, izin / onay ve denetim konularında yönlendirmelerde bulunulmuştu.

21 Mayıs 2020 tarihinde yayınlanan paket ile birlikte hem GMÖEBYS Kılavuzu ve Uyumluluk Test Adımları Tablosu güncellendi 
hem de işletici kuruluşlara yönelik “Başvuru Formu”, “Fonksiyonel Test Süreçleri” ve “Güvenlik Test Süreçleri” adımları 
belirlenmiş oldu.

Güvenli Mobil Ödeme ve Elektronik Belge Yönetim Sistemi Nedir?

Güvenli Mobil Ödeme ve Elektronik Belge Yönetim Sistemi (“GMÖEBYS”); mal ve hizmet satışlarında belirlenen bedellerin 
tahsilatının gerçekleştirilmesi ile birlikte, bu bedeller doğrultusunda oluşturulacak mali belgelerin elektronik ortamda 
oluşturulması ve yönetilmesi için GİB tarafından oluşturulan sistemdir.

Sistemin amacı, vergi doğuran mal ve hizmet satış işlemleri ile bunlara bağlı olarak yapılan ödemeleri vergi kaybına yol 
açmayacak şekilde, donanım bağımsız güvenli mobil uygulamalar aracılığıyla gerçekleştirmek ve sonuçlarını işlemin mahiyetine 
uygun düzenlenecek mali nitelikli e-Belgeler yoluyla kayıt altına almaktır.

Mevzuat Gereklilikleri Çözümümüz Örneklerimiz

Katmanlı Ağ Yönetimi ve Sistem 
Güvenliği

İç ağa, SFTP ile gelen dosyalarınızı, 
özel bir DMZ sunucusu içerisinde 
Antivirüs ile tarayarak sistem 
güvenliğinizi sağlayabilirsiniz.

Sistem güvenliği kapsamında dış 
ağdan güvenli protokol ile gelen 
dosyaların iç ağa geçiş yapmadan önce 
katmanlı güvenlik mimarisi içerisinde 
taranması

Güvenli Dosya İletimi ve Veri Gizliliği FileServer üzerinde bulunan 
dosyalarınızın dış ağa SFTP ile 
aktarılması sürecinde DLP ile taratarak 
veri güvenliğinizi sağlayabilirsiniz.

Açık Bankacılık süreçlerinde 
müşterilere iletilecek verilerin tebliğ 
kapsamında yurtdışında sunucusu 
bulanan çözümlere ihtiyaç duymadan 
güvenli paylaşımı

Yetki ve Erişim Yönetimi ve Denetim 
İzi Takibi

FileServer üzerinde katmanlı NTFS 
yetkileri tanımlayıp, dosya üzerinde 
kullanıcı işlem tiplerini kısıtlayarak, iç 
ve dış ağ paylaşımlarını Log Yönetimi 
ile takip edebilirsiniz.

KVKK kapsamında hassas verilere 
ilişkin erişimlerin kısıtlandırılması, 
erişim yetkisi olan kullanıcıların hassas 
veri paylaşımının engellenmesi ve takip 
edilmesi

Veri Gizliliği ve Yetki ve Erişim Yönetimi FileServer üzerinde harici bellek 
kullanımına gerek duymadan 
yüksek boyutlu dosya paylaşımını 
NTFS yetkileri kısıtlaması dahilinde 
gerçekleştirirken, DLP taraması ile 
paylaşılan hassas verilerin güvenliğini 
sağlayabilirsiniz

Yönetmelikler ve tebliğler kapsamında, 
kuruluş içi dosya paylaşımını harici 
bellek kullanmadan, veri ve kullanıcı 
odaklı kısıtlama ile yönetilmesi

Mobil Cihaz Yönetimi ve E-posta 
Eklenti Yönetimi

Güvenli MDM ile mobil cihazlardan 
dosya ve E-Mail erişimi sağlayabilir, 
Outlook eklentisi sayesinde yüksek 
boyutlu dosyaları DLP taraması 
gerçekleştirerek E-mail aracılığıyla 
paylaşabilirsiniz.

Yönetmelikler ve tebliğler kapsamında, 
mobil cihazlar üzerinden kısıtlı veri 
erişiminin ve yönetiminin takip 
edilebilir yapıda uygulanması

KPMG olarak geniş sektör bilgisi ve mevzuata uyum alanındaki danışmanlık tecrübemiz ile yasal gereksinimleri belirleyerek 
kuruluşunuzun regülasyonlara uyumu konusunda sizlere her adımda destek olmaktayız. Bununla birlikte, uyumu sağlamaya yönelik 
bağımsız çözümlerin “bütünleşik” bir şekilde tek bir sistem üzerinden yönetimi için imkân sunuyoruz.
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Kimler Sistemden Faydalanabilecek?

Finansal Kuruluşlar (Bankalar, E-Para Kuruluşları, Ödeme Sistemi Kuruluşları) ya da Ödeme Kaydedici Cihaz Üreticisi 
şirketlerden dileyenler, işbirliği yaptığı özel entegratör ile imzaladığı protokolü de sunmak şartıyla, GMÖEBYS’ni işletmek 
üzere “İşletici Kuruluş” yetkisi almak için GİB’e yazılı olarak başvuruda bulunabiliyor. Başvuru sürecinin tamamlanmasının 
ardından söz konusu kuruluşlar sistemden faydalanabilecek mükellef gruplarına hizmet sunabiliyor. Bununla birlikte sistemden 
faydalanabilecekler Tebliğ’de; ticari kazancı basit usulde tespit edilen, işletme hesabı esasına göre defter tutan, bilanço esasına 
göre defter tutan, serbest meslek kazancı elde eden, gerçek usulde vergilendirilen zirai kazancı elde eden mükellefler ile birlikte 
vergiden muaf esnaf olarak belirtiliyor.

Bilgi Sistemleri ve Uyumluluk Testleri

Başvuru sürecinde ve izin verilen kuruluşlara yapılacak olan periyodik denetlemelerde, Güvenli Mobil Ödeme ve Elektronik 
Belge Yönetimi Sistemi Paketi içerisinde bulunan “Test ve Doğrulama Adımları Dokümanı” doğrultusunda, kuruluşların bilgi 
sistemleri incelemeye alınıyor.

KPMG size nasıl yardımcı olabilir?

KPMG olarak geniş sektör bilgisi ve mevzuata uyum alanındaki danışmanlık tecrübemiz ile, yasal gereksinimleri belirleyerek 
kuruluşunuzun mevzuata uyumu konusunda sizlere her adımda destek olmaktayız.

Mevcut Durum Analizi

Kuruluşun mevzuat 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.

Denetim

Kılavuz kapsamında yer alan kural ve esaslara uyumun değerlendirildiği bir denetim çalışması gerçekleştirilerek denetim raporu 
oluşturulur.

Borsa İstanbul A.Ş. (“BİST”), web sitesinde duyurulan açıklamada; KMP üyelerinin Borsa İstanbul Sorumlu Altın Tedarik Zinciri 
Rehberi’ne dayanarak kendi politikalarını oluşturmaları ve bu politikalar çerçevesinde altın tedarik etmeleri önemle tavsiye 
edilmekte ve sorumlu altın tedarik politikasını teşvik amacıyla, bunu fiilen uygulayan üyelerin Borsa İstanbul internet sitesinde 
yer alacağı belirtilmektedir.

Sorumlu Altın Tedarik Zinciri Rehberi, risk temelli 5 adımdan oluşan yol haritasını esas almaktadır. Bu yaklaşımın 4. adımı, her üç 
yılda bir kez olmak üzere uyum politikalarının, bağımsız ve yetkin denetim firmaları tarafından denetlenmesini içermektedir.

OECD & LBMA Altın Tedarik Rehberlerine Uyum

Adım 1 Adım 2 Adım 3 Adım 4 Adım 5
Güçlü şirket yönetim 
sistemlerinin 
kurulması

Tedarik zincirindeki 
risklerin belirlenmesi

Belirlenen risklere 
yanıt verebilecek 
bir stratejinin 
tasarlanması ve 
uygulanması

Uyum çalışmalarının 
bağımsız üçüncü 
taraflarca 
denetlenmesi

Tedarik zinciri uyum 
çalışmalarının yıllık 
olarak raporlanması

 Yaklaşımımız

KPMG Türkiye olarak, şirketlerin “LMBA Altın Tedarik Rehberi” ve “Çatışmalardan Etkilenmiş ve Yüksek Riskli Bölgelerin 
Maddelerine İlişkin Sorumlu Tedarik Zinciri için OECD Uyum Rehberi” kapsamında ilgili rehberlere uyumlu hale gelmeleri için 
destek olmaktayız.

Şirketlerin uyum çalışmalarına destek olurken ana hususlar ve anahtar performans göstergeleri temel alınarak, aşağıdaki 
süreçler kapsama alınmaktadır:

• Tedarik zincirindeki riskleri tanımlamak için oluşturulan sistem sürekliliğinin değerlendirilmesi

• Etkili uyumluluk sisteminin değerlendirmesi
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Uzaktan Müşteri Edinimi

26 Haziran 2020 tarihli ve 31167 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanan 7247’nolu Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde 
Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun (“Kanun”) yürürlüğe girmiştir. Böylelikle, finansal hizmet veren kuruluşlar için müşteri 
edinim aşamalarındaki “Kimlik Tespiti” ve “Sözleşme” süreçlerinin fiziki olarak yürütülmesi zorunluluğu ortadan kalkmaktadır.

15 Mart 2020 tarihinde resmi gazetede yayımlanan ve daha sonrasında yürürlük tarihi ertelenen Bankaların Bilgi Sistemleri ve 
Elektronik Bankacılık Hizmetleri Hakkında Yönetmelik ile BDDK uzaktan müşteri edinim süreçlerine yönelik düzenlemelerde 
bulunmuş ancak sözleşme süreçlerine yönelik dijital çözümlerin önünü açacak bir değişikliğe yer vermemişti.

Yeni Kanun ile birlikte müşteri ve banka sözleşme ilişkisi esnasında yüz yüze gelme ihtiyacı MASAK mevzuatından kaynaklı 
gereklilikler dışında ortadan kalkmaktadır. Böylelikle potansiyel müşteriler ile finansal hizmet veren kuruluşlar arasında 
sözleşme süreçlerinin de dijital ortamda tamamen uzaktan yürütülmesinin önü açılmaktadır. Ek olarak, Kanun kapsamında 
bulunan kuruluşlar için finansal kapsayıcılığın ve müşteri sayısının artması ön görülmektedir. Bununla birlikte sadece bankalar 
değil fintechler ve finansal kuruluşlar da belirlenen sözleşme türlerine yönelik dijital çözümler kullanmaya imkân bulmaktadır.

Ödeme hizmeti sağlayıcıları, aracı kurumlar ve portföy yönetim şirketlerinin uzaktan kimlik doğrulamasına imkân sağlanması için 
bir çok önemli Kanuna da düzenleme getirilmiştir:

• 5411 Sayılı Bankacılık Kanunu

• 5464 Sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu

• 6361 Sayılı Finansal Kiralama Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu

• 6493 Sayılı Ödeme Ve Menkul Kiymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri Ve Elektronik Para Kuruluşlari Hakkinda 
Kanun

KPMG olarak geniş sektör bilgisi ve mevzuata uyum alanındaki danışmanlık tecrübemiz ile, yasal gereksinimleri belirleyerek 
Kuruluş’unuzun “Dijital Dönüşüme” uyumu konusunda sizlere her adımda destek olmaktayız. Dijital dönüşüme destek 
hizmetlerimiz, Kanun’da belirlenen uzaktan müşteri edinimi kapsamı çerçevesinde mevcut durum analizi, iyileştirme çalışmaları 
ve ikincil düzenlemeler doğrultusunda denetim aşamalarını kapsamaktadır. 

Mevcut Durum Analizi:

Kuruluşun Kanun kapsamındaki dijital dönüşümü uygulayabileceği süreçleri konusunda değerlendirme yapılarak mevcut durum 
analizi gerçekleştirilir. 

İyileştirme Çalışmaları: 

Uyumluluk değerlendirmesi neticesinde ortaya çıkan süreçler ve tespitler için yol haritası sunulur ve belirlenen kimlik 
doğrulama yöntemleri ile süreçler üzerinde dijitalleşme çalışmaları gerçekleştirilir. 

Denetim:

Kanun ve ikincil düzenlemeler kapsamında yer alan kural ve esaslara uyumun eğerlendirildiği bir denetim çalışması 
gerçekleştirilerek denetim raporu oluşturulur.

• İlgili politikaların uygulamaya koyduğu yönetim sisteminin değerlendirilmesi

• Müşteriyi tanıma kapsamındaki uygun iç kontrol ve iletişim sisteminin değerlendirmesi

• Tedarik zincirindeki risklerin belirlenerek gerekli önlemlerin alınmasının kontrolü

KPMG Türkiye olarak geniş sektör, mevzuat bilgisi ve güvence hizmetleri alanındaki danışmanlık ve denetim deneyimimiz ile 
kuruluşunuzun düzenlemelere uyumu konusunda sizlere her adımda destek olmaktayız.

İlgili uyum hizmetimiz, rehberde belirlenen maddelere uyumu sağlamak adına belirtilen Ön Denetim, İyileştirme ve Denetim 
aşamalarını kapsamaktadır.

Ön Denetim

Kuruluşun rehberler 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.

Denetim

Güvence kapsamında yer alan kural ve esaslara uyumun değerlendirildiği, ISAE3000 güvence standarttı çerçevesinde denetim 
çalışması gerçekleştirilir ve güvence raporu hazırlanır.
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21 Ağustos 2020 tarihi itibarıyla Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Ödeme Hizmetlerinde TR Karekodun 
Üretilmesi ve Kullanılması Hakkında Yönetmelik (Yönetmelik) Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yönetmelik kapsamında, ödeme cihazları içerisinde birlikteliği sağlamak, yenilikçi girişimlere destek olmak, önemi günden güne 
artan temassız elektronik ödeme yöntemlerinin daha da benimsenmesi ve ödemelerde karekod kullanımının yaygınlaştırılması 
amaçlarıyla ödemeler alanı için standart bir yapı ortaya konuluyor. Böylelikle söz konusu sürecinin uyması gereken ulusal 
karekod standartları da belirlenmiş oluyor.z

Bu doğrultuda, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından yayımlanan Yönetmelik’e uyum göstermesi gereken kuruluşlar 
için aşağıda belirtilen unsurlar ön plana çıkıyor;

• TR karekod üretici kodu başvuru süreci

• Ulusal standartlar ve uyum gereksinimleri

• Teknolojik altyapı teknik uyum klavuzu

• Uyum süresi 31 Aralık 2021

KPMG olarak geniş sektör bilgisi ve mevzuata uyum alanındaki danışmanlık tecrübemiz ile yasal gereksinimleri belirleyerek 
kuruluşunuzun mevzuata uyumu konusunda sizlere her adımda destek olmaktayız. İlgili mevzuata uyum hizmetlerimiz, 
mevzuatta belirlenen maddeler çerçevesinde mevcut durum analizi, iyileştirme çalışmaları ve güvence denetim aşamalarını 
kapsamaktadır.

Mevcut durum analizi

Kuruluşun mevzuat kapsamındaki maddelere uyumluluğu konusunda değerlendirme yapılarak mevcut durum analizi 
gerçekleştirilir.

İyileştirme çalışmaları

Mevcut durum analizi neticesinde ortaya çıkan eksiklikler ve tespitler için yol haritası sunulur ve iyileştirme çalışmaları 
gerçekleştirilir.

Güvence denetimi

Yönetmelik ile birlikte “Teknik Doküman” kapsamında yer alan kural ve esaslara uyumun değerlendirildiği bir denetim çalışması 
gerçekleştirilerek güvence raporu oluşturulur.

Ödeme Hizmetlerinde TR Karekod” hizmeti 
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Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşları MASAK Uyum Programı

 Suç Gelirlerinin Aklanmasının Ve Terörün Finansmanının Önlenmesine İlişkin Yükümlülüklere Uyum Programı Hakkında 
Yönetmelik (‘’Yönetmelik’’) 16.09.2008 tarihli ve 26999 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmişti.

2008, 2010, 2014 ve 2016 yıllarında meydana gelen değişikliklerden sonra T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Mali Suçları Araştırma 
Kurulu Başkanlığı (’’Başkanlık’’) tarafından yayımlanan 03.06.2020 tarihli yazı ile Yönetmelik üzerinde ödeme ve elektronik para 
kuruluşlarına yönelik kapsamın genişletilmesine ilişkin düzenlemeler görüşe açıldı.

Başkanlık tarafından yayımlanan yazıda ifade edilen değişikliklerin yürürlüğe girmesiyle, ödeme ve elektronik para kuruluşları da 
Yönetmelik doğrultusunda uygulanması gereken uyum programı tedbirleri kapsamına alınmış olacak.

Uyum Programı Tedbirleri

Taslak değişikliklerin yürürlüğe alınması durumunda Ödeme Kuruluşları ile Elektronik Para Kuruluşlarının uygunluk göstermesi 
beklenen gereksinimler aşağıda sıralanmıştır:

• İç denetim faaliyetlerinin yönetilmesi

• Kurum politikası ve prosedürlerin oluşturulması

• Risk yönetimi faaliyetlerinin yürütülmesi

• İzleme ve kontrol faaliyetlerinin yönetilmesi

• Uyum görevlisi atanması ve uyum birimi oluşturulması

• Eğitim faaliyetlerinin yürütülmesi

KPMG size nasıl yardımcı olabilir?

KPMG olarak geniş sektör bilgisi ve mevzuata uyum alanındaki danışmanlık tecrübemiz ile yasal gereksinimleri belirleyerek 
kuruluşunuzun mevzuata uyumu konusunda sizlere her adımda destek olmaktayız.

Masak Uyum Programı Hizmetimiz, Yönetmelik’te belirlenen maddeler çerçevesinde Mevcut Durum Analizi ve Eksikliklerin 
İyileştirilmesi aşamalarını kapsamaktadır.

Mevcut Durum Analizi

Kuruluşun mevzuat kapsamındaki maddelere uyumluluğu konusunda değerlendirme yapılarak mevcut durum analizi 
gerçekleştirilir.

Eksikliklerin İyileştirilmesi

Uyumluluk değerlendirmesi neticesinde ortaya çıkan eksikliklere ilişkin alınacak aksiyonlar ve hazırlanacak dokümanlar 
oluşturulur.
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Yönetişim, Risk 
ve Güvence 
Danışmanlığı
İç Denetim, Risk ve Uyum Hizmetleri bölümünde çalışan 
profesyonellerimizle birçok yerel ve uluslararası şirkette 
organizasyon çapında iç denetim, iç kontrol, dizayn ve etkinlik 
testleri, risk ve kurumsal yönetim konularında yardımcı olmak 
ve katma değer yaratmak amacıyla yönetim kurulları, denetim 
komiteleri, risk komiteleri ve diğer üst yönetim fonksiyonları 
ile birlikte çalışıyoruz.
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İç Denetim, Risk ve Uyum Hizmetleri Alanındaki Hizmetlerimiz:

İç Denetim Hizmetleri

İç Denetim, Risk ve Uyum Hizmetleri ekibimizle, etkin bir iç denetim ve iç kontrol sisteminin oluşturulması, var olan iç 
denetim ve iç kontrol sistemlerinin geliştirilmesi, iş ve operasyon modelindeki süreçlerde risklerin analiz edilmesi, kurumsal 
yönetim, kurumsal risk ve uyum yönetimi sistemlerinin kurulması veya geliştirilmesi ile aile şirketlerinin kurumsallaşması 
konularında hizmetler sunuyoruz.

KPMG Türkiye İç Denetim, Risk ve Uyum Danışmanlığı bölümü olarak iş risklerini daha şeffaf bir şekilde ana hatlarıyla 
belirleyerek, kontrol ortamını daha etkili bir şekilde organize ederek ve müşterilerin kurumsal yönetim yapısını geliştirerek 
kurumsal hedeflerine daha planlı bir şekilde ulaşabilmeleri konusunda yardımcı oluyoruz.

Sahip olduğumuz güçlü pratik uzmanlığımız, farklı sektör ve büyüklükteki birçok müşterimiz için gerçekleştirdiğimiz projelere 
dayanan geniş tecrübemizle birleşerek müşterilerimizin özel ihtiyaçları doğrultusunda etkili stratejiler geliştiriyoruz.

• İç Denetim Hizmetleri

• İç Denetim Fonksiyonunun Kurulması

• İç Kontrol Hizmetleri

• İç Denetim Fonksiyonunun Kalite Güvence Değerlendirmesi

• SOX Uyum Danışmanlığı

• Kurumsal Risk Yönetimi (KRY)

• Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum

• Bayi ve Distribütör Denetimi

• Sürekli Denetim ve Sürekli Gözetim

• Yazılım Lisans Denetimi

• Yönetişim, Risk ve Uyum (GRC)

Etkin bir iç denetim fonksiyonu ve iç denetim süreci kurumsal yönetim için temel unsurlardan biri olup, sistemlerin düzgün 
çalışıp çalışmadığını, süreçlerin etkinliğini ve güvenilirliğini, yasal gerekliliklerin yerine getirilip getirilmediğini değerlendirir.

İç denetim faaliyetleriniz için eş kaynak kullanımı (co-sourcing) veya dış kaynak kullanımı (out-sourcing) iç denetim 
maliyetlerinizi azaltabilir ve sektör bilgisi ile küresel iç denetim kaynaklarından faydalanma olanağı sağlar. İç denetim 
konusunda tecrübeli ve mesleki sertifikalara sahip uzman ekibimizle sizlere aşağıdaki konularda yardımcı oluyoruz: 

• Sektörel bilgi birikimine sahip; muhasebe, finans, vergi ve teknoloji konusunda uzman profesyonelleri içeren derin ve 
geniş iç denetim faaliyetleri gerçekleştirilmesi,

• Risk değerlendirmesi ve risk esaslı iç denetim planının oluşturulması,

• İç denetim faaliyeti için eş kaynak ve dış kaynak sağlanması,

• İç denetim eğitimlerinin (teorik eğitimler ve pilot denetimler ile iş başında eğitimler) verilmesi.
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İç Denetim bağımsız güvence vermek, organizasyonun operasyonlarını geliştirmek ve değer katmak için tasarlanmış bir 
danışmanlık faaliyetidir. İç denetim; risk yönetimi, kontrol ve yönetişim süreçlerinin etkinliğini değerlendirmek ve geliştirmek 
için sistemli ve disiplinli bir yaklaşım getirerek kurumun amaçlarına ulaşmasına yardımcı olur.

İç denetim konusunda tecrübeli ve mesleki sertifikalara sahip uzman ekibimizle sizlere aşağıdaki konularda yardımcı oluyoruz:

• İç denetim fonksiyonunun organizasyon içindeki yerinin belirlenmesi,

• Denetim komitesinin oluşturulması ve iç denetim fonksiyonunun üst yönetim ile raporlama ilişkisinin kurulması,

• İç denetim metodolojisinin belirlenmesi ve kullanılacak standart dokümanların hazırlanması,

• Denetim komitesi yönetmeliği, iç denetim yönetmeliği, görev tanımları ve çalışma prensiplerinin oluşturulması,

• Risk değerlendirmesi ve risk esaslı iç denetim planının oluşturulması,

• İç denetim eğitimlerinin (teorik eğitimler ve pilot denetimler ile iş başında eğitimler) verilmesi.

Günümüzün karmaşık ve hızlı değişen iş dünyasının içerisinde, şirket yöneticileri günlük faaliyetlerine dair riskleri azaltma 
ve gereken önlemleri alma yönünde giderek artan bir baskı altındadır. Bir kurumun iç kontrol sistemi, kurumun hedeflerine 
ulaşmasında önemli bir rol oynamakta ve yöneticilerin gündeminde üst sıralarda konumlanmaktadır.

İç kontrol ve süreç analizi konularında tecrübeli ve mesleki sertifikalara sahip uzman ekibimizle sizlere aşağıdaki konularda 
yardımcı oluyoruz:

• Süreçlerinizin risk ve kontrol bakış açısı ile değerlendirilerek, süreçler üzerindeki risklerin ve bu riski azaltmaya yönelik 
tasarlanmış mevcut kontrollerin belirlenmesi,

• Kontrollerin dokümantasyonu ve risk kontrol matrislerinin oluşturulması,

• Mevcut kontrollerin tasarımının ve uygulamaya alınmasının değerlendirilmesi,

• KPMG’nin global veri tabanı ve en iyi uygulamalarla karşılaştırma yapılarak, süreçler üzerindeki kontrol eksikliklerinin ve 
iyileştirmeye açık alanların belirlenmesi,

• İş akış şemalarının, politika ve prosedürlerin oluşturulmasına / geliştirilmesine destek verilmesi,

• Görev tanımlarının ve yetki / onay matrisinin oluşturulması.

İç Denetim Fonksiyonunun Kurulması

İç Kontrol Hizmetleri
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İç denetim birimlerini “Uluslararası Standartlar”a uygun bir biçimde işleten kurumlar, etkin bir iç kontrol ortamına, gelişmiş 
risk yönetim süreçlerine ve kendinden emin bir Yönetim Kurulu’na sahip olabilmektedir. Ancak, “yeterli bir iç denetim 
biriminden” “uluslararası standartlarda bir iç denetim birimine” geçilmesi için yönetim ve iç denetim birimi yöneticilerinin 

“konumlandırma, insan kaynağı / ekip ve süreçler” konu başlıkları çerçevesinde dengeleyici bir uyum sağlaması 
gerekmektedir.

İç denetim kalite güvence değerlendirmesi konusunda geniş sektör deneyimine sahip, konusunda uzman ekibimizle, 
önde gelen kalite kontrol ve kıyaslama tekniklerini kullanarak şirketinizin mevcut iç denetim fonksiyonunun kalite güvence 
değerlendirmesini gerçekleştiriyoruz. Mevcut iç denetim fonksiyonunun uluslararası standartlara; Türkiye’deki, dünyadaki ve 
bulunduğunuz sektördeki iç denetim fonksiyonlarına göre yerine ilişkin bağımsız ve objektif değerlendirmeler yaparak kalite 
güvence değerlendirmesinin gerçekleştirilmesi konusunda yardımcı oluyoruz.

Sarbanes-Oxley yasası, şirketlerin finansal raporlamaları üzerindeki kontrollerin iyileştirilmesi amacı ile, Amerika Birleşik 
Devletleri’ndeki borsalarda işlem gören halka açık şirketleri kapsayacak şekilde 30 Temmuz 2002’de imzalandı. Söz 
konusu yasa ile şirketlerin finansal raporlamaları üzerindeki risklerin ve kontrollerin belirlenmesi, dokümante edilmesi ve 
değerlendirilmesi zorunlu tutulmuştur.

SOX konularında tecrübeli ve mesleki sertifikalara sahip uzman ekibimizle sizlere aşağıdaki konularda yardımcı oluyoruz.

• İş akış şemalarının çizilmesi, prosedürlerinin yazılması ve kontrol noktalarının ortaya çıkartılması,

• Finansal raporlamaya yönelik risklerin ve mevcut kontrollerin belirlenmesi ve test edilmesi,

• Test sonuçlarının dokümante edilmesi.

İç Denetim Fonksiyonunun Kalite Güvence Değerlendirmesi

SOX Uyum Danışmanlığı
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Şirketler hedeflerine ulaşma yolunda bir takım risklerle karşılaşmaktadır. Bu riskleri bilmek ve şirket stratejileri ile karar alma 
süreçlerine entegre etmek hedeflere ulaşılmasını mümkün kılmaktadır. KPMG Türkiye olarak müşterilerimize hedeflerine 
ulaşmalarını engelleyebilecek risklerini belirlemek ve yönetmek üzere bir risk yönetimi programı oluşturulması ve 
programının sürekliliğinin sağlanması konularında destek olmaktayız.

Kurumsal risk yönetimi konusunda tecrübeli ve mesleki sertifikalara sahip uzman ekibimizle sizlere aşağıdaki konularda 
yardımcı oluyoruz:

• Temel risk stratejisinin ve risk analiz metodolojisinin belirlenmesi,

• Kurumsal risk yönetimi faaliyetlerinin etkinliğinin ve olgunluk seviyesinin analizi,

• Şirket çapında kurumsal risk yönetimi programının ve çerçevesinin oluşturulması,

• Kurumsal risk değerlendirmesinin gerçekleştirilmesi,

• Kurum risk envanterlerinin ve risk haritalarının oluşturulması,

• Kurum risklerinin sistemler üzerinde takip edilmesine ilişkin uygulamaların hayata geçirilmesi,

• Anahtar risk göstergelerinin belirlenmesi,

• Kurumsal risk yönetimi eğitimlerinin verilmesi,

• Risk komitesi yapılanmasına destek olunarak risk komitesi yönetmeliği oluşturulması,

• Risk komitesi rapor formatının oluşturulması,

• Risk yönetimi kılavuzunun hazırlanması ve risk yönetimi organizasyon yapısı, rol ve sorumlulukların belirlenmesi.

Kurumsal yönetim ilkelerine uyum raporunun hazırlanması esnasında ilgili raporun SPK ve BDDK düzenlemelerine uyumlu 
olması için müşterilerimize destek olmaktayız. Kurumsal yönetim konusunda tecrübeli ekibimizle sizlere aşağıdaki konuların 
raporlanmasında yardımcı oluyoruz:

• Kurumsal yönetim ilkelerine uyum beyanı,

• Pay sahipleri,

• Kamuyu aydınlatma ve şeffaflık,

• Menfaat sahipleri,

• Yönetim kurulu.

Kurumsal Risk Yönetimi (KRY)

Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum
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Şirketlerin müşterileri ile temas ettiği tüm noktalarda (bayi, distribütör, mağaza, acente vb.) aynı ürün ve hizmet kalitesinin 
sağlanması, yerel ve global düzenlemeler ile şirketlerin iç düzenlemelerine uyumunun kontrolü, temas noktalarının 
performans takibi ve finansal olarak gözetilmesi şirketler için son derece önemlidir. KPMG Türkiye olarak, müşterilerimize 
kendi müşterileri ile temas ettiği noktalarda en iyi deneyimi yaşatmaları ve riskli alanlarını öne çıkarmak için destek 
olmaktayız.

Bayi ve distribütör denetimi konusunda tecrübeli ekibimizle sizlere aşağıdaki konularda yardımcı oluyoruz:

• Bayi ve distribütör karlılığını etkileyen süreçsel / sistemsel risk alanlarının belirlenmesi,

• Riskler üzerindeki kontrol noktalarının yeterliliğinin değerlendirilmesi,

• Bayi ve distribütör seçim esaslarının değerlendirilmesi / belirlenmesi,

• Bayi ve distribütör yönetimi süreçlerinin belirlenerek sorumlulukların paylaştırılması,

• Bayi ve distribütörler için performans artırıcı teşvik ve prim sistemlerinin oluşturulması,

• Bayi ve distribütör kanalları için raporlama sistemlerinin kurulması ve değerlendirilmesi,

• İade / fire süreçlerinin tasarlanması ve çalışır hale getirilmesi, raporlanması,

• Maliyet azaltıcı kontrollerin tasarlanması ve hayata geçirilmesi,

• İşletme karlılığının değerlendirilmesi ve maliyet analizi,

• Mevcut yasal düzenlemeler, global gereklilikler ve iç düzenlemeler karşısında uyum yönetiminin gerçekleştirilmesi.

Küresel organizasyonlar hızla gelişen ve genelde karmaşık olan risk ortamında kurumsal hedeflerini gerçekleştirebilmek için 
yenilikçi yollar aramaktadır. Birçok kuruluş organizasyon içindeki süreçlerini, işlemlerini, sistem ve kontrol noktalarını Sürekli 
Denetim (SD) ve Sürekli Gözlem (SG) bakış açısıyla takip etmeye başlamaktadır. Böylece teknoloji tabanlı uygulamalar, 
performans ve kilit risk/kontrol alanlarını yönetmek için daha pratik ve gerekli bir alternatif haline gelmektedir.

Sürekli Denetim (SD), iç ve dış denetçiler tarafından bir süre boyunca veya sürekli olarak süreçlere ve BT sistemlerine 
yönelik kanıt ve göstergelerin toplanmasıyla yapılır. Mevcut zaman alan manuel işlemlerin otomatik hale getirilmesi, veriler 
için bekleme sürelerini azaltma ve hataların erkenden tespiti gibi durumlarda verimlilik sağlar. Geleneksel denetimin aksine, 
muhtemel hatalar anlık olarak tespit edilir. 

Sürekli gözlem (SG) ise Kurum içinde bilinen ve oluşabilecek kontrol boşluklarını Yönetim bakış açısıyla takip eder. SG en iyi 
performansı korurken yönetimin organizasyonda daha fazla görünürlük elde etmesini sağlar. Böylece sürekli izleme yapıldığı 
için caydırıcılık etkisi de bulunmaktadır.

Sürekli Denetleme (SD) ve Sürekli Gözlem (SG) uygulamasını hayata geçirmek, bir teknoloji tabanlı denetimi hayata 
geçirmekten çok daha fazlasıdır. KPMG Türkiye olarak, stratejik yönetim hedeflerinizi destekleyen bir SD / SG çerçevesi 
tasarlamak için aşağıdaki konularda destek oluyoruz; 

• Performans takip panosu, anahtar risk göstergeleri ve raporlama SD ve SG yaklaşımıyla tasarım ve uygulama,

• Kontroller, işlemler ve performans göstergelerine yönelik sürekli izlemeyi optimize etme,

• Suiistimalle mücadele süreçlerini değerlendirme,

• Yönetişim, risk ve uyum entegrasyonunu destekleme,

• Daha karmaşık veri analizi girişimleri tasarlamak / kurmak,

Bayi ve Distribütör Denetimi

Sürekli Denetim (SD) ve Sürekli Gözetim (SG)
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Rekabet ortamının artmasıyla birlikte, Şirket paydaşlarının karşılaşılan belirsizlikleri proaktif bir yaklaşımla yönetmesi 
gerekmektedir. Yönetişim, risk ve uyum hizmetleri kurum genelinde tutarlı ve bütünsel bir yaklaşım elde etmek için 
yönetişim, risk, uyum ve güvence işlevlerini birleştiren entegre bir çerçevedir. 

Konusunda tecrübeli ve mesleki sertifikalara sahip uzman ekibimizle sizlere aşağıdaki konularda yardımcı oluyoruz:

• Kuruma özgü olacak şekilde risk yönetimi yol haritasının çizilmesi,

• Risk farkındalıklı bir kültürü teşvik ederek ve güvence katmanlarına hitap ederek karar alınması,

• ERP sistemlerinden daha fazla verimlilik alınması,

• Kurumsal risklerin teknolojik altyapılı sistemlerle takip edilmesi,

• Görevler ayrılığı kurallarının tasarlanması ve mevcutsa ilgili ihlallerin çözülmesi.

Lisanssız yazılımların kullanımı yüksek karmaşıklığa sahip lisans sözleşmelerinden veya şirketin yazılım aktarması ve 
yönetmesine ilişkin süreçlerinin bulunmamasından dolayı kaynaklanabilir. Yazılım kullanımını yönetmede ne kadar iyi 
olursanız, lisans ve bakım geliri konularında da o kadar iyi olursunuz.

Yazılım lisans denetimi konusunda tecrübeli ekibimizle sizlere aşağıdaki konularda yardımcı oluyoruz:

• Yazılım varlık yönetimi süreçlerinin ve kontrollerinin etkinliğini periyodik olarak ölçülmesi,

• Yazılım lisans haklarını anlama ve proaktif olarak yönetme,

• Finansal risklerin yönetilmesi:

• Yazılım varlıklarının düzenlenmesi ile verimliliğin artırılması,

• Yazılım bakım maliyetlerinde azalma,

• Düşük teknoloji riskleri, kesintileri ve ilişkili maliyetler,

• Yanlış kullanımdan kaynaklanan kayıpların azaltılması,

• Mevcut ve gelecekteki ihtiyaçlara uyacak daha iyi ticari lisans koşullarının yapılandırılması.

Yönetişim, Risk ve Uyum (GRC)

Yazılım Lisans Denetimi
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Süreç Danışmanlığı 
ve Kurumsallaşma
Günümüzde teknolojinin ve ihtiyaçların hızlı bir şekilde değişmesiyle 
şirketler, değişime ve gelişime ihtiyaç duymaktadır. Bu noktada iş 
süreçlerinin ve organizasyonun sürekli olarak iyileştirilmesi, şirketlerin 
başarılı olması için en önemli araçlardan biridir. 

KPMG olarak alanında uzman ekiplerimiz ile öncelikle iş süreçlerinin 
tamamının veya belirli bir parçasının mevcut durumunu inceleyerek 
gelişime açık alanlar tespit ediyoruz. Süreçlerde tespit edilen gelişim 
alanları ve fırsatlar göz önünde bulundurularak, süreçler yeniden 
tasarlanmasına destek oluyoruz. Süreçlerin tasarlanması aşamasında 
ise KPMG’nin uluslararası metodolojilerinden ve iyi uygulamalarından 
faydalanıyoruz. İş adımlarının ve çalışan sayısının optimize edilerek süreç 
verimliliğinin artırılmasına ve sürecin geliştirilmesine yardımcı olup, 
süreç yönetimi kapsamında performans yönetim sistemi kullanılması 
ve süreç anahtar performans göstergelerinin belirlenmesinde hizmetler 
sunuyoruz.
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İhtiyaçlarınız:

• Şirketinizin büyüme hedeflerini destekleyen olgun iş süreçleri

• Şirket proje portföyünüzün etkin yönetimi ve önceliklendirilmesi

• İş süreçlerinizin uluslararası iyi uygulamalar ile karşılaştırılması

• İş süreçlerinin mevcut durumunun bağımsız bir şekilde değerlendirilmesi

• Süreç olgunluk analizi ile birlikte izlediğimiz adımlar; 

Analiz: Süreci oluşturan adımların ve süreç içerisindeki çalışan/teknoloji ilişkisinin detaylı bir şekilde incelenerek gerekli 
verilerin toplanması 

Değerlendirme: İyi uygulamalar ve KPMG uluslararası örnekleri ile karşılaştırılması

Yol Haritası: Analizler sonucunda şirketin ihtiyaçlarına yönelik projeleri ve aksiyonları içeren yol haritasının oluşturulması

Uygulama: İsteğe bağlı olarak yol haritasında yer alan projelerin hayata geçirilmesinde ve yönetilmesinde şirketlere destek 
olunması

İhtiyaçlarınız:

• İş süreçlerinin şirketin stratejik hedefleri doğrultusunda geliştirilmesi

• Mevcut iş süreçlerinin analiz edilmesi ve gelişime açık alanların belirlenmesi

• İş ve süreç verimliliğin artırılması

• İş süreçlerinin ve şirket operasyonlarının beklenen olgunluğa ulaşması amacıyla süreçlerin iyileştirilmesi

• Süreçlerin değişen ve gelişen şirket hedefleri doğrultusunda dönüştürülmesi

• Süreçlere yönelik dijitalleşme fırsatlarının belirlenmesi

Çözümlerimiz:

• İş süreçlerinin en iyi uygulamalar ile kıyaslanarak, hızlı ve kolay gelişim fırsatlarının sunulması

• Süreç sahiplerinin, süreç üzerindeki etkilerinin değerlendirilmesi

• Yeni teknolojilerin uygulanabilirliğinin araştırılıp, teknoloji yol haritasının belirlenmesi

• İyileştirilen süreçlere ilişkin akışların oluşturulması

Süreç Olgunluk Analizi

Süreç İyileştirme ve Dönüşümü 
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İş Gücü Verimliliği ve Süreç Otomasyonu

Süreç Performans Yönetimi

İhtiyaçlarınız:

• Sektörel rekabet ortamında sınırlı kaynaklarla ideal sonucu almak

• Dijitalleşme hizmetleri ile katma değeri düşük iş adımlarının en aza indirgenmesi

• Süreçlerin verimliliğinin artırılması

Çözümlerimiz:

• Mevcut süreç adımlarının ve süreçlerdeki dar boğazların analiz edilmesi

• Yeni entegrasyonların yapılması ve teknolojiler aracılığıyla süreç performansının geliştirilmesi

• Katma değeri düşük, tekrar eden, kural tabanlı görevler için harcanan zamanın azaltılması ve çalışanların katma değerli

• görevlere odaklanmasının sağlanması

• Organizasyon verimliliğinin sağlanması ve çalışan sayısının optimize edilmesi

Etkin bir kurumsal performans yönetim yapısında, şirket hedeflerinin çalışanlara indirgenmesi amaçlanır. Teknolojinin ve

ihtiyaçların değişmesi ile şirketlerin performans yönetim kültürü de değişir. Bu kapsamda, etkin bir performans yönetim

yapısında, şirket hedeflerinin çalışanlara indirgenmesi amaçlanır.

KPMG Performans Yönetim Sistemi

• Şirket – departman – çalışan hedeflerinin belirlenmesi ve ilişkilerinin kurulması

• Hedeflere ilişkin iyi uygulamaların şirketler ile paylaşılması

• Ölçüm kriterlerinin ve sıklıklarının belirlenmesi

• Hedeflere yönelik ödül ve prim sistemlerinin tasarlanması

• Üst yönetim izleme ve takip mekanizmasının kurulması

Kurumsallaşma

Kurumsallaşma, sürdürülebilir büyümenin ve organizasyonel gelişimin anahtarı olup; hem düzenleyici kuruluşların hem de

yatırımcıların ajandasında yer almaktadır. Rekabet avantajının elde edilmesi için aşağıdaki konular önem taşımaktadır:

• Süreçlerde kişilere bağımlılığın azalması

• Operasyonların sürekliliğinin sağlanması

• Şirketin büyümesinin sürdürülebilirliği ve güvenilir şirket imajı

KPMG Türkiye olarak, kurumsal gelişim hizmetleri kapsamında şirket için kritik gelişim alanlarının teşhisi ve iyileştirilmesi 
konusunda aşağıdaki hizmetleri sunuyoruz: 
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Kurumsal Check Up

Kurumsal Yönetim ve Uyum

İş süreçlerindeki verimsizliklerin değerlendirilmesi, şirketlerin büyümesinin sağlanabilmesi için önemli bir adımdır. Gelişime 
açık alanların belirlenmesinde yaşanacak gecikmeler şirketlerin büyümesini, itibarını veya iş sürekliliğini olumsuz anlamda 
etkileyebilir.

İhtiyaçlarınız:

• Stratejik planınızın ve hedeflerinizin güncel ve doğru olması

• İş süreçlerinin olgunluk seviyesinin belirlenmesi, projelerinizin önceliklendirilmesi

• Sistem ve Bilgi Teknolojileri altyapısının şirketinizin ihtiyaçlarına uygunluğunun değerlendirilmesi

• Doğru ve etkin organizasyon yapısının oluşturulması

• Tedarik zinciri ve fabrika işleyişinizde gelişime açık alanların belirlenmesi ve aksiyon planlarının oluşturulması

• Kişilere bağımlı süreçlerin belirlenmesi ve bu süreçlerin sisteme bağlı hale getirilmesi

Çözümlerimiz:

• Mevcut iş süreçlerinin olgunluk analizinin yapılması

• KPMG uluslararası metodolojilerinden ve iyi uygulamalarından faydalanarak değerlendirmelerin yapılması

• Değerlendirme sonucunda mevcut ve potansiyel gelişim alanlarının, risklerin ve alınabilecek aksiyonların yer aldığı bir yol 
haritasının oluşturulması

Kurumsal yönetim, şirketlerin tüm paydaşlar için en yüksek faydayı sağlayacak şekilde hesap verebilir ve şeffaf bir anlayışla 
yönetilmesidir.

Çözümlerimiz:

• Yönetim Kurulu komite yapısının ve çalışma esaslarının oluşturulması / iyileştirilmesi,

• Şirket organizasyon ve Üst yönetim yapılandırılması yapılandırılması

• Kurumsal yönetim ilkelerine uyum analizi, kurumsallaşma sürecinin planlanması ve yönetilmesi

• Politika ve prosedürlerin oluşturulması
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CFO 
Danışmanlık
Hizmetleri

KPMG Türkiye olarak Finansal Yönetim ve Raporlama 
Danışmanlığı alanındaki profesyonellerimizle birçok yerel 
ve uluslararası şirkette organizasyon çapında verimli 
finans fonksiyonlarının yaratılması, yönetim raporlamaları 
yapılması, bütçe ve planlama hizmetleri verilmesi gibi 
konularda yardımcı olmak ve katma değer yaratmak 
amacıyla müşterilerimize destek sağlıyoruz. 
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KPMG Global Dönüşüm Hizmetleri kapsamında, müşterilerilerimize birleşme öncesi ve sonrası IFRS ve USGAAP dönüşüm 
hizmetleri sunuyoruz:

• Sistem entegreli UFRS dönüşüm, hızlı dönüşüm, karmaşık UFRS konularında danışmanlık

KPMG Türkiye olarak, müşterilerimize etkin ve verimli finans fonksiyonu yaratılmasında ve finansal dönem kapanışlarında 
destek oluyoruz: finansal ve diğer performans ölçümü raporlamalarının zamanında yapılması yönetimin daha doğru kararlar 
almasında yarar sağlayacaktır.

KPMG müşterilerine aşağıdaki konulardaki değişimler ile yarar sağlayacaktır;

• Verimlilik artışı, doğru ve erken elde edilen bilgi, gelişmiş kontroller, karmaşıklığın azaltılması

• Organizasyon içinde karar alma mekanizmasını desteklemek ve kolaylaştırmak

• Yönetim raporlaması sistem ve formatlarının yeniden tasarlanması

• Bütçe şablonlarının yeniden tasarlanması, şirket stratejileri ve temel performans göstergeleri ile uyumlu, güvenilir ve 
esnek bütçeleme süreçlerinin oluşturulması

• Aylık yönetim raporlaması ve yıllık bütçe hazırlanması konularında destek

Dönüşüm Hizmetleri

Etkin Dönem Kapanışı ve Finans Fonksiyonunun Etkinliği

Yönetim Raporlaması, Bütçe ve Planlama Hizmetleri
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• Muhasebe ve Finans modüllerinde uygulama desteği

• Finansal mimarinin kurulması hizmetleri

• Sistem entegre UFRS raporlama süreçlerinde destek

• Finansal raporlama ve finansal kontrol için kısa sureli personel desteği sağlama

• Grup hesap planı hazırlama

• Muhasebe rehber kitapçığı hazırlama

• Muhasebe ve finansal raporlama ile ilgili isteğe bağlı danışmanlık

Muhasebe ve Mali İşler fonksiyonunun entegrasyonu sürecinde destek veriyoruz. Şirket birleşme ve satın alma işlemleri 
sonrasında Muhasebe ve Mali İşler Entegrasyonuna ilişkin aşağıdaki konularda hizmet veriyoruz.

• Türk muhasebe sistemine göre hazırlanan yasal mali tabloların Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına veya 
Amerika'da Genel Kabul Gören Muhasebe Prensiplerine göre hazırlanan mali tablolara dönüştürülmesi

• Mali işler fonksiyonunun etkinliği, dönem sonu kapama işlemleri ve raporlama

• Yabancı yatırımcının istediği muhasebe politika ve prosedürleri ile gösterim standartlarına uygun bir şekilde yönetim 
raporlamasının yapılması

• Birleşme ve satın alma işlemleri sonrasında muhasebe, mali işler ve raporlama destek hizmetleri

• Yabancı yatırımcının istekleri doğrultusunda yeni şirketin muhasebe klavuzunun hazırlanması

• Yabancı yatırımcının hesap planı ile alınan şirketin hesap planlarının uyumlu hale getirilmesi

ERP Uygulamaları Finans ve Muhasebe Modülü İle İlgili 
Danışmanlık Hizmetleri

Muhasebe ve Raporlama Desteği

Birleşme ve Satın Almalar Sonrası Finansal Entegrasyon 
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• UFRS 16 Kiralama işlemleri

• UFRS 15 – Müşteri sözleşmelerinden elde edilen hasılat standardının incelenmesi

Ekibimizle şirketlerin süreç, organizasyon ve teknoloji altyapısını gözden geçirerek mali işler fonksiyonunda operasyonel 
verimliliği artırmayı hedefliyoruz. 

• Süreçlerin standardize edilmesi, süreçlere ilişkin otomasyon seviyesinin artırılması

• Süreç sahipliği ve yönetimine ilişkin rol ve sorumlulukların belirlenmesi, diğer operasyonlar ile entegrasyonun 
sağlanması, Ortak Hizmet Merkezi kapsamında merkezileştirilebilecek süreçlerin tespiti, dış kaynak kullanılarak 
gerçekleştirilebilecek süreçlerin tespiti

• Anahtar performans göstergelerinin tanımlanması, finansal kapanış ve raporlamaya takviminin oluşturulması

• Ay sonu kapanış ve raporlama sürecinin hızlandırılması, kalite ve doğruluk seviyesini iyileştirilmesi

Yeni Muhasebe ve Raporlama Standartlarına Geçiş

Finans ve Mali İşler Fonksiyonları Süreç İyileştirme
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Ekibimizle stratejik planlama kapsamında oluşturulan objektiflerin takip edilmesi ve firmanın performansının izlenerek 
dönemsel olarak raporlanmasında destek veriyoruz. Kurumsal peformans yönetimi tepede oluşturulan kurum hedeflerinin 
öncelikli olarak birim hedeflerine ve daha sonra da İnsan Kaynakları biriminin desteği ile birey hedeflerine indirgenmesini 
kapsamaktadır. 

• Temel iş stratejileri ile ilişkili olarak kurum, departman ve birey seviyelerinde anahtar performans göstergeleri ve 
ölçütlerinin belirlenmesi

• Bütçenin oluşturulması, iyileştirilmesi, gözden geçirilmesi

• Planlama, raporlama, karlılık analizi uygulamaları

• Kurum, departman ve birey seviyelerinde karnelerin oluşturulması

• Anahtar performans göstergelerini ve karneleri besleyecek veri yapısının ve veri kaynaklarının belirlenmesi ve bu konuda 
gerekiyorsa aksiyon planlarının oluşturulması

• Performans modelinin ve süreçlerinin tasarımı

• Performans yönetimine ilişkin teknoloji çözümlerinin seçilmesi

Sıfır tabanlı bütçeleme (STB) dönem içindeki tüm masrafların doğrulanmasıdır. Sıfır tabanlı bütçeleme teorik olarak ‘Sıfır 
taban’dan başlar ama aslında işletmeyi sürdürülebilir kılan minimum miktardan başlar. Organizasyonumuzdaki tüm birimler 
ihtiyaçlarına ve maliyetlerine göre analiz edilirler. Sonrasında, önceki dönem bütçesinden büyük ya da küçük olmasına 
bakmaksızın, bütçe gelecek dönemdeki gerekliliklere göre belirlenir.

Şirketin finans veya muhasebe departmanının personele ihtiyacı varsa, KPMG geçici personel hizmetlerinden 
yararlanabilirsiniz.

• Geçici CFO temini

• Geçici raporlama müdürü, finansal kontrolör temini

• Geçici IFRS raporlama müdürü ve/veya elemanı temini

Kurumsal Performans Yönetimi Hizmetleri (EPM)

Sıfır Tabanlı Bütçeleme Hizmetleri

Geçici Çalışan Temini - Loan Staff Hizmetleri
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Genellikle holding ve grup firmalarının aynı muhasebe uygulama ve politikalarını uygulayarak yeknesak bir yapıda 
raporlamanın sağlanması için belirlenen yapı doğrultusunda (UFRS, Yasal, USGAAP gibi) muhasebe rehber kitapçığının 
hazırlanması, iyileştirilmesi veya güncellenmesi hizmetidir.

Halka arza hazırlık çalışması, bir şirketin halka arza hazırlığı konusunda yapılan analizin raporlanmasıdır. Hedeflenen çıktı halka 
arz hazırlık sürecinde ele alınması gereken ihtiyaçların yol haritasıdır.

Muhasebe Rehber Kitapçığı Hazırlanması

Sermaye Piyasalarına Hazırlık (Halka Arz)
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Usulsüzlük Önleme, 
İnceleme, Ticari 
Uyuşmazlık ve Uyum 
Danışmanlığı
Nitelikli ve organize suç işleyenlerin arttığı, daha sık denetlenen, 
ihtilaflara açık bir iş dünyasında; suistimal ve diğer mali suçları 
tespit etmek ve önlemek, şirketleri yasalar ile uyumlu hale 
getirmek ve bu riskleri bertaraf etmek için daha sağlam sistem ve 
kontrollere sahip olmak günümüzün en önemli konularından biri 
haline gelmiştir. Aksi durumda şirketler ciddi maddi ve manevi 
kayıplarla karşı karşıya kalabilmektedir.

KPMG, muhasebe, soruşturma, bilgi teknolojileri konularındaki 
yetkinliklerini ve zengin sektörel birikimlerini küresel 
metodolojilere uyumlu şekilde kullanarak, şirketlerin maruz 
kaldığı itibar riskini ve ticari ilişkilerden doğabilecek zararları 
azaltan deneyimli bir profesyonel ekibe ve küresel bir ağa sahiptir.

Bu doğrultuda, müşterilerimizin itibar ve ticari risklerinin 
belirlenmesine; ayrıca, ticari kayıpların öngörülmesine, tespit 
edilmesine ve gerektiğinde ilgili mercilerde savunulmasına 
yardımcı olmaktayız.

96  |  Danışmanlık Hizmetleri



Usulsüzlük ve suistimal gerçekleştirilirken kanunlar, düzenlemeler, şirket politikaları ve iş yaşamındaki ahlaki beklentiler ihlal 
edilir ve sonuçları, kimi zaman yalnızca ilgili kişi ve şirketi değil, çok daha geniş bir çevreyi etkiler.

Ekibimizle çıkar çatışmaları, satın alma usulsüzlükleri, varlıkların suistimal edilmesi, finansal tablo usulsüzlükleri, görevin 
kötüye kullanımı ve benzer usulsüzlük şemalarının araştırılması konularında müşterilerimize danışmanlık hizmeti veriyoruz. 
Bu kapsamda verdiğimiz hizmetlerden bazıları:

• Operasyonel (Üretim, satın alma, satış, insan kaynakları, muhasebe / finans) risk değerlendirmeleri

• Sistem ve kontrollerin, etkinlik ve yeterliliğinin değerlendirilmesi 

• Gerçekleşmiş veya şüphelenilen konuların araştırılması 

• Kanıt toplanması, delil incelemesi, hukuki, sivil veya cezai işlemlere yönelik raporların hazırlanması

• Verilerin adli analize tabi tutulması

• Şüpheli ve tanıkların sorgulanması

Ayrıca, mevcut durumu ortaya çıkardıktan sonra, sonuçlarını değerlendirmek, düzeltici aksiyonları belirlemek ve gerekli ticari 
aksiyonlar açısından tavsiyede bulunmak; başka bir deyişle, bu gibi istenmeyen süreçlerde size baştan sona destek olmak en 
temel yaklaşımımızdır.

Bir ihtilaf ortaya çıktığında veya ihtilaf çıkma potansiyeli bulunan durumlarda, konuyla ilgili önemli bilgileri zaman 
kaybetmeden toplamak, şirketinizin konumunu güçlü ve zayıf yönleri ile birlikte değerlendirmek, stratejinizi doğru 
konumlandıracak bir plan geliştirmek önemlidir. Uyuşmazlığın bütün unsurları ile net olarak anlaşıldığı ve her iki tarafın 
pozisyonunun da sağlıklı ve objektif biçimde değerlendirildiği durumlar daha iyi sonuçlar doğurmaktadır.

KPMG Türkiye olarak, uyuşmazlık vakalarında karşılıklı çözüm bulunmasına, anlaşma sağlanmasına ve gerektiği hallerde 
sağlam, objektif hesaplamalara ve gerekçelere dayalı raporlar hazırlayarak müşterilerimizin tezlerini savunmalarına yardımcı 
olmaktadır. Bu sayede müşterilerimizin finansal, operasyonel ve itibari olarak ortaya çıkabilecek muhtemel olumsuz 
durumlarla mücadele etmesine, kendilerini korumasına destek oluyoruz.

Ayrıca, ekibimizle müşteri adına yapılan işletme, satış, satın alma ve sigorta poliçesi gibi karmaşık ve ince ayrıntılı iş 
sözleşmelerinde size özel metodoloji ve yaklaşımlar oluşturarak danışmanlık hizmeti veriyoruz. Bu kapsamda sözleşme 
koşullarının incelenerek muhtemel uyumsuzlukların temel nedenlerini belirlemeyi ve mali etkilerini hesaplamayı amaçlıyoruz.  

• Sigorta Bilirkişiliği (Maddi Hasar ve Kar Kaybı Hesaplamaları)

• AVM kira sözleşmeleri kapsamında ciro incelemeleri

• Medya Ajansı İncelemeleri

• Bayi – Distribütör İncelemeleri

• Franchise İncelemeleri

• İnşaat İşi İncelemeleri

• Otel ve Tatil Köyü İşletmesi İncelemeleri

• Lisansiye İncelemeleri

Usulsüzlük ve Suistimal İnceleme Hizmetleri

Ticari Uyuşmazlık Danışmanlığı ve Sözleşme Uyum Hizmetleri
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Yolsuzluk ve usulsüzlük gibi uygunsuz durumlar; firmaları, telafisi oldukça güç olan yasal, finansal veya itibari zararlara maruz 
bırakmaktadır.

KPMG Türkiye olarak, müşterilerimizin usulsüzlük/yolsuzluk risklerinin belirlenmesi için gerekli kontrolleri geliştirerek, bu 
risklere karşı uygun önlemler almasına yardımcı olmaktayız. Hizmetlerimiz, her türlü operasyona ilişkin risklerin belirlenmesi, 
şirket içi kontrollerin değerlendirilmesi ve iyileştirilmesi gibi farklı ihtiyaçlara cevap verecek biçimde tasarlanmıştır.

a) Suistimal Risk Yönetimi Danışmanlığı 

Suistimal için uygun ortam, kişilerin gerekli motivasyona ve fırsata sahip oldukları, ayrıca işledikleri suç için bahane 
bulabildikleri koşullardır. Suistimal risklerini önlemedeki doğru bakış açısı, bu şartların hiçbir zaman gerçekleşmeyeceği 
varsayımından ziyade, gerçekleşmemesi için proaktif aksiyonlar almaktır.

Uzmanlarımız, riskleri problem haline gelmeden önce proaktif şekilde önlemek isteyen işletmelere, mevcut risklerini analiz 
etme, önleyici faaliyetlerin etkinliği ve yeterliliğini değerlendirme ve muhtemel risklere karşı etkin sistemler geliştirilmesi 
konularında yardımcı olmaktadırlar. Ekibimiz, farklı veri analizi araçlarıyla şirketlerin tüm alanlarda risklerinin değerlendirilmesi 
konusunda tecrübe sahibidir.

b) Etik Kod ve Mevzuat Uyum Danışmanlığı

KPMG Türkiye olarak, rüşvet ve yolsuzlukla mücadele, rekabet hukuku, suç gelirlerinin aklanması (AML) ve terörizmin 
finansmanının (CTF) önlenmesi gibi mevzuat ve standartlara uyum açısından gerekli risk değerlendirmeleri, yönetişim 
ortamının gözden geçirilmesi, önleyici ve tespit edici kontrol yapılarının değerlendirilmesi ve çeşitli eğitim programları ile 
müşterilerimizin uyum yapılarını iyileştirmeyi hedeflemekteyiz. Ayrıca, kurumların temel değerlerini ve ilkelerini yansıtan; etik 
sorumluluklarının belirlendiği kurallar bütünü olarak özetlenebilecek Etik Kod’un oluşturulması ve uygulanması konusunda 
destek olmaktayız.

KPMG Türkiye olarak bu kapsamda, rekabet hukuku, veri gizliliği, FCPA, UK Bribery Act, FATCA, suç gelirlerinin aklanmasının 
ve terörizmin finansmanının önlenmesi ile ekonomik yaptırımlara uyum gibi farklı mevzuat ve standartları dikkate alarak 
müşterilerimize;

• Şirket uyum yapısının uluslararası standartlara uygun şekilde organizasyonel olarak kurulması ve yapılandırılması,

• Uyum Programının tasarlanması ve hayata geçirilmesi,

• Şirket, politika ve prosedürlerinin yerel ve uluslararası düzenlemeler dikkate alınarak değerlendirilmesi,

• Risk değerlendirme çalışmalarının gerçekleştirilmesi,

• Etik Kod, Uyum Politikası ve uyum ortamını güçlendirecek diğer politika ve prosedürlerin oluşturulması

hizmetlerini sunmaktayız.

c) İhbar Hattı (Etik Hat) Danışmanlığı 

Etik Hat, şirket çalışanlarının (ve istenirse satıcılar, bayiler, müşteriler gibi diğer üçüncü tarafların) şirket yöneticileriyle 
paylaşamadıkları ya da paylaşmak istemedikleri konuları paylaşabilecekleri, anonim olarak bildirimde bulunabilecekleri 
bir raporlama aracıdır. Şirketinize özel tahsis edilecek telefon numarası ve e-mail adresi ile KPMG’nin ilgili web sitesi 
üzerinden tarafımıza iletilecek bildirimler, KPMG bünyesinde yer alan suistimal inceleme uzmanları tarafından incelenecek; 
yapılan telefon görüşmeleri, detaylı soruşturma eğitimlerinden geçmiş, deneyimli, suistimal bakış açısı ile konuya yaklaşan 
profesyonellerimiz tarafından cevaplanacaktır.

• KPMG global ağı vasıtasıyla, şirket operasyonlarınızın bulunduğu farklı ülkelere ve zaman dilimlerine uygun olarak birçok 
yerel dilde, 30 yılı aşkın bir süredir hizmet vermekteyiz.

• Etik Hat tamamen KPMG Suistimal İnceleme Uzmanları tarafından yönetilmektedir. 

• Çalışanlarınız ya da hattın açık olmasını istediğiniz 3. kişiler, bildirimlerini telefon, e-posta veya web sitesi yoluyla 
iletebilirler. 

• Bildirim sahiplerinin kişisel bilgilerini paylaşmayı tercih etmemesi durumunda, bildirimler anonim olarak alınmakta ve 
raporlanmaktadır.

Suistimal Risk Yönetimi ve Uyum Hizmetleri
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Dijitalleşmenin etkisi ile birlikte şirketlerde meydana gelen suistimal olaylarını ortaya çıkarmak ve olaylara ait delilleri 
bulmak günümüzde oldukça karmaşık hale gelmiştir. Dijitalleşme, suistimali oluşturan olguların ortaya çıkarılmasını 
oldukça zorlaştırmıştır. Bu durum; delillerin daha çok elektronik postalardan ya da karmaşık veri tabanlarındaki bilgilerden 
oluşmasından kaynaklanmaktadır. Bu tarz bilgilerin toplanması ve işlenmesi basılı dokümanlara kıyasla daha farklı 
gerekliliklere sahiptir.

KPMG Adli Teknoloji Hizmetleri ekibimizle, bilgi, tecrübe ve teknolojiyi bir araya getirerek, elektronik ortamda saklanan veri 
setlerinin kanunlara uyumlu şekilde delil vasıflarını koruyarak temin edilmesi, analiz edilmesi ve incelenmesi hizmetleri ile 
müşterilerimize ve müşterilerimizin hukuk müşavirlerine destek olmaktayız:

• Dijital Kanıt Kurtarma

• Elektronik Kanıt Toplama

• Adli Veri Analitiği

Kurumsal istihbarat ekibimizle, kamuya açık bilgilerin doğruluğunu ve güvenilirliğini sağlamak için özel kapsamlı incelemeler 
yapıyoruz. 

Ekibimiz, engin bilgi ve tecrübesi sayesinde kamuya açık çeşitli kaynaklardan bilgi toplayarak müşterilerinin ihtiyacı olan 
bilgiye ulaşmasına ve doğru karar vermesine yardımcı olup ayrıca detaycı bakış açısıyla gerçekleştirilecek değerleme 
çalışmaları ve mal varlığı araştırmaları konularında da müşterilerine danışmanlık hizmeti verir.

Kurumsal istihbarat hizmetimiz, halka açık kaynaklardan elde edilen bilgilere dayanarak bireylerin ve tüzel kişilerin ticari 
itibarının gözden geçirilmesini sağlamaktadır. 

Hizmetimizin öne çıkan özellikleri:

• Kırmızı bayrak'ların tespiti için kamuya açık kaynakların kapsamlı bir şekilde gözden geçirilmesi

• Yapay zeka tabanlı otomatize istihbarat çözümlerinin doğrudan müşterilerimizin kullanımına sunulabilmesi (K-3PID)

• Milyonlarca veri kaynağını kullanarak ve birden çok dilde arama yaparak, müşteri durum tespit verilerinin toplanması ve 
birkaç dakika içinde yasal risk ve olumsuz haber incelemelerinin yapılması

• Periyodik olarak yüz binlerce üçüncü partinin toplu olarak analiz edilebilmesi ve bu sayede önemli ölçüde zaman 
tasarrufu sağlanması

• Sabit kapsam, sabit fiyat, hızlı raporlama

• Çok sayıda iş ortağının incelenmesine olanak sağlayan etkili üst düzey analiz

Adli Teknoloji Hizmetleri

Üçüncü Taraf Durum Değerlendirme ve Kurumsal İstihbarat 
Danışmanlığı
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ISO 37001, kurumunuzun karşılaşabileceği rüşvet ve yolsuzluk riskine yönelik makul ve ölçülü kontroller ile politika ve 
prosedürlerin uygulanması amacı ile tasarlanmış uluslararası bir standartır.

KPMG Türkiye olarak, ISO 37001 standardının gerekliliklerine ulaşmak için rüşvetle mücadele konusunda daha doğru karar 
almanızı sağlayacak, özel olarak hazırlanmış bir ön değerlendirme yapmaktayız. Mevcut prosedürlerinizdeki potansiyel 
aksaklıklar ve zayıflıkların belirlenmesi ile bunların giderilmesine ilişkin doğru aksiyonları almanız için size destek oluyoruz.

Yolsuzlukla mücadele sistemlerini gözden geçirerek ISO 37001 sertifikalandırma süreçlerine uyumluluk düzeyi ve dünya 
genelindeki en iyi yolsuzlukla mücadele programları ile karşılaştırıyoruz. 

Ön denetimden sertifikasyon aşamasına kadar tüm gereklilikleri tamamlayarak ISO 37001 sertifikası sürecine uyum amacıyla 
danışmanlık verip, sertifika edinildikten sonra, kurum içerisindeki majör değişiklikleri ve en iyi uygulamalardaki gelişimleri ele 
almak için periyodik denetimler gerçekleştiriyoruz.

Sosyal Uyumluluk Denetimi, tedarikçilerin zorla çalıştırma, çocuk işçiliği, sağlık ve güvenlik, ayrımcılık, taciz ve fiziksel 
istismar, çalışma saatleri, çalışanlara sağlanan faydalar, sendikalaşma, iş ahlakı ve dürüstlük, ile çevre konularında 
yürürlükteki yasa ve yönetmeliklerle uyumluluğunu risk-bazlı olarak denetleyen ve tespit edilen olgunluk seviyesine göre ilgili 
önerilerin yapılmasını içeren bir hizmettir.

Deneyimli profesyonellerimiz, şirket yönetiminiz ve çalışanlarınız için aşağıdaki konularda eğitimler düzenlemektedir: 

• İş etiği ilkeleri

• Rüşvet ve yolsuzluğun önlenmesi

• Etik bildirim süreçleri

• Soruşturma ve ifade alma teknikleri

• Suistimal farkındalık eğitimleri

• Ulusal ve uluslararası mevzuata ilişkin eğitimler verilmektedir (FCPA, FATCA vb.)

ISO 37001: Yolsuzlukla Mücadele Yönetim Sistemi’ne Uyum 
Danışmanlığı

Sosyal Uyumluluk Denetimi

Eğitimler
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Sürdürülebilirlik 
Hizmetleri

KPMG küresel ağının bir parçası olan sürdürülebilirlik 
ekibimiz ile hızla değişen günümüz koşullarında uzun vadeli 
değer yaratmanıza yardımcı oluyoruz. 

Çevre, sosyal ve yönetişim alanlarında zorlukların ve 
önceliklerin doğru tanımlanması, raporlanması ve etkin 
yönetilmesi amacıyla uzman ekibimiz ile sunduğumuz 
hizmetlerimizle, müşterilerimiz için değer yaratma 
misyonuyla çalışıyoruz.
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KPMG Sürdürülebilirlik ekibimizle, mevcut ana akım raporlama yaklaşımı ile yatırımcı beklentileri arasındaki boşluğu 
doldurmak amacıyla geliştirilen entegre raporlama çerçeve yaklaşımının doğru uygulanabilmesine yardımcı olur. 

• Entegre faaliyet raporlaması olgunluk değerlendirmesi

• Entegre faaliyet raporlama stratejisi geliştirilmesi ve uygulanması

• Entegre faaliyet raporu içeriğinin geliştirilmesi

• Entegre rapor denetimi

KPMG Sürdürülebilirlik ekibimizle, öncelikleriniz doğrultusunda en uygun finansal olmayan raporlama standardının 
belirlenmesi, çevresel, sosyal ve yönetişim performansınızı ve yarattığınız etkiyi en doğru kapsamda raporlamanız 
aşamasında sunduğumuz danışmanlık ve denetim hizmetleri ile sizlere yardımcı oluyoruz.

• GRI, SASB, CDP raporlaması

• Sürdürülebilirlik endekslerine raporlama

• Sera gazı emisyon envanteri hazırlanması

• Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (SKA) raporlaması

• Yeşil tahvil raporlaması

• İklim değişikliği risklerinin raporlanması

• İnsan hakları raporlaması

• Sorumlu Yatırım Prensipleri’ne (PRI) göre yapılan raporlamaların kritik incelemesi

Entegre Raporlama ve Denetim

Sürdürülebilirlik Raporlaması ve Denetimi
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KPMG Sürdürülebilirlik ekibimizle, ESG risklerinizin çok yönlü ve doğru bir analiz ile belirlenmesinin ve raporlanmasının yanı 
sıra, risklerin etkin yönetimi ve fırsata dönüştürülmesi aşamasında sizlere rehberlik sağlıyoruz.

• ESG risklerinin analizi (KPMG Dinamik Risk Analiz (DRA) metodolojisi)

• İklim değişikliği ile ilgili risklerin analizi

• TCFD (Task Force on Climate-related Financial Disclosures) danışmanlığı ve raporlaması

KPMG Sürdürülebilirlik ekibimizle, kurumsal stratejinizin sürdürülebilirlik öncelikleriniz ile uyumlu bir şekilde oluşturulması ve 
uygulanması için sizlere yardımcı oluyoruz. 

• Sürdürülebilirlik stratejisi geliştirilmesi ve uygulanması

• Çevresel ve sosyal performansın iyileştirilmesi

• Çevresel ve sosyal risklerin etkin yönetimi

• Yenilenebilir enerji stratejisinin geliştirilmesi ve uygulanması

• Düşük karbon stratejisi geliştirilmesi ve uygulanması

• Sıfık atık stratejisi geliştirilmesi ve uygulanması

Çevresel, Sosyal ve Yönetişim (ESG) Risklerinin Analizi ve TCFD 

Sürdürülebilirlik Stratejisi

KPMG Sürdürülebilirlik ekibimizle, tedarik zincirinizde sürdürülebilirlik uygulamalarının en üst seviyeye taşınması gibi zorlu bir 
görevi başarıyla yerine getirmeniz ve süreçlerinizde döngüsel tasarım yaklaşımını en kapsamlı şekilde uygulayabilmeniz için 
sizlere destek oluyoruz.

• Tedarik zincirinin çevresel ve sosyal değerlendirmesi ve denetimi

• Tedarik zinciri risklerinin belirlenmesi ve yönetimi

• Tedarik zinciri kapasite geliştirme eğitimleri

• Döngüsel ekonomi trendlerinin araştırılması ve analizi

• Döngüsel ekonomi stratejisinin geliştirilmesi ve uygulanması

• Döngüsel etkinin değerlendirilmesi, raporlanması ve denetimi

Döngüsel Ekonomi ve Sürdürülebilir Tedarik Zinciri
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KPMG Sürdürülebilirlik ekibimizle, ölçeklenebilir bir şekilde şirketinizin, ürünlerinizin, yatırımlarınızın veya hizmetlerinizin 
önemli çevresel ve sosyal etkilerini ölçerek, iş stratejinizi ve aksiyon planınızı bu doğrultuda yönetmenize yardımcı oluyoruz.

• Ekonomik, sosyal ve çevresel etkinin ölçümlenmesi, raporlanması ve değerlendirilmesi (KPMG True Value metodolojisi)

KPMG Sürdürülebilirlik ekibimizle, en az finansal durum tespiti kadar önem taşıyan ESG durum tespitinin en doğru şekilde 
yapılması için sizlere yardımcı oluyoruz.

• Alıcı taraf - çevresel, sosyal ve yönetişim durum tespiti

• Satıcı taraf - çevresel, sosyal ve yönetişim durum tespiti

KPMG Sürdürülebilirlik ekibimizle, sunduğu geniş kapsamlı sürdürülebilirlik finansmanı hizmetleri ile hem bankalara hem de 
şirketlere rehberlik sağlıyoruz. 

• Yeşil/sürdürülebilir/sosyal tahvil çerçevesinin geliştirilmesi ve denetimi

• Sorumlu bankacılık danışmanlığı

• Sorumlu yatırım kriterleri danışmanlığı ve denetimi

KPMG Sürdürülebilirlik ekibimizle, faaliyetleriniz kapsamında insan haklarının sağlanması amacıyla sunduğu özelleşmiş 
hizmetler ile sizlere rehberlik sağlıyor.

• İnsan hakları politikası ve stratejisinin geliştirilmesi, uygulanması ve analizi

• Paydaş etkileşimi ve analizi

• Kapasite geliştirme eğitimleri

• İnsan hakları risk değerlendirmesi

• Sosyal etki değerlendirmesi

KPMG True Value

ESG Durum Tespiti 

Sürdürülebilirlik Finansmanı ve Sorumlu Yatırım

İnsan Hakları ve Sosyal Etki
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İnsan ve Değişim 
Yönetimi 
Danışmanlığı 
Teknolojik gelişmeler ve değişen trendlerin neden olduğu 
belirsizlik ve fırsatlara hazır mısınız?

KPMG Türkiye İnsan ve Değişim Yönetimi ekibi olarak, 
çeşitli sektörlerde büyük ve küçük ölçekli organizasyonların 
İnsan Kaynakları stratejisi, politika ve prosedürlerinin 
tasarlanması, uygulaması ve/veya iyileştirmesi konularında 
destek veriyoruz. 

İK stratejilerinin kurumun ihtiyaçlarına paralel olması 
sektördeki yerini korumasında kritik bir faktör olarak 
karşımıza çıkmaktadır. 

İnsan ve Değişim Yönetimi ekibinin amacı çalışanlarınıza 
uygun ortam, araç ve sistemleri sağlayarak kendi uzmanlık 
alanlarında gelişmelerini sağlamaktır. 
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BCM (Behavioral Change Management) metodolojimiz ile müşterilerimizin değişim projelerini hayata geçirmelerine yardım 
ediyoruz. 

Değişim yönetimi metodolojimizle, teknolojik dönüşüm sürecinden geçen, dış kaynak ile çalışmayı planlayan, organizasyon 
yapısında değişiklikler olan veya mevzuat değişiklerine uymayı hedefleyen kurumlardaki çalışanların yeni ortama adapte 
olması, başarılarının devam etmesi ve yeniliklerin çalışanlarca sürdürülmesi konusunda büyük bir etki sağlıyoruz. 

Değişim Yönetimi Hizmetlerimiz

• Kültür ve Değişim Yönetimi

• Dünya Klasmanında Çalışan Deneyimi 

• İletişim Stratejisi 

Bir organizasyonun ihtiyacı olan yetkinliklere sahip olması, gelecekte başarılı olması gereken yetenekleri belirleyip bunları 
elde edebilmesine bağlıdır. 

Kurumunuzun kendine has özellikleri olduğu gibi stratejik hedeflerinizi sağlayabilmesi için seçilen yeteneklerin de eşsiz 
olması gerekir. Bunu müşterilerimize sağlamak için KPMG Tune in to Talent yöntemini kullanıyoruz.

Yetenek Yönetimi Hizmetleri:

• Yetenek Yönetimi

• Yedekleme Planı Stratejileri 

• İş Değerlendirme

• Kariyer gelişim planları

• KPMG Akademi

• Liderlik

• Seçme ve Yerleştirme

Değişim Yönetimi 

Yetenek Yönetimi
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KPMG’nin “Organization Design for Performance (ODP)” metodolojisi ile müşterilerimizin organizasyonel yapılarını ve bu 
yapının etkin çalışmasını sağlayacak yönetişim mekanizmalarını kurguluyoruz.

Çalışanların yüksek performans göstermelerini sağlayan kritik destekleyici organizasyonel unsurları tanımlamak ve 
tasarlamak için dört aşamalı bir yaklaşımla istenen performans sonuçlarını gerçekleştirmelerini sağlıyoruz. 

Yaklaşımımız organizasyonları uzun vadeli performans sağlayacak stratejilere ve süreçlere göre yapılandırmaktır.  

Performans Odaklı Organizasyonel Yapılanma Hizmetleri:

• Organizasyonel Tasarım

• Performans Yönetim Sistemi Tasarımı

• Performans ve Satış odaklı Prim Sistemleri 

• Ücret ve Ödüllendirme Yönetimi 

Teknolojiye paralel olarak değişim içinde olan İK birimleri için önemli zorluklar ve olası fırsatlar bulunmaktadır. Müşterimizin 
başarılarını artırmak için, uygun teknolojik çözümler ile İK fonksiyonunu güçlendiriyoruz.

İK dönüşümü hizmetlerimiz ile İK uygulamalarınızın stratejik hedefleriniz doğrultusunda en etkili seviyeye çıkarılmasını 
sağlıyoruz. 

İK Dönüşümü Hizmetleri

• İK Strateji ve İş Planı

• İK Değerlendirmesi 

• İK Verimliliği 

• İK Hizmet Modeli 

Performans Odaklı Organizasyonel Yapılanma

İK Dönüşümü

Organizasyonların ihtiyaç duydukları kaynaklar konusunda daha iyi karar verebilmeleri için daha düşük maliyetli olmaları ve 
müşterileri, çalışanları ve işletmeleri için strateji ve vizyonlarını sunabilmeleri gerekmektedir. 

Müşterilerimiz iş gücü performanslarını nasıl optimize edecekleri konusunda daha bilinçli kararlar alabildiklerinde daha 
başarılı olmaktadır. Bununla birlikte, birçok firma «işin geleceği», «büyük veri», «robotik», «otomasyon» ve «ekonomi 
esnekliği» ile birlikte ortaya çıkan iş gücü zorluklarıyla yüzleşmektedir. Sonuç olarak, pazarda bu zorlukları aşmaya yardımcı 
olacak kaynak sayısı oldukça azdır.

Stratejik İş Gücü Analitiği Metodolojisi ile iş gücü planlaması ve İK analizlerine yapısal ve veri odaklı bir yaklaşımla geleceğin 
iş gücünün tasarlanması için müşterilerimize vizyoner yatırım stratejileri sunarak destek sağlıyoruz.

İş gücü Analitiği Hizmetleri:

• Stratejik İşgücü Planlama

• IK Analitiği

• IK teknolojisi, stratejisi ve uygulaması

İş Gücü Analitiği
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