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Yeni sigortacılık muhasebe standartları 1 Ocak 
2021 tarihinde yürürlüğe girecek, ancak yine 
de beklemek için zaman yok.

Türkiye’deki sigorta uzmanları, aktüerler, 
sistem analistleri ve muhasebecilerin yeni 
dönemi çok iyi anlaması gerekiyor. Solvency 
II’yi özümsemek zorunda kalmamış olsak 
da, UFRS17 finansal tabloları etkileyen bir 
değişim ve Mayıs 2017’de yayımlandı.. 

1. Hangi şirketlerin benimsemesi gerekecek? 
Türkiye’deki çok uluslu şirketler gruba raporlama 
gereklilikleri nedeniyle halihazırda çalışmalarına başladı 
veya çok yakın zamanda başlayacak. Bu süreçteki 
zorlukları gören pek çok şirketin 2018 yılı içinde 
değerlendirmelerine başlayacaktır. Neticede, yerel 
mevzuat değişmese bile Türkiye’deki banka veya 
holdinglere konsolide olan veya borsada işlem gören 
tüm sigorta şirketleri UFRS’ye göre raporlama yapmak 
zorundadır.

2. Bu sadece bir mevzuata uyum konusu mu? 
Bu sorunun cevabı bugün bulunduğumuz noktada 
önemli görülmeyebilir. Ancak değişimi mevcut 
iş ve süreçleri daha da geliştirmek için bir fırsat 
olarak algılarsak, bunun sadece bir mevzuata uyum 
konusundan ibaret olmadığı görülebilir. Türkiye’deki 
sigortacılık sektörü, nitelikli çalışanlarla sürekli gelişen 
büyük bir sektör ve “Daha iyisini yapabiliriz. Peki, neleri 
daha iyi yapabiliriz?” sorusu gündemimizde olmalı.

3. Beklemek bazı finansal riskler ve itibar riskleriyle 
sonuçlanabilir 
Yeni standardın, daha fazla şeffaflık ve tüm dünyadaki 
sigorta şirketlerinin finansal performansları arasında 
daha fazla karşılaştırılabilirlik sağlaması bekleniyor. 

Bu nedenle, yeni standardın finansal etkilerini analiz 
etmeye başlamadıysanız, yatırımcıların 2019 yılından 
sonraki finansal performansınızı değerlendirmeleri nasıl 
mümkün olacak?

4. Disiplinler arası uygulama 
Yeni standart, farklı uzmanlık alanlarından farklı çalışma 
gruplarını bir araya getiriyor. Muhasebeciler, aktüerler, 
sistem analistleri, BT uzmanları ve vergi uzmanları... 
Herkesin küçük gruplar halinde çalışmaya başlaması, 
ancak büyük resmi görmeye hazır olması gerekiyor.

5. Doğru zamanda, doğru ekibe, doğru soruları sorun 
Başlıca üç konu var: ‘finansallar’, ‘operasyonlar’ ve 
‘insan kaynağı’. Doğru soruları sormak ve zorlukları 
doğru anlamak gerekiyor. Bu noktada sektörde 
akla gelen ilk soru muhtemelen “Trafik havuzu 
sınıflandırması nedir?” olacaksa da doğru sorular 
aslında aşağıdakilerdir: 

• Kârlı poliçeler mi sunuyoruz?

• Kârlılık veya süreçler açısından baktığımızda yeni 
ürünlerin tasarımını değiştirmemiz gerekiyor mu?

• Reasürans politikalarımızı gözden geçirip revize 
etmemiz gerekiyor mu?

• Yeni standart, sermaye yönetimini nasıl etkileyecek?

• Yeni Kilit Performans Göstergeleri (KPI) neler?

• Şirketimizdeki çalışanların bu değişime hazır ve 
eğitimli olduklarından nasıl emin olabiliriz?

• Yeni veri ve sistem gereklilikleri nelerdir?

• Vergiyle ilgili başka konular da gündeme gelecek 
mi?
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2020 yılı için karşılaştırmalar gerekecek; peki, 2021 
yılı bütçe çalışmalarınız ne zaman başlıyor?

Küresel KPMG bilgi birikimi ve tecrübesiyle 
size nasıl destek olabiliriz? 

KPMG profesyonelleri, ekibinizin bir parçası 
olarak ve küresel bilgi birikimleri ile bağlantıları 
sayesinde şirketinizi doğru analiz ederek 
bu önemli değişim yönetiminde yönünüzü 
bulmanıza yardımcı olabilir.

• Küresel KPMG ekibi, hali hazırda çok uluslu 
büyük sigorta şirketleriyle çalışıyor. Her yeni 
projeyle birlikte yaklaşımlar ve şablonlar 
geliştiriliyor.

• Küresel araçlarımız olduğu gibi, ilgili şirketin 
kendine özel şartlarına uyum sağlamak için 
sigorta şirketleriyle birlikte de çalışıyoruz.

• KPMG olarak ülke farklılıklarını dikkate almakla 
birlikte, tüm ülkelerde tutarlı bir yaklaşım 
uyguluyoruz.
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