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Bizlere çok kýsa gibi gelen bir süre önce yeni yýlý karþýlarken, büyük bir hýzla ikinci çeyreðe giriþ
yaptýk. Geçen süre içinde birçok faaliyet gerçekleþtirdik. Gerek müþterilerimize verdiðimiz
seminerler, gerek sivil toplum kuruluþlarý ve ticaret/sanayi odalarý iþbirlikleri ile gerçekleþtirdiðimiz
Yeni Türk Ticaret Kanunu (Yeni TTK) ve Türkiye Finansal Raporlama Standartlarý (TFRS) eðitimleri
aracýlýðý ile, yaklaþan deðiþiklikler hakkýnda bir farkýndalýk oluþturmak üzere adýmlar attýk.

Öncelikli olarak, birçok eðitim ve seminerimiz Ýstanbul içinde gerçekleþti. Ýstanbul dýþýnda ise,
þirketlerin yönetim kademelerine özel gerçekleþtirdiðimiz Yeni TTK seminerlerine ilave olarak,
Bursa Sanayicileri ve Ýþadamlarý Derneði ve ardýndan Kahramanmaraþ Ticaret ve Sanayi Odasý
üyelerine verdiðimiz TFRS eðitimlerini geniþ katýlýmcý gruplarý ile gerçekleþtirdik. Siz bu satýrlarý
okurken, Gaziantep’te, Gaziantep Ticaret Odasý ve Gaziantep YMM Odasý iþbirliði ile organize
ettiðimiz Yeni TTK seminerini henüz tamamlamýþ olacaðýz. Bu eðitim ve seminerler bizler için, siz
deðerli profesyoneller ile bir araya gelmek ve fikir alýþveriþinde bulunmak için emsalsiz birer fýrsat.

Bizi heyecanlandýran bir diðer proje ise Ýstanbul Kemerburgaz Üniversitesi iþbirliði ile geliþtirdiðimiz
KOBÝ Akademi projesi. Bizler Grant Thornton olarak, Ýstanbul Kemerburgaz Üniversitesi’nin
oluþturduðu eðitim takviminde, KOBÝ’lerde denetim ve iç kontrol sistemleri, vergi yönetimi, KOBÝ
UFRS ve mali tablo analizi eðitimlerinde deðerli KOBÝ’lerimizin kurumsal yönetimlerine katký
saðlamayý hedefliyoruz. Ýlerleyen sayfalarda bu konuda daha fazla bilgi bulabilirsiniz.

Dergimizin yeni sayýsýnýn sizlere yeni fikirler getirmesini umarýz.

Yeni TTK ve UFRS’ye geçiþ süreci

Euro; tamam mý, devam mý ?

KOBÝ Akademi 

Finansal belirsizlik ortamlarýnda
iþletmenin sürekliliði

Kadýn yönetici araþtýrmasý;
Türkiye’nin konumu iddialý

UFRS’de beklenen deðiþiklikler;
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KAÇUV’un
aile evi projesi 

KAÇUV'un (Kanserli Çocuklara
Umut Vakfý) gerçekleþtirdiði "Aile
Evi" projesi yeterli maddi koþullarý
olmayan kanserli çocuklar ve
ailelerine tedavi sýrasýnda konaklama,
mutfak ve banyo hizmeti saðlamayý
hedefliyor. Kanser hastasý çocuðun,
hastanede aldýðý tedavi sýrasýnda baba
veya annenin barýnmasýna yardýmcý
olmayý hedefleyen Aile Evi,
Cerrahpaþa Týp Fakültesi'nin hemen
yakýnlarýndaki bir binada hayat
buluyor. 

http://www.kanserlicocuklaraumut.org/tr-TR/

Dünyada
kanser riski artýyor 

2030 yýlýnda 17 milyona yakýn kiþi
kanser sebebiyle hayatýný kaybedecek. 
2008 yýlý verilerine göre yýlda 12
milyon kiþiye kanser teþhisi
konulurken, 7,6 milyon kiþi kanserden
öldü. 2030 yýlýnda kanser vakalarýnýn
yýlda 26 milyona ulaþacaðý ve 17
milyon kiþinin bu amansýz hastalýktan
öleceði tahmin ediliyor. 

http://www.kanserlicocuklaraumut.org/tr-TR/

Aðzýna Saðlýk Türkiye

7 bölgeden kýrsal kentsel nüfus daðýlýmýný ve 9 farklý yaþ grubunu temsilen, 3.040 denek
üzerinde yürütülen araþtýrma verileri doðrultusunda ortaya çýkan sonuç Türkiye'de aðýz-diþ
saðlýðý, hijyeni ve bakýmý konusundaki toplumsal bilincin düþüklüðü oldu.
- Türkiye'de her 3 kiþiden 1'i diþlerini günde 1 kez bile fýrçalamýyor.
 Her 2 evden birine hiç diþ fýrçasý girmiyor.

- Bir kiþiye yýlda 1 tane bile diþ fýrçasý düþmüyor.
- Çürüklerin çokluðuna kýyasla kiþi baþýna 1 dolgulu diþ bile düþmezken;
çürükler tedavi edilmek yerine çekiliyor.
- Batý ülkelerinde diþ hekimine gitme sýklýðý yýlda 5 iken
ülkemizde 0.9.

Signal Türk Diþ Hekimleri Birliði ve Dünya Diþ Hekimleri Birliði'nden
3.040 kiþi üzerinde yapýlan aðýz taramasý ile Türkiye aðýz ve diþ saðlýðý haritasý çýkarýldý. 

-

http://www.signalturkiye.com/

Daha saðlýklý diþler
için :
1. Sabah kahvaltýsýndan sonra ve
akþam yatmadan önce diþlerinizi
fýrçalayýn ve her gün düzenli
olarak diþ ipi kullanýn.
2. Diþ fýrçanýzý küçük
baþlý seçin.
3. Diþlerinizin iç yüzeylerini,
dýþ yüzeylerini, çiðneyici
yüzlerini ve dilinizin
üstünü fýrçalayýn, ara
yüzlerde diþ ipliði kullanýn.
4. Orta derecede sert ya da
yumuþak kýllý diþ fýrçasý
kullanýn, fýrçanýzý belirli
aralýklarda deðiþtirin.
5. Dengeli beslenmeye
dikkat edin.
6. Diþlerinizi çürüðe karþý
daha dayanýklý hale getiren
uygulamalarla ilgili
(florlama ve fissür örtücüler)
bir diþ hekimine baþvurun.
7. Florürlü bir diþ macunu kullanýn.
8. Þekerli yiyecekleri ana öðünlerde
tüketin, yemek aralarýnda bir þey
yememeye özen gösterin.
9. Çürüklerin erken yakalanmasý için belirli
periyotlarla diþ hekimine baþvurun.

http://www.sporvesaglik.com

Sigaranýn zararlarýndan sadece üç tanesi
-Nikotin beyin ve sinir sistemi üzerinde baskýlayýcý, uyuþturucu etki gösterir, kan
basýncýný yükseltir, nabýz sayýsýný arttýrýr, sindirimi yavaþlatýr, kanýn damarlar
içindeki dolaþýmýný bozar, organlarýn yeterli kan almalarýný engeller.
Çok yüksek dozlarda alýndýðýnda bulantý ve kusmaya neden olur, solunum felci
yaparak ölüme yol açar.
-Dumanda bulunan katranýn içinde 4000 dolayýnda kimyasal madde vardýr.
Bunlar arasýnda bulunan asitler, alkol aldehitler, ketonlar, siyanür, karbonmonoksit
gibi maddeler doðrudan zehir etkisi gösterirler ve organlarda tahribat yaparlar.
Kalp hastalýklarý, akciðer kanseri, vücuttaki baþka kanserler (gýrtlak kanseri, mesane
kanseri, yemek borusu kanseri, rahim kanseri v.b.) bronþit, amfizem gibi pek çok
                                  hastalýðýn sigaraya baðlý olarak meydana geldiði bilimsel olarak
                                              kanýtlanmýþtýr.
                                                          -Sigara dumanýnýn içinde %4 oranýnda
                                                               karbonmonoksit bulunur. Bu gaz,
                                                                    alyuvarlardaki hemoglobine baðlanarak
                                                                         hemoglobinin oksijen taþýmasýný engeller.
                                                                              Sigara içenlerde hemoglobinin oksijen
                                                                                   taþýma kapasitesi %2.5 ile %15
                                                                                       arasýnda azalýr. Bunun sonucunda
                                                                                        organlar yeterli oksijen alamazlar.
                                                                                           Özellikle beynin yeterli oksijen
                                                                                              alamamasý sonucu düþünme,
                                                                                                 karar verme, net görme ve
                                                                                                   iþitme gibi önemli bazý
                                                                                                     fonksiyonlarýnda
                                                                                                      zayýflama olur.
                                                                                                       Karbonmonoksit ayrýca
                                                                                                         damarlarda kolesterol
                                                                                                         depolanmasýna yol açar.

                                                                                                          http://www.ssv.org.tr

Güne iyi bir baþlangýç yapmak için
tükettiðiniz kahvenin kötü bir ünü
olmasýnýn nedeni, içinde bulunan
kafein. Ama aslýnda bu sizin ruh
halinizi düzenliyor. Archives of
Internal Medicine tarafýndan yapýlan
araþtýrmada, günde 2-3 fincan kahve
tüketen kadýnlarýn günlük depresyon
riskinin %15 daha az olduðu saptanmýþ.
Araþtýrma görevlisi Dr. Alberto
Ascherio'ya göre; kafein, beyin
kimyasallarýný aktif hale geçirerek ruh
halinizin düzelmesini saðlayacak
dopamin ve serotonin salgýlýyor.
Kahve antioksidan açýsýndan zengin bir
kaynak ve kansere karþý korunma
saðlayan içeriðe sahip.

Sabahlarý bir fincan kahve içiyorsunuz,
o da yetmiyor ikinci fincaný da
alýyorsunuz... 

www.hthayat.com

KANSERLÝ ÇOCUKLARA UMUT VAKFI

Yüksek tansiyon, kolesterol, karaciðer

yetmezliði, obezite ve diyabet...

Ve bunlarýn sonucunda kalp

hastalýklarý, hatta kanser. Þeker, aþýrý

tüketildiðinde bu hastalýklara davetiye

çýkarýyor. California Üniversitesi’nden

araþtýrmacýlar, ''Þeker hakkýndaki

zehirli gerçek'' isimli makalede, þeker

tüketiminde yaþ sýnýrlamasý getirilmesi

ve yüksek vergiyle tüketimin

azaltýlmasý gerektiðini savundu.

Araþtýrmacýlar, vücudun hazýr þekere

hiçbir þekilde ihtiyacý olmadýðýný,

bunun yerine bal ve meyve gibi doðal

þeker kaynaklarýnýn tüketilmesi

gerektiðini söylüyor.

Bazý uzmanlara göre, týpký alkol ve

sigara gibi, þeker tüketiminin de vergi

politikalarýyla kontrol altýna alýnmasý

gerekiyor. 

www.cnnturk.com

Beyaz zehir; þeker

Tayvanlý iþçiler “mola” istiyor
Tayvan'da, aþýrý çalýþma saatleri nedeniyle görülen iþçi ölümleri artýyor. Tayvanlý

iþçiler Japonya ya da ABD'de çalýþanlara oranla ortalama yüzde 20, Almanya'da

çalýþanlara oranla ise yüzde 50 daha fazla çalýþýyor. 

www.bbc.co.uk

 

saðlýk sorunlarýna yol açmakla kalmýyor, ölümcül sonuçlar da doðurabiliyor.

Tayvan hükümetinin tahminlerine göre, geçtiðimiz yýl ülkede her 40 kiþiden biri

fazla mesaiden ve aþýrý yüklü çalýþma temposundan kaynaklanan  sebeplerden

dolayý öldü. Bu, önceki yýla kýyasla dört katlýk bir artýþ demek. Tayvan’da, bizzat

fazla mesai ile baðlantýlý saðlýk sorunlarýnýn tespit edilmesi için açýlmýþ klinikler

bulunuyor. Tayvanlý iþçiler, dünyanýn en uzun çalýþan, en çok yorulan emekçileri

olarak biliniyor. Fakat bu çalýþma kültürü, ülkede giderek daha çok eleþtirilir hale

geliyor. Diðer taraftan, ülkenin uluslararasý pazarlarda rekabet gücünü kaybetmemesi

gerektiðini söyleyen iþverenler, özellikle küresel krizin etkilerinin hissedildiði þu

günlerde bu çalýþma kültürünün devam etmesi gerektiðini savunuyor.

Bu çalýþma temposu, sadece

Günde 2-3 fincan
kahveyle daha az
depresyon 

                                                                              Sigaraya
                                                                              bayýlýyoruz !

                                                                                                      -15 yaþ üstü erkeklerin
                                                                                                      %62,8'i, kadýnlarýn
                                                                                                    %24,3'ü ve tüm nüfusun
                                                                                                   ise %43,6'sý sigara
                                                                                                 kullanmaktadýr.
                                                                                              -Toplam nüfusta sigara
                                                                                           kullaným oranlarý, erkeklerde
                                                                                        %53,3 ve kadýnlarda ise
                                                                                     %19,3'tür. 
                                                                                 - Batý toplumlarýnýn tersine sigara
                                                                            içme sýklýðý ülkemizde eðitim düzeyi
                                                                       ile paralel olarak artmaktadýr. Okula
                                                                 gitmeyenlerde sigara içme oraný %26,
                                                           ilkokul mezunlarýnda %47, ortaokul
                                                 mezunlarýnda %52, lise mezunlarýnda %45 ve
                                         üniversite mezunlarýnda %59'dur.
                           -Sigara býrakma programlarýnda etkin rol oynamasý öngörülen
týp doktorlarýnýn %44'ü, öðretmenlerin % 51'i ve gazetecilerin % 64'ü sigara
içmektedir. 
-Sigara içicilerin %20'si 11–14 yaþlarý arasýnda, tüm içicilerin ise %83'ü, 21 yaþýndan
küçük bir yaþta sigaraya baþlamaktadýr. 
-Ýlköðretim sekizinci sýnýf öðrencilerinde yapýlan bölgesel bir çalýþmada erkek
öðrencilerin %11,5'i ve kýz öðrencilerin ise %1,9'unun sigara içiyor olduðu
görülmüþtür. Ýlkokul öðrencilerinin % 95'i sigara markalarýný tanýmaktadýr.
-Yapýlan çalýþmalara göre, 19 yaþýndan sonra sigaraya baþlama oraný %10,
24 yaþýndan sonra sigaraya baþlama oraný ise % 5'lerin altýndadýr.
www.sigaraylasavasanlar.com.tr

Grant Thornton'un, 40 ülkeden

6.000 üst düzey yönetici ile

yaptýðý araþtýrma, stres ve tatil

arasýndaki iliþkiyi ortaya koydu.

Rapor sonuçlarýna göre, Japonya

(5 gün), Çin (7 gün) ve Tayland

(8 gün) gibi yýl boyunca en az tatil

yapýlan ülkelerde üst düzey yönetici

konumunda görev yapan yöneticiler,

ayný zamanda stres seviyesinde en

çok artýþ ifade eden yöneticiler olarak

dikkat çekiyor. Diðer taraftan, 2011

yýlýnda en fazla tatil yapan ülkeler

olan Hollanda (22 gün), Rusya

(36 gün) ve Danimarka (25 gün) ise

stres seviyesinde, bir önceki yýla

göre en az artýþ ifade eden ülkeler

olarak öne çýktý. 

Grant Thornton IBR Raporu 

Stres ve tatil
arasýndaki iliþki
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Yeni TTK ve UFRS’ye geçiþ süreci

zorunluluðu getirilmiþtir (Madde 516).
Tüm þirket ve þirketler topluluðunun
muhasebe denetimi zorunlu tutulmakta ve
baðlý ve hakim þirketlere raporlama
yükümlülükleri getirilmektedir (Madde 199).
Yeni TTK her sermaye þirketine internet
sitesi yapma ve çeþitli mali, operasyonel,
yönetimsel, hukuksal ve yasal içerikli bilgiyi
internet sitesinde verme zorunluluðu
getirmektedir (Madde 1524). Halka açýk
olan þirketlerde yönetim kurulunca riskin
erken saptanmasý amacýyla, riskin erken
teþhisi komitesinin kurulmasý ve bu komite
tarafýndan rapor düzenlenmesi gerekmektedir.
Diðer þirketlerde ise bu komitenin kurulmasý,
denetçinin gerekli görüp bunu yönetim
kuruluna bildirmesi halinde söz konusudur
(Madde 378). Þirketin internet sitesine
sahip olmasý ile birlikte, anonim þirketlerde
genel kurul toplantýsýnýn online olarak
yapýlmasý mümkün olmaktadýr
(Madde 1527). Yeni TTK ile SPK Kurumsal
Yönetim Ýlkeleri uyum içerisindedir. Yeni
TTK “Kurumsal Yönetim” anlayýþýný ilk
etapta halka açýk anonim þirketler için
öngörmüþtür.

Yeni TTK’nýn, yürürlük tarihi yakýnlaþtýkça 
þirketlerin vakit kaybetmeden Uluslararasý
Finansal Raporlama Standartlarýna uygun
hesap ve kayýtlarýn oluþturulmasý amacýyla
planlama hazýrlýklarýna baþlamalarý daha
fazla önem kazanmaktadýr. Her þirket Yeni
TTK’nýn kendisini ne ölçüde etkileyeceðini
deðerlendirmeli ve uygun eylem planýný
uygulamaya almalýdýr. 

Ýþletmenin geleceðini ilgilendiren her önemli
karar gibi UFRS’ye geçiþin de doðru
zamanlamasýnýn potansiyel fayda ve

1 Temmuz 2012 tarihinde yürürlüðe girecek
Yeni Türk Ticaret Kanunu ile 1 Ocak 2013
tarihinden itibaren iþletmelerin, Uluslararasý
Finansal Raporlama Standartlarýna uygun
olarak muhasebe kayýtlarýný tutmalarý ve
finansal raporlama yapmalarý gerekmektedir.
UFRS’ye geçiþ ile birlikte, Yeni TTK
þirketlere raporlama, denetim ve yönetim
açýlarýndan bir çok önemli yükümlülükle
birlikte, þirketlerin muhasebe uygulamalarý
ile ilgili UFRS ilkelerinin benimsenmesi
konusunda önemli yenilikler getirmektedir
(Madde 88). 

Söz konusu yeniliklerde teknolojik altyapý
hazýrlýklarý önem kazanmaktadýr. Yapýlacak
teknolojik yatýrýmlar, iþletmenin, UFRS'ye
göre finansal tablo ve bütçe hazýrlama ile
etkin iç kontrol sistemi saðlamada ne
derecede yeterli olacaðýna baðlýdýr.
Muhasebe, finans, risk yönetimi ve denetimi
konularýnda yönetim kuruluna baþka hiçbir
organa devredemeyeceði görev ve yetkiler
verilmiþtir (Madde 375). Yönetim kuruluna
þirketin, o yýla ait faaliyetleri ile finansal
durumu hakkýnda ayrýntýlý bilgi sunulmasýný
amaçlayan yýllýk faaliyet raporu hazýrlamasý

UFRS'ye geçiþ iþletme içindeki, finans, insan
kaynaklarý, vergi, hukuk, biliþim teknolojisi
ve yatýrýmcý iliþkileri dahil þirket içindeki
departmanlara olan etkisinin
deðerlendirilmesini içermektedir. Bu süreç,
yönetim kurulu, denetim komitesi,
hissedarlar ile dýþ denetçiler ve diðer ilgili
taraflarý da ilgilendirir.    

Geçiþ sürecinin iyi yönetilmesi þirketlere
uygulama maliyetlerinin düþürülmesi, bazý
sistem ve proseslerde standardizasyona
gidilmesi, yasal mercilere yapýlan raporlama
faaliyetleri ve diðer raporlama kontrollerinin
merkezileþtirilmesi, muhasebe politikalarýnýn
uygulanmasýnda tutarlýlýk saðlanmasý gibi
katkýlar saðlayacaktýr.  

UFRS’ye geçiþin saðlanmasý:       
UFRS’ye geçiþ süreci þirketten þirkete
deðiþiklik gösterse de kýsa bir zamanda
tamamlamak zordur. Geçiþin daha uzun bir
zaman aralýðýna yayýlarak, belli aþamalarla,
saðlam temellere dayandýrýlmasý iþletmeler
için bir çok fýrsat yaratacaktýr. Bu süreçte
iþletmenin, planlama yaparak gerekli insan
kaynaðýný geçiþ sürecine tahsis etmesi ve
çalýþma ekiplerini belirlemesi önemlidir.   

Bu zor süreci baþarýyla yürütmek için
iþletmeler Yeni TTK'ya geçiþ sürecini iyi bir
þekilde analiz etmelidir.  

Geçiþ sürecinde dikkate alýnacak unsurlar: 

I)Personelin UFRS'nin gerekleri hakkýnda
gerekli bilgi, donaným ve eðitime sahip
olmasý ve UFRS’ye uygun finansal tablo
hazýrlayacak yetkinlikte olmasý, 

II)UFRS'ye geçiþ tarihine kadar kullanýlan
muhasebe politikalarýndan hangilerinin
UFRS ile uyumlu olduðunun belirlenmesi, 

III)Ýþletme içinde UFRS'ye uygun raporlama
yapmakta olan ve yapacak departmanlarýn
belirlenmesi,

IV)UFRS'ye geçiþin iþletmenin sermaye veya
finansman kaynaklarýna eriþimini nasýl
etkileyeceðinin belirlenmesi, 

V)UFRS’ye geçiþte kullanýlacak planlama
yazýlýmý veya diðer yazýlým gereklerinin tespit
edilmesi, 

VI)UFRS’ye geçiþ sürecinde düþünülen yeni
iþletme birleþmesi, alým satým gibi iþlemlerin
bulunmasý, 

VII)UFRS’ye geçiþin tahmini maliyet ve getiri
analizinin yapýlmasý.    

maliyetlerin iyice anlaþýlmasýna ve alýnacak
kararlarýn ayrýntýlý bir analize dayalý olmasý
gerektiðine inanýyoruz. Baþarýlý bir UFRS’ye
geçiþ projesi, teknik muhasebe ve finansal
raporlama ile birlikte iç kontrol sistemlerini,
düzenleyici, yasal ve yönetimsel, muhasebe
ve raporlama, teknolojik alt yapý ile birlikte
vergi, finansman ve hazine fonksiyonlarý,
yasal sözleþmeler, personel faydalarý, insan
kaynaklarý ve iletiþim gibi þirketin iç yapýsýna
dayalý unsurlarý da yakýndan ilgilendirir.  
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Dördüncü Aþama: Bu aþamada finansal
raporlama ve muhasebe sisteminin UFRS
ile uyumlu hale getirilmesi iþlemi
tamamlanmalý, Yeni TTK’nýn gereklerine
uygun bir biçimde UFRS’ye uygun ara dönem
finansal tablolarý oluþturulmalýdýr. UFRS’ye
uygun hazýrlanan ticari kar zarar sonuçlarý
ile vergiye tabi kar zarar matrahý arasýndaki
mutabakat çalýþmasý hazýrlanmalýdýr. 

UFRS’ye geçiþ teknik muhasebe, þirket içi
prosesler, iç kontroller, kanuni raporlamalar,
teknolojik altyapý ve organizasyon gibi bir
çok alaný etkilemektedir.  

Ýç kontrol ve iþletmenin tabi olduðu yasal
raporlama süreçleri ile ilgili dikkate
alýnmasý gereken hususlar: 
I)Þirketin iç kontrol sistemleri gözden
geçirilmeli, dökümantasyon ve test
süreçlerinin yeterliliði saptanmalýdýr, 
II)Hazýrlanan yönetim ve dahili yönetim
raporlarý gözden geçirilmelidir,
III)Þirketin tabi olduðu global raporlama
paket yükümlülükleri gözden geçirilmelidir,
IV)UFRS’ye  geçiþin vergisel yükümlülükler
veya getiriler açýsýndan yaratacaðý muhtemel
kazanç ve fýrsatlar deðerlendirilmelidir,

V)UFRS'ye geçiþin þirket içi uygulanan
maliyet muhasebesi sistemine olan etkisi
deðerlendirilmelidir, 
VI)UFRS’ye geçiþin iktisap muhasebesi
sistemine olan etkisi deðerlendirilmelidir. 

Teknolojik alt yapýda dikkate alýnmasý
gerekenler hususlar:
I)Þirkette uygulanan hesap planý ve
performans ölçüm metrikleri gözden
geçirilmeli, 
II)Çok uluslu olan veya iþtiraki/baðlý ortaklýðý
bulunan kuruluþlar için global konsolidasyon
gerekleri ortaya konmalý,
III)Alt sistemlerin konfigürasyon ve veri
toplama özellikleri deðerlendirilmeli, 
IV)UFRS’ye geçiþte farklý genel kabul
görmüþ muhasebe setlerine hakim olma
ve bunlarý yönetme kabiliyeti
deðerlendirilmelidir. 

Organizasyon ile ilgili diðer dikkate
alýnmasý gereken konular:  
I)Þirketin vergi yapýsý, tabi olduðu
mevzuattan kaynaklanan zorunluluklar, 
II)Tabi olunan düzenleyici kurumlara uyum
amaçlý yasal zorunluluklar,
III)Þirkette kullanýlan hazine ve nakit
yönetim sistemleri,
IV)Þirketin uymakla yükümlü olduðu yasal
sözleþmeler ve kredi sözleþmeleri,
V)UFRS’ye geçiþ ile görevlendirilecek þirket
personelinin eðitimi,
VI)UFRS’ye geçiþ ile birlikte yapýlmasý
gerekecek þirket içi ve dýþý bildirim ve
iletiþimler.

Sonuç olarak:

Yeni TTK ile birlikte UFRS’ye geçiþ,
iþletmelerin hesap planý, muhasebe kayýtlarý
ve finansal tablolarýný önemli ölçüde
etkileyecektir. Bunlarla birlikte bu sürecin
baþarý ile sonuçlanmasý, insan kaynaklarý,
sözleþme yönetimi, birleþme ve iktisaplar,
vergi deðerlemeleri ve teknoloji sistemi gibi
finansal olmayan konularýn da göz ardý
edilmemesine baðlýdýr.

Jale Akkaþ
Grant Thornton Türkiye Denetim Hizmetleri Ortaðý 
jale.akkaþ@gtturkey.com

Planlamaya dayalý UFRS'ye geçiþ sürecinde
atýlmasý gereken önemli adýmlar: 

Birinci Aþama: Bu aþamada iþletme, UFRS
konusunda bilgilendirilmeli; yeni
uygulamanýn finansal etkileri
deðerlendirilmeli, ön eðitim süreci ile yol
haritasý oluþturulmalýdýr. 
Ýkinci Aþama: Bu aþamada iþletme, yasal
muhasebe kayýtlarý üzerinden UFRS
uygulamasýna geçmeli, kendine uygun
muhasebe politikalarýný belirleyerek þirket
içinde kullanýlan sistem, iç kontrol ve
prosesleri yeniden tanýmlamalýdýr.  
Üçüncü Aþama: Bu aþamada, Yeni TTK’nýn
yürürlüðe girmesi ile yasal uygulama
baþlamalý, UFRS açýlýþ kayýtlarý oluþturularak
UFRS’ye geçiþ için açýlýþ bilançosu
hazýrlanmalýdýr. Bu aþamada yatýrýmcýlar ve
ilgili taraflarla olan iliþkilerin düzenlenmesi,
denetim prosedürlerinin tatbik edilmesi de
önemlidir.

Muhasebe ile ilgili teknik hususlar: 

I)UFRS’ye geçiþin ana hatlarý belirlenmeli, 

II)UFRS’nin ilk yýl uygulamasýna iliþkin

hususlar, UFRS1 - Uluslararasý Finansal

Raporlama Standartlarýnýn Ýlk Uygulamasýna

Ýliþkin Standardýn gerekleri anlaþýlmalý,  

III)UFRS’de mevcut esas yöntem ile izin

verilen alternatif yöntemlere iliþkin þirketin

benimseyeceði muhasebe politikalarý

saptanmalýdýr.  
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Euro; tamam mý devam mý ?
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Avrupa Birliði ülkeleri tek para birimine sýký sýkýya baðlý, herþeye raðmen kimse
Euro'dan kopmak istemiyor. Türkiye'de ise Euro'ya geçiþ istenmiyor. 

1951'de, II. Dünya Savaþý sonrasý dönemde,
Belçika, Fransa, Almanya, Ýtalya,
Lüksemburg ve Hollanda bir araya gelerek
Avrupa Birliði'ni kurdu. Takip eden yýllarda
Avrupa Birliði, gerek üye sayýsý, gerek
ekonomik ve politik etkisi açýsýndan giderek
geniþledi. Diðer taraftan, 2010'lara
gelindiðinde, borç krizi ile birlikte Avrupa
Birliði vizyonunda çatlaklar oluþmaya
baþladý. 2011'de çatlaklar geniþledi ve
büyük gri bulutlar gökyüzünü kaplamaya
baþladý. 

Baðýmsýz denetim, vergi ve danýþmanlýk
firmasý Grant Thornton, hazýrladýðý bu
raporda, Avrupa’nýn tek para birimi
kavramýný farklý perspektiflerden ele alýyor.
Bugünkü durumu, hem Avrupa Birliði
ülkeleri, hem Avrupa Birliði üyesi olup
Euro’ya dahil olmayan ülkeler, hem de
Türkiye gibi Avrupa Birliði üyesi olmayan
ülkelerden iþ dünyasý temsilcilerinin
görüþlerine dayanarak inceliyor. 2011'de
olanlar ve 2012’ye dair beklentileri
irdeleyen araþtýrma, iþadamlarýna tek para
birimi hakkýnda görüþlerini soruyor. 

I - Avrupa Birliði'ne üye olan ve Euro
kullanan ülkeler
Euro’nun temellerini atan Maastricht
anlaþmasýnýn 20. yýlýnda, Euro kullanan
ülkeler, yaþadýklarý tüm sýkýntýlara raðmen
Euro'nun varlýðýný ve devamýný destekliyor. 
Mevcut ekonomik koþullar düþünüldüðünde,
farklý koþullar altýnda olsa da, Euro’nun
devam etmesini isteyen grup %92 ile Avrupa
Birliði üyesi olup Euro kullanan ülkelerin
neredeyse tamamý. Bunlarýn %31’i devam
etmesini ve yeni ülkelerin katýlýmýyla
geniþlemesini isterken, %24'ü devam
etmesini fakat bazý ülkelerin Euro'dan 
çýkarýlmasýný istediðini belirtiyor. %37'lik bir
diðer grup ise devam etmesi gerektiðini ama
ileri bir tarihe kadar yeni ülke alýnmamasý
gerektiðini ifade ediyor, devam etmemesi
gerektiðini belirtenler ise %5 ile çok ufak bir
grup. Sonuçlarda ilginç olan ise, Yunanistan
ve Ýspanya gibi krizin en çok yaþandýðý iki
ülkenin, Euro’nun devam etmesi ve hatta
yeni üyeler ile geniþlemesi gerektiðini
düþünenler arasýnda baþý çekmesi
(Yunanistan %62, Ýspanya %53) Diðer
taraftan, ekonomisi zorda olan bir diðer ülke

Ýtalya'da ise %14'lük bir grup tek para birimi
döneminin bitirilmesi yönünde görüþ
bildiriyor ve bu oranla Ýtalya, Euro’ya son
verilmesi görüþünün çokluðu konusunda
baþý çekiyor. Fransa ve Almanya gibi son
dönemlerde Avrupa'nýn ekonomik ve politik
adýmlarýnda baþý çeken iki ülkeden gelen
cevaplarda hatýrý sayýlýr bir Euro sempatisi
göze çarpýyor (Fransa %95, Almanya %95)

Ülkenizin Euro'dan çýkmasýný ister misiniz ?
Ülkelerinin tek para birimi sisteminden
çýkarýlmasý konusunda istekli hiçbir ülke yok
gibi, Ýtalya'yý saymazsak tabi. Araþtýrmaya
Ýtalya'dan katýlan yöneticiler, Euro'ya son
verilmesi görüþünde baþý çektikleri gibi,
ülkenizin çýkarýlmasýný ister misiniz sorusuna
%16 ile en fazla evet cevabý veren ülke.
Onun hemen ardýndan %8 ile Ýrlanda geliyor.
Hayýrlarda ise %100 ile Finlandiyalý
katýlýmcýlar baþý çekerken, %98 ile Hollanda
ve %96 ile Belçika, Euro'dan kopmayý
neredeyse hiç istemeyen ülkeler olarak
görünüyor. 

Ýyi ki Euro kullanýyoruz !
Toplam durumu deðerlendirmeleri
istendiðinde, ülkelerinin Euro'ya katýlmýþ
olmasýný çok olumlu (%21) veya olumlu
(%50) bulduðunu belirtenlerin toplamý %71.
Olumsuz (%14) veya çok olumsuz (%4)
bulduðunu belirtenler ise %18. 

En büyük pozitif etki Euro kullanan ülkeler
ile ticaret geliþmesi iken en büyük negatif
etki maliyetlerin ve fiyatlarýn artmasý.
Euro kullanan tüm ülkelerin cevaplarý bir
arada ele alýndýðýnda, en büyük pozitif etki,
%23 ile diðer Euro ülkeleri ile ticaretin
geliþmesi olarak ortaya çýkýyor. 

Hemen ardýndan %15 ile kur farký riskinin
elimine edilmesi, %12 ile þeffaflýk ve daha
kolay fiyat kýyaslamasý dikkati çekiyor.
En büyük negatif etki ise %57 ile maliyet ve
fiyatlarýn artmasý gösterilirken, %12 ile daha
fazla oyuncu giriþi ve artan rekabet olarak
ortaya çýkýyor. 

Araþtýrmanýn diðer bölümü ise Avrupa
Birliði’ne üye olup Euro kullanmayan ülkeler
ile gerçekleþtirildi. Tek para birimi
döneminin bitmesi gerektiðini düþünenler
%13 ile, Euro kullanan gruptan 8 puan
daha fazla. Euro'nun geniþlemesi gerektiðini
düþünenlerde ise %29 ile Ýsveç ve %26 ile
Polonya baþý çekiyor. Tek para birimi
dönemi bitmeli görüþü ise Ýngiltere'de ve
Polonya'da katýlýmcýlarýn %14’ünün oyunu
alýyor. Toplam ortalamaya bakýlacak
olursa, Euro kullanmayan ülkelerin
katýlýmcýlarýnýn %64’ü Euro’nun varlýðýný
sürdürmesinden yana. Bu oran Euro
kullanan Birlik üyesi ülkelerde %92 idi.

II - Avrupa Birliði'ne üye olan fakat Euro
kullanmayan ülkeler
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Polonya’da çoðunluk, 5 yýl içinde Euro kullanmaya baþlayacaðýný düþünürken,
Ýngiltere asla tek para birimine geçilmeyeceði konusunda iddialý.
Polonyalý katýlýmcýlarýn %40'ý, önümüzdeki 5 sene içinde Euro kullanmaya baþlayacaklarýný
düþünürken, %36’sý 2016’dan sonra kullanabilecekleri þeklinde tahmin yürütüyor.
Ýsveç’te de katýlýmcýlarýn yarýdan fazlasý (%53) 2016'dan sonra Euro'ya geçilebileceðini
düþündüðünü ifade ediyor. Toplama bakýldýðýnda ise Euro kullanmayan AB üyesi ülkelerin
yarýdan fazlasý (%60) asla Euro'ya geçilmeyeceði yönünde hemfikir. Danimarka ve Polonyalý
katýlýmcýlarýn yarýdan fazlasý (Danimarka %62, Polonya %64) katýlmayý istediklerini
belirtirken, Ýngiltere'de bu oran sadece %12. Bu grubun, %68 ile yarýdan fazlasý katýlmayý
istemediklerini belirtiyor. 

Ülkenizin ne zaman Euro kullanmaya baþlayacaðýný düþünüyorsunuz ?
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III - Avrupa Birliði’ne üye olmayan ülkeler

Türkiye ve Gürcistan üyelikte avantaj
olduðunu düþünüyor. 
Avrupa Birliði'ne üye olmayan ülkelerde ise,
üyeliðin þirketleri için büyük avantaj
getireceðini düþünen ülkeler %44 ile Türkiye
ve yine %44 ile Gürcistan. Ýsviçreli
katýlýmcýlarýn %48’i bir deðiþiklik
olmayacaðýný düþünürken, %18’i büyük bir
dezavantaj olacaðý yönünde görüþ bildiriyor.
Türk katýlýmcýlarda, üyeliðin dezavantaj
yaratacaðýný düþünenlerin oraný %6. 

En büyük avantaj ihracat imkanýnýn artacak
olmasý, dezavantaj ise Avrupa Birliði’nin
getireceði ek yaptýrýmlar.
Bu grubun katýlýmcýlarý açýsýndan üyeliðin
getireceði en büyük avantaj %55 ile
ihracatýn artacak olmasý iken, en büyük

Ülkenizin AB’ye girmesinin þirketinizi ne þekilde etkileyeceðini düþünüyorsunuz ?
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dezavantaj kalemleri olarak %41 ile AB’nin
getireceði ilave kanun ve yaptýrýmlar ve %26
ile artacak olan rekabet olarak belirtiliyor.

Türk katýlýmcýlarýn yarýdan fazlasý Euro’ya
geçmek istemiyor. 
Ýsviçreli katýlýmcýlarýn neredeyse tamamý,
Türklerin ise yarýdan fazlasý Euro'ya geçmek
istemiyor. Ýsviçreli katýlýmcýlarýn %90’ý
Euro’ya geçiþi istemediðini belirtirken,
Türkiye’de isteyenler %32 ve istemeyenler
%62. Euro’ya geçiþi istemeyenler olarak ise,
Türkiye’nin hemen ardýndan %44 ile
Gürcistanlý katýlýmcýlar geliyor. 

Rapor sonuçlarýný deðerlendiren Grant Thornton Türkiye Baþkaný Aykut Halit, Euro kullanan ülkelerin
içinde bulunduklarý darboðaza raðmen, Euro kullanan AB üyesi ülkelerden rapora katýlan yöneticilerin
%92'sinin Euro'nun devamýný destekler nitelikte görüþ bildirdiðini hatýrlatarak “Bu büyük bir orandýr.
Euro kullanan iþ dünyasý temsilcilerinin büyük çoðunluðu, herþeye raðmen, istikrarýn tek para
biriminin devamý altýnda yakalanabileceðini umuyor.  Önümüzdeki 1-1,5 yýllýk süreç Avrupa için tek
para birimi açýsýndan ciddi bir sýnav olacaktýr ve bu sýnavda baþarýlý olunmasý durumunda Euro
gerçekten kalýcý olabilir. Bu baþarýnýn yakalanabilmesi ise Yunanistan ve Ýtalya gibi ülkelerin bulacaðý
çýkýþ yollarýna baðlýdýr. Aksi takdirde herkes devam derken, tam tersi yönde bir “çözülme”
gerçekleþebilir”

Hilal Baltacý
Grant Thornton Türkiye Pazarlama ve Ýþ Geliþtirme Müdürü
hilal.baltaci@gtturkey.com
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Finansal belirsizlik ortamlarýnda
“iþletmenin sürekliliði”

KOBÝ Akademi

Son zamanlarda özellikle Avrupa Birliði
ülkelerinde gündemden düþmeyen finansal
kriz ve belirsizlikler, dünya ekonomik
düzeninde çok da uzak olmayan bir
gelecekte yaþanabilecek büyük bir
çalkantýnýn ayak sesleri olabilir.

Kredi derecelendirme kuruluþlarýnca 2011
yýlýnda ABD'nin kredi notunun düþürülmesi,
ABD tarihinde yaþanan bir ilk olmakla
birlikte, “süper ekonomik güç”
tanýmlamasýna da ciddi bir gölge
düþürmüþtür.

Yunanistan'ýn ekonomik çöküþüyle baþlayan
olumsuz geliþmeler, Fransa'nýn ekonomi
notunun düþürülmesine kadar uzanmýþ ve
Avrupa ekonomileri üzerindeki soru iþaretleri
giderek artmaya baþlamýþtýr. Atlantik’in her
iki yakasýnda yaþanan problemler, sonunun
nasýl biteceði belli olmayan bir film gibi
devam etmektedir.

Ülke ekonomilerinin bile “sürekliliðini”
tartýþýr hale geldiðimiz bu belirsizlik
ortamýnda “iþletmelerin sürekliliði”
varsayýmýný nasýl tanýmlayacaðýz?
Ýþletmelerin sürekliliðine iliþkin olarak
þirketlerin dikkat etmesi gereken konular
nelerdir?

Süreklilik varsayýmý, normal koþullarda
iþletmelerin öngörülebilir bir gelecekte
faaliyetlerine devam ediyor olacaðý iflas,
konkordato gibi durumlarla karþýlaþmayacaðý;
varlýklarýndan fayda saðlamaya ve
yükümlülüklerini yerine getirmeye devam
edeceði anlamlarýný taþýmaktadýr.

Öngörülebilir gelecek, uluslararasý denetim
standartlarý tarafýndan bir yýllýk bir süre

olarak belirtilse de iþletmelerin sýnýrsýz
varsayýlan ömürleri içinde çok bir anlam
ifade etmeyecektir. Öngörülebilir gelecek
tanýmý, genel olarak deðil, iþletmeler
özelinde veya en azýndan sektörel koþullar
baz alýnarak yapýlmalýdýr. 

Þirketlerin uluslararasý standartlar
kapsamýnda “sürekliliðe” iliþkin yapacaklarý
finansal raporlamalar nasýl olmalýdýr?
Þirketler finansal raporlarýnda iþletmenin
sürekliliðine iliþkin açýklamalarý ve konuya
iliþkin planlamalarý nasýl yapacaktýr?

SPK’ya göre iþletmenin sürekliliðine iliþkin
deðerlendirmeler her durumda yapýlmalýdýr.
570 No'lu Uluslararasý Denetim Standardý’na
(ISA 570) göre yönetim, finansal tablolarýn
süreklilik esasýna göre hazýrlanýp
hazýrlanmadýðýnýn tespitinden birinci
derecede sorumludur. 

Ýþletmeler “sürekliliði devam ettirebilme”
yeteneðini ve bu yeteneði sýnýrlayan koþullarý
finansal raporlarda belirtmeli ve potansiyel
tehditlere karþý geliþtirdiði savunma
mekanizmalarýný açýklamalýdýr.

Ýstanbul Kemerburgaz Üniversitesi ve Grant Thornton’dan
KOSGEB destekli benzersiz bir program

Ýþ dünyamýzýn bir zenginliði olan KOBÝ’lerimizin yönetici yetkinlik profillerinin geliþtirilmesi
amacýyla Ýstanbul Kemerburgaz Üniversitesi, Grant Thornton iþbirliði ve KOSGEB desteði ile
“KOBÝ Akademi” sertifika programý oluþturulmuþtur. Ýstanbul Kemerburgaz Üniversitesi
Sürekli Eðitim Merkezi tarafýndan yönetilecek programda, Grant Thornton olarak, sahip
olduðumuz tecrübe ve birikimi dört ayrý modülle KOBÝ þirket sahipleri, yöneticileri ve
çalýþanlarýyla paylaþmayý hedefliyoruz. KOSGEB onaylý “KOBÝ Akademi” programlarýmýzda
yer alacak KOBÝ mensuplarýnýn %50 KOSGEB eðitim desteðinden istifade edebilmeleri
mümkündür. Program kapsamýnda dersler birebir saha ihtiyaçlarýna yönelik birer günlük
(hafta içi ve hafta sonu) modüller halinde tanýmlanmýþtýr. Açýlan modüllerden altýsýný
baþarýyla tamamlayan katýlýmcýlara KOBÝ Akademik Katýlým Sertifikasý verilecektir.
Katýlýmcýlar, arzu ettikleri ve koþullarýný saðladýklarý taktirde Ýstanbul Kemerburgaz
Üniversitesi “KOBÝ Yönetimi” yüksek lisans programýna da kaydolabileceklerdir.

Daha fazla bilgi için aþaðýdaki iletiþim bilgileriyle temasa geçebilirsiniz.

Ýstanbul Kemerburgaz Üniversitesi
Sürekli Eðitim Merkezi
www.kemerburgaz.edu.tr
sem@kemerburgaz.edu.tr
0212 373 5900
Abide-i Hürriyet Caddesi
Koca Mansur Sokak
No:46 Þiþli Ýstanbul
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Kadýn yönetici araþtýrmasý
Grant Thornton, geleneksel hale getirdiði kadýn yöneticiler araþtýrmasýný mart ayýnda
sonuçlandýrdý. Türkiye'de kadýn yönetici sayýsý bir önceki yýla göre 6 puan arttý ve
Türkiye ortalamasý, Dünya ortalamasýnýn 10 puan, Avrupa ortalamasýnýn ise 7 puan
üstünde gerçekleþti.

Grant Thornton, 40 ülkeden iþ dünyasý
temsilcileri ile gerçekleþtirdiði “kadýn
yöneticiler” araþtýrmasýný sonuçlandýrdý. Her
yýl dünya kadýnlar günü öncesinde
hazýrlanan araþtýrma sonuçlarý umut verici.
Ýlk olarak 1800'lü yýllarda, Amerika’da bir
tekstil fabrikasýnýn kadýn iþçilerinin, daha iyi
çalýþma þartlarý için greve gitmeleri, grevin
yayýlmasýný önlemek üzere, grev yapan
kadýnlarýn fabrika binasýna hapsedilmesi ve
çýkan yangýnda kadýn iþçilerin tamamýna
yakýnýnýn yanarak ölmesinin tetiklediði
olaylar zinciri ile 8 Mart günü, her sene
“Dünya Kadýnlar Günü” olarak kutlanýyor.
Grant Thornton ise, bu konuda
gerçekleþtirdiði periyodik araþtýrmalar ile
kadýn yöneticilerin iþ dünyasýndaki yerini 40
ülke çapýnda gözler önüne seriyor.    

Türkiye’de kadýn yönetici oraný bir önceki
yýla göre 6 puan arttý.
40 ülkeden, yaklaþýk 6.000 temsilci ile
yapýlan araþtýrmada, temsilcilere,
þirketlerinde çalýþan üst düzey yönetici
sayýlarý ile bunlarýn arasýndaki kadýn üst
düzey yönetici sayýlarý sorularak üst
yönetimdeki kadýn çalýþan oranlarý tespit
edildi. 2011 yýlý baþýnda,  araþtýrmaya
Türkiye’den katýlan þirketlerde, her 100 üst
düzey yöneticiden 25'i kadýn iken, bu sene
yapýlan araþtýrmada 31'inin kadýn olduðu
sonucu dikkat çekti. Bu sonuçlarla birlikte
Türkiye, kadýn yönetici sayýsýnda bir önceki
yýla göre 6 puanlýk bir artýþ gösteriyor ve
%26 ile BRIC, %24 ile Avrupa Birliði, %22
ile Latin Amerika, %18 ile G7, %18 ile
Kuzey Amerika ve %21 ile Dünya
ortalamalarýný geride býrakýyor. 

KADIN YÖNETÝCÝ YÜZDELERÝ
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Yönetimin sorumluluk alanýna dahil olan
deðerlendirme, aþaðýdaki süreçleri
kapsamalýdýr;

•Plan ve bütçeler,
•Ödünç alma koþullarý,
•Yükümlülüklerin yönetimi,
•Þarta baðlý yükümlülükler,
•Mamuller ve piyasalar,
•Finansal risk yönetimi,
•Finansal istikrar.

Süreçlerin deðerlendirilmesi sonucunda
ulaþýlabilecek yorumlar;

•Ýþletmelerin sürekliliðini tehdit eden önemli
belirsizliklerin olmasý,
•Ýþletmelerin sürekliliðini tehdit eden önemli
belirsizliklerin olmamasý,
•Ýþletmenin sürekliliði varsayýmýnýn
uygunluðu.

Varýlan bütün sonuçlar için uygun
açýklamalarýn yapýlmasý da gerekecektir.
Denetçi de raporunda var olan belirsizliklere
karþý veya bu belirsizlikleri hafifletecek
önlemler alýnýp alýnmadýðýný belirtmelidir.
ISA 570'e göre denetlenen finansal
tablolarýn denetlenme tarihinin ötesinde (bir
yýlý aþmayacak þekilde), makul bir süre için
iþletmenin sürekliliðini devam ettirebilme
yeteneði hakkýnda önemli þüphe olmasý
durumunda denetçinin söz konusu

belirsizliði denetim raporunda açýklamasý
gerekir. Konunun önemine binaen
Uluslararasý Denetim Standartlarýna paralel
olarak, SPK mevzuatýnda da “iþletmenin
sürekliliði” detaylý bir þekilde ele alýnmýþtýr.

Ýþletme yönetiminin “sürekliliðe” iliþkin
olarak yapacaðý deðerlendirmelerde, geçmiþ
denetlenmiþ finansal verilerinin olmasý
halinde analizlerin güvenilirliði artacak, aksi
durumda ise karlýlýk ve borçlarýn geri
ödenebilirliðini de kapsayan ayrýntýlý
analizlerin yapýlmasý gerekecektir. 

Bu analizlerin aþaðýdaki hususlarý da
kapsamasý gerekecektir:

•Net borç pozisyonu,
•Cari dönem net borç pozisyonu,
•Uzun vadeli varlýklarýn kýsa vadeli borçlarla
finansmaný,
•Kreditörlerin kredilerini geri çaðýrmalarýna
iliþkin belirtiler,
•Geçmiþ veya gelecek finansal verilerde yer
alacak olumsuz nakit akýmlarý,
•Terse dönen finansal rasyolar,
•Pazarlarýn kaybý,
•Yasal sermaye yeterliliklerindeki kayýp,
•3.kiþilere verilen teminatlardaki
deðiþimler vb.

Nazým Hikmet

nazim.hikmet@gtturkey.com

Grant Thornton Türkiye Baþkan Yardýmcýsý
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UFRS’de beklenen deðiþiklikler;
gelir sözleþmelerinin muhasebeleþtirilmesi

Uluslararasý Muhasebe Standartlarý Kurulu,
ABD Muhasebe Standartlarý Kurulu ile
birlikte yürüttüðü ortak proje kapsamýnda
gelirin muhasebeleþtirilmesine iliþkin
“Müþteri Sözleþmelerinden Elde Edilen
Gelirler” baþlýðý altýnda revize taslak
düzenlemeyi yayýmlamýþtýr.  

Revize taslak düzenlemeye göre gelirin
muhasebeleþtirilmesi beþ aþamalý bir
modelden oluþmaktadýr. 

1)Müþteriler ile imzalanan sözleþmeler
   belirlenmekte,  
2)Sözleþme icabý yerine getirilmesi zorunlu
   performans yükümlülükleri belirlenmekte, 
3)Sözleþme konusu mal ve hizmetler
   karþýlýðýnda alýnacak iþlem bedeli
   belirlenmekte,  
4)Birden fazla performans yükümlülüðü
   taþýyan sözleþmelerde sözleþme bedeli
   ilgili performans kriterlerine göre
   sözleþmenin baþlangýcýndaki görece tek
   baþýna satýþ fiyatýna göre daðýtýlmakta, 
5)Performans kriterleri yerine getirildikten
   sonra gelir faaliyet sonuçlarýna dahil
   edilmektedir.   

Buna göre, bir iþletme, baþlangýçta müþterisi
ile yapmýþ olduðu sözleþmeyi ve sözleþmede
yer alan birbirinden farklý performans
yükümlülüklerini belirleyecektir. Daha sonra
ise iþlem fiyatýný tespit ederek ve sözleþme
kapsamýndaki farklý performans
yükümlülüklerine daðýtarak muhasebeleþti-
recektir. En son aþamada ise, sözleþme
kapsamýndaki mallar teslim edildiðinde veya
hizmet ifa edildiðinde gelir tahakkuk
ettirilecektir

Mal veya hizmetin satýþýndan elde edilen
gelir, mal veya hizmet üzerindeki kontrol
müþteriye geçtiðinde  tahakkuk ettirilecektir.
Hizmet satýþýndan elde edilen gelirler
hizmetin ifa edildiði süreye yayýlarak
tahakkuk ettirilecektir. Taslak düzenleme
nihai þekline kavuþtuðunda ilave deðiþiklikler
yapýlabilir.   

Hali hazýrda geçeri olan UMS 18 “Hasýlat”
Standardý ile UMS 11 “Ýnþaat Sözleþmeleri”
Standardý birden fazla gelir unsurunu içeren
sözleþmelerde gelirin nasýl muhasebeleþtiri-
leceðine dair fazla bir ayrýntý içermemektedir.
Taslak düzenlemede bu husus ayrýntýlý bir
þekilde ele alýnmaktadýr.  
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Türkiye, ülkeler sýralamasýnda 40 ülke
arasýnda 8. sýrada.
Türkiye, %31’lik oran ile, 40 ülke arasýnda
8. sýrada kendine yer bulurken, Rusya,
Tayland, Gürcistan, Ýtalya ve Hong Kong’un
gerisinde kalýyor. Diðer taraftan, Kanada,
Amerika, Ýspanya, Fransa, Almanya, Ýsveç,
Ýsviçre ve Yunanistan'ýn ise açýk ara
ilerisinde. Hindistan (%14), Almanya (%13)
ve Japonya (%5) ise kadýn yönetici
istihdamýnda son üç sýrayý paylaþan ülkeler
olarak dikkat çekiyor.

Japonya ve diðer uzak doðu ülkeleri
arasýnda uçurum.
Araþtýrmanýn þaþýrtan sonuçlarýndan birisi
Japonya ile diðer uzak doðu ülkeleri
arasýndaki fark. Tayland (%39), Filipinler
(%39) ve Hong Kong (%33) gibi bazý uzak
doðu ülkeleri listede en üst sýralarda
kendilerine yer bulurken, Japonya (%5)
yönetimde neredeyse hiç kadýn istemiyor ve
2011 sonuçlarýna kýyasla, yönetimdeki kadýn
yönetici oranýnda artýþ yerine, 3 puanlýk bir
azalýþ gösteriyor.  Tayland geçen sene birinci
iken bu sene birinciliði Rusya'ya kaptýrmýþ
görünüyor. Türkiye’de en çok finans bölümü
yöneticiliði, ardýndan satýþ, insan kaynaklarý
ve pazarlama yöneticilikleri görevlerinde rol
alýyorlar. Araþtýrmaya Türkiye'den katýlan
þirketlerde, kadýn yöneticiler %34'lük bir
oran ile en fazla finans bölümlerinde tepe
yöneticisi (CFO) veya finans direktörü ve
benzeri ünvanlarla görev alýyorlar. 

Ardýndan ise %21 ile satýþ birimleri
yöneticiliði, %16 ile insan kaynaklarý bölüm
yöneticiliði ve %14 ile de pazarlama bölüm
yöneticilikleri geliyor. Yönetim kurulu
baþkaný olarak görev yapanlarýn oraný ise
%9. Global sonuçlara bakýldýðýnda ise, %27
ile CFO/finans direktörlüðü rolü en çok
dikkat çeken rol. Ardýndan %21 ile insan
kaynaklarý bölüm yöneticiliði, %12 ile
operasyonlardan sorumlu kýdemli yönetici,
%9 ile yönetim kurulu baþkanlýðý ve
%8’erlik oranlarla pazarlama veya satýþ
direktörlüðü dikkati çekiyor. Yönetim kurulu
baþkanlýðý koltuðunda en çok kadýn olan
ülkeler ise, Avustralya ve Tayland.
Bu konuda son sýrayý paylaþan ülkeler ise 
Brezilya, Japonya ve Birleþik Arap Emirlikleri.

Hilal Baltacý
Pazarlama ve Ýþ Geliþtirme Müdürü

hilal.baltaci@gtturkey.com
Grant Thornton Türkiye 

Tablolarda belirtilen gruplara dahil olan

ülkeler listesi 

BRIC : Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin

Avrupa Birliði : Belçika, Danimarka,

Finlandiya, Fransa, Almanya, Yunanistan, 

Ýrlanda, Ýtalya, Hollanda, Polonya, Ýspanya,

Ýsveç, Ýngiltere

G7 : Kanada, Fransa, Almanya, Ýtalya,

Japonya, Ýngiltere, Amerika

Latin Amerika : Arjantin, Brezilya, Þili,

Meksika

Kuzey Amerika : Kanada, Amerika
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Yabancý uyruklu çalýþanlarýn sigortalýlýklarý

Yabancý uyruklu çalýþanlarýn sigortalýlýklarý
Ülkemizde çalýþan veya çalýþma niyetinde
olan yabancý uyruklu kiþilerle ilgili olarak
31.05.2011 tarihinde SGK,  2011/43
Sayýlý Genelge yayýnlamýþtýr. Bu genelge ile
yabancý uyruklularýn durumlarý ile  ilgili
önemli açýklamalar yapýlmýþtýr. Bilindiði
üzere, 5510 sayýlý Sosyal Sigortalar ve
Genel Saðlýk Sigortasý Kanunu'nun 4.
maddesinin ikinci fýkrasýnýn (c) bendi
gereðince, yabancý uyruklu kiþilerden hizmet
akdi ile çalýþanlar, ayný maddenin 1.fýkrasýnýn
(a) bendine tabi olarak sigortalý sayýlmýþlardýr.
Kanunun 6. maddesinin (e) bendinde ise
yabancý bir ülkede kurulu herhangi bir
kuruluþ tarafýndan ve o kuruluþ adýna ve
hesabýna Türkiye'ye bir iþ için gönderilen ve
yabancý ülkede sosyal sigortaya tabi
olduðunu belgeleyen kiþiler ile Türkiye’de
kendi adýna ve hesabýna baðýmsýz
çalýþanlardan, yurt dýþýnda ikamet eden ve
o ülke sosyal güvenlik mevzuatýna tabi
olanlarýn sigortalý sayýlmayacaklarý
öngörülmüþtür. Ayrýca, Kanunun 6.
maddesinin son fýkrasý, Sosyal Sigorta
Ýþlemleri Yönetmeliði’nin (SSÝY) 10’uncu
maddesinin birinci fýkrasýnýn (d) bendi ile
deðiþtirilerek, ülkemiz ile arasýnda sosyal
güvenlik sözleþmesi bulunmayan ülkelerde
kurulu herhangi bir kuruluþ tarafýndan ve o
kuruluþ adýna ve hesabýna Türkiye'ye bir iþ
için gönderilen ve o ülkede sosyal sigortaya
tabi olduðunu belgeleyen kiþilerin sigortalý
sayýlmayacaklarý süre belirlenmiþ olup bu
kiþilerle ilgili izlenecek prosedür belirlenmiþtir.

Geçici görevle gelen yabancýlar

Ülkemizdeki iþverenler tarafýndan çalýþma
izni alýnarak çalýþtýrýlan yabancýlar

Geçici görevli olarak ülkemize bir iþ için
gönderilen ve geldikleri ülkelerde sosyal
güvenliklerinin saðlandýðýný belgelemeleri
nedeniyle sigortalý sayýlmayan sözleþmesiz
ülkelerden gelen yabancý uyruklular üç ay,
sözleþmeli ülkelerden gelenler ise
sözleþmede öngörülen sürelerin bitim
tarihinden itibaren sigortalý sayýlacaklarýndan,
çalýþma izin belgeleri sosyal güvenlik il
müdürlükleri klasörlerinde muhafaza edilecek,
bu kiþilerin sigortalý iþe giriþ bildirgelerinin
kurumumuza yasal süresi içinde verilip
verilmediðinin takibi bu belgelere göre
yapýlacaktýr.

Yabancý uyruklular 1/10/2008 tarihinden
itibaren Kanunun 4 üncü maddesinin ikinci
fýkrasýnýn (c) bendi ile isteklerine
bakýlmaksýzýn 4 üncü maddenin birinci
fýkrasýnýn (a) bendi kapsamýnda tüm sigorta
kollarýna tabi olarak çalýþmalarý imkanýnýn
devamý saðlanmýþtýr. Ýkili ya da çok taraflý
sosyal güvenlik sözleþmelerindeki hükümler
gereðince, Türk soylu yabancýlar dahil 2008
yýlý Ekim ayý baþýndan önceki ve sonraki
sürelerde geldiði ülkelerde sigortalý olmayýp
çalýþma izni almak suretiyle ülkemizde
çalýþanlar hakkýnda;
1) Ülkemizle arasýnda ikili sosyal güvenlik
sözleþmesi yapýlmýþ ülke uyruðunda olanlar
hakkýnda Ýsviçre ve Ýngiltere vatandaþlarý
hariç, sosyal güvenlik sözleþmesinin yürürlük
tarihinden, sözleþmenin yürürlük tarihinden
sonra çalýþmaya baþlayanlar hakkýnda ise
çalýþmaya baþladýklarý tarihten itibaren tüm
sigorta kollarý uygulanacaktýr.
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Kontrolün müþteriye geçmesi müþterinin
ilgili varlýðýn kullanýnýmý yönlendirebilmesine,
baþka taraflarca varlýðýn kullanýmýnýn veya
yönetiminin engellenebilmesine ve varlýktan
direkt fayda saðlanmasýna baðlýdýr. Taslak
düzenlemenin alýnacak görüþler
doðrultusunda nihai þeklini almasý ve 2015
yýlýndan itibaren yürürlüðe girmesi
beklenmektedir. Taslak düzenlemeye göre,
nihai standardýn yürürlüðe girdiði tarihten
itibaren önceki dönemlerin de deðiþiklikler
doðrultusunda düzeltilmesi gerekmektedir.
Dolayýsýyla iþletmeler açýsýndan bu süreç iyi
bir þekilde planlanmalý ve hazýrlýklar
yapýlmalýdýr.      

Gelir standardýnda yapýlan bu taslak
düzenlemeler iþletmelerin gelir kayýtlarýný
yapmadan evvel mevcut müþteri
sözleþmelerini çok iyi gözden geçirmelerini,
mevcut muhasebe politikalarýný ve
prosedürlerini yeni gereklere uygun hale
getirmelerini ve bilgi iþlem ve iç kontrol
sistemlerinde deðiþikliklere gitmelerini
gerektirmektedir.   

Jale Akkaþ
Grant Thornton Türkiye Denetim Hizmetleri Ortaðý 
jale.akkaþ@gtturkey.com

Yeni taslak düzenlemeye göre, gelir, iþletmenin
elde etmeyi beklediði bedel üzerinden
gösterilecek ve müþteri sözleþmelerinden
kaynaklanan þüpheli veya tahsili imkansýz
alacaklar için ayrýlan deðer düþüklüðü
kayýplarý gelir kaleminin altýnda
gösterilecektir. Bu sunum ile finansal tablo
kullanýcýlarý sözleþme bedeli üzerinden
ölçülen gelir tutarý ile müþteri kredi riskinden
kaynaklanan zararlar neticesinde gelirde
meydana gelen azalýþý karþýlaþtýrabilecektir. 

Taslak düzenlemeye göre, iþletmeler
müþterilerine karþý üstlendikleri ürün garanti
taahhütlerine karþýlýk, gelecekte
katlanacaklarý maliyetler için karþýlýk
ayýrmaya devam edecektir. Müþteri, söz
konusu garantiyi, iþletmeden baðýmsýz olarak
satýn alabiliyorsa veya garanti karþýlýðýnda
sözleþmede belirtilen performans dýþýnda bir
hizmeti yerine getirme yükümlülüðü varsa,
bu durumda garanti karþýlýðý ayrý bir
performans yükümlülüðü olarak
muhasebeleþtirilecektir.  



Sayfa 17

2) Sonradan Türk vatandaþý olanlar da
vatandaþlýða geçtikleri tarihten itibaren
Ülkemiz sosyal güvenlik mevzuatýna tabi
olacaklardýr.

Sosyal güvenlik sözleþmesi imzalanmamýþ
ülkede kurulu bir kuruluþ tarafýndan, o
kuruluþ adýna çalýþmaya gönderilenler SSÝY’
nin 10’uncu maddesinin birinci fýkrasýnýn
(d) bendi gereðince, 2/3/2011 tarihinden
itibaren yabancý bir ülkede kurulu herhangi
bir kuruluþ tarafýndan ve o kuruluþ adýna ve
hesabýna Türkiye'ye bir iþ için en fazla üç ay
süreyle gönderilen ve yabancý ülkede sosyal
sigortaya tabi çalýþtýðýný ya da kendi
çalýþmalarýndan dolayý aylýk aldýðýný
belgeleyen kiþiler sigortalý sayýlmayacaklar,
ancak, üç aydan fazla süre için çalýþma izni
alýnan sigortalýlar iþe baþlama tarihinden
sonra geçen üçüncü ayýn bitiminden itibaren
sigortalý olacaklardýr. Geçici görevli olarak
çalýþtýðý üç aylýk sürenin dolduðu tarihten
sonra ülkemizden ayrýlan ya da ayrýlmadan
yeniden çalýþma izni talep edilen yabancý
uyruklular hakkýnda üç aylýk süre þartý
aranmaksýzýn çalýþmaya baþladýklarý tarihten
itibaren sigortalý bildirimleri yapýlacaktýr.

Geçici görevli olarak ülkemize çalýþmaya
gönderilen yabancýlar

Ancak, üç aylýk çalýþma süresini
doldurmadan ülkemizden ayrýlan ya da
ülkemizde bulunduðu halde çalýþtýðý iþinden
ayrýlan yabancý uyruklularýn, yeniden, ayný
ya da baþka bir iþ için çalýþma izni alarak
çalýþmaya baþlamalarý halinde, ilk çalýþma
izinlerinde kullandýklarý sürenin üç aya
tamamlandýðý tarihten sonra sigortalý
sayýlacaktýr.

Sosyal güvenlik sözleþmelerinde temel kural,
çalýþýlan ülkenin sosyal güvenlik mevzuatýna
tabi olmaktýr. Ülkemiz ile taraf ülkeler
arasýnda imzalanan ikili ya da çok taraflý
sosyal güvenlik sözleþmelerinde yer alan
hükümler uyarýnca, sigortalýnýn kendi

Sosyal güvenlik sözleþmesi imzalanmýþ
ülkede kurulu bir kuruluþ tarafýndan o
kuruluþ adýna çalýþmaya gönderilen
yabancýlar

Sayfa 18

5510 sayýlý kanunun 4.maddesinin
1.fýkrasýnýn (b) bendi gereðince “Limited
þirket ortaklarý ile anonim þirketlerin kurucu
ortaklarý ve yönetim kurulu üyesi ortaklarý”
4/b sigortalýsý sayýldýklarýndan, bu kiþiler
sosyal güvenlik anlaþmamýz bulunan (bugün
itibariyle sayýsý 25) ülkeler dýþýnda kalýyorsa,
kendi ülkelerinde sosyal güvenlik kurumlarýna
prim ödediklerini gerekli belgeler ile ispat
etseler bile, 5510 sayýlý kanunun 4/B
maddesi kapsamýnda 01.06.2011
tarihinden itibaren zorunlu sigortalý
sayýlmýþlardýr. Bu kiþiler ortaðý veya yönetim
kurulu üyesi olduklarý þirketlerde en yüksek
ücret alan çalýþanýn ücreti ya da sigorta
tavaný üzerinden prim öderler. 

Tuðrul Dirimtekin
Grant Thornton Türkiye Vergi Hizmetleri Ortaðý
tugrul.dirimtekin@gtturkey.com

Yabancý ortak ve yönetim kurulu üyelerinin
durumu

ülkesinde çalýþýyormuþ gibi, iþ merkezinin
bulunduðu ülkenin mevzuatýna tabi
tutulmasý kuralý getirilerek mükerrer
sigortalýlýk önlenmiþtir. Sosyal güvenliklerinin
saðlandýðýna iliþkin sözleþmelerle belirlenmiþ
formlarý SGK’ya ibraz eden kiþiler, ilgili ülke
ile ülkemiz arasýnda imzalanmýþ olan sosyal
güvenlik sözleþmesinde öngörülen süre ve
bu süreye ilave edilecek süre kadar sigortalý
sayýlmayacaklardýr. 

Örnek: Geçici görevle gelen ve Bakanlýkça
16/3/2011-16/9/2011 süresi için çalýþma
izni verilen ve geldiði ülkede sosyal
güvenliðinin saðlandýðýný belgeleyen Çin
Halk Cumhuriyeti vatandaþý için en geç üç
aylýk sürenin dolduðu 16/6/2011 tarihinde
sigortalý iþe giriþ bildirgesi kuruma
verilecek, 17/6/2011 tarihinde sigortalýlýðý
baþlatýlacaktýr.

Örnek: Fransa’da sigortalý olarak çalýþýrken
14/4/2008 -14/4/2011 tarihleri arasýnda
Türkiye’ye geçici görevli olarak gönderilen
Fransýz uyruklu kiþi, 14/4/2011 tarihinden
itibaren 3 yýl daha uzatma talebinde
bulunmuþ ve talebi uygun görülmüþtür.
Ülkemiz ile Fransa arasýnda sosyal güvenlik
sözleþmesine göre uzatma süresi de dahil
6 yýl süreyle geçici görevli olarak çalýþma
hakký bulunduðundan bu kiþi 14/4/2014
tarihine kadar Kanun kapsamýnda sigortalý
sayýlmayacaktýr.
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UFRS çözümleri
Örneklerle “
muhasebeleþtirilmesi” ve “Faaliyet bölümleri ve þerefiye uygulamasý”

Ýþletme birleþmelerinde ortaya çýkan tazminata dayalý varlýklarýn

Örnek 1: Ýþletme birleþmelerinde ortaya
çýkan tazminata dayalý varlýklarýn
muhasebeleþtirilmesi
ABC, DEF'nin %100 oranýnda hissesini
YZY’den 65.000.000 TL bedel ile satýn
almýþtýr. DEF elektronik eþyanýn üretim ve
satýþýný yapmaktadýr. Ýktisap tarihi itibariyle
hasarlý ürün satýþý gerekçesiyle DEF’ye
müþterileri tarafýndan 450.000 TL tutarýnda
hasar tazminatý davasý açýlmýþtýr. XYZ,
ABC’yi meydana gelebilecek zararlara
karþýlýk 300.000 TL’ye kadar tazmin etmiþtir.
Finansal tablolarda hasar zarar karþýlýðýnýn
gerçekleþmesi muhtemel olarak
düþünülmediðinden karþýlýk ayrýlmamýþtýr.
ABC’nin bireysel finansal tablolarýnda iktisap
edilen kýsmi tazminat bedeli iktisap tarihi
itibariyle nasýl muhasebeleþtirilecektir? 

Çözüm: UMS 27 “Konsolide ve Bireysel
Finansal Tablolar” Standardýna göre, bir ana
ortaklýðýn (baþka bir ifadeyle bir baðlý
ortaklýðýn kontrolüne sahip bir yatýrýmcý)
baðlý ortaklýk, müþtereken kontrol edilen
ortaklýk veya iþtiraklerdeki ve iþ
ortaklýklarýndaki yatýrýmlarýnýn maliyet
yöntemiyle veya UMS 39 “Finansal Araçlar:

Muhasebeleþtirme ve Ölçme” Standardýna
göre muhasebeleþtirilmesi gerekmektedir.
UMS 27’de maliyet kavramý tanýmlanmamýþ
olmakla birlikte, kavramsal çerçeve maliyet
bedelini iktisap eden tarafýndan ödenen
gerçeðe uygun deðer olarak tanýmlamaktadýr.
Bu prensip ýþýðýnda ABC, DEF'deki yatýrýmýný
bireysel finansal tablolarýnda ödenen tutarýn
gerçeðe uygun deðeri olan 100.000.000 TL
üzerinden gösterecektir. UMS 37 “Karþýlýklar,
Koþullu Borçlar ve Koþullu Varlýklar”
Standardý uyarýnca kýsmi tazminata dayalý
varlýklar koþullu varlýk olarak
deðerlendiðinden, ABC’nin bireysel finansal
tablolarýnda muhasebeleþtirilmeyecektir.
Koþullu varlýklarýn finansal tablolarda
gösterilmeleri, hiçbir zaman elde
edilemeyecek bir gelirin muhasebeleþtirilmesi
sonucunu doðurabileceðinden, bu varlýklar
finansal tablolarda yer almaz. Ancak, gelirin
elde edilmesi neredeyse kesin ise, ilgili varlýk
koþullu bir varlýk deðildir ve finansal
tablolara yansýtýlýr. 

Standardý uyarýnca birleþtirilen faaliyet
bölümlerinin birleþtirme iþlemi öncesindeki
haliyle, UFRS 8 “Faaliyet Bölümleri”
Standardýnda tanýmlanan faaliyet
bölümlerinden büyük olmamasý
gerekmektedir. UMS 36'da yapýlan bu
deðiþiklik 1 Ocak 2010 tarihinden itibaren
geçerlidir. Yapýlan deðiþiklik dolayýsýyla, ABC,
evvelce dört  faaliyet bölümüne birlikte
daðýtmýþ olduðu þerefiye tutarýný ayrýþtýrmalý
ve her faaliyet bölümünü, þerefiye deðer
düþüklüðü açýsýndan ayrý ayrý teste tabi
tutmalýdýr. Ýþletmeler þerefiyenin bir önceki
döneme göre daha alt bir faaliyet bölümü
nezdinde test edilmesinin etkisini, bir
faaliyet bölümünün bir diðerini desteklemesi
durumunda dikkate almalýdýr. Bu deðiþiklik
geleceðe yönelik olarak uygulanacaðýndan
ortaya çýkan deðer düþüklüðü farklarý gelir
tablosunda muhasebeleþtirilecektir.

Faaliyet bölümleri benzer ekonomik
özelliklere sahip iseler, genellikle benzer
uzun vadeli finansal performans gösterirler.
Örneðin, ekonomik özelliklerinin benzer
olmasý durumunda, iki faaliyet bölümünün
uzun vadeli ortalama brüt satýþ karlarýnýn
benzer olmasý beklenir. Birleþtirmenin bu
TFRS'nin temel ilkesi ile uyumlu olmasý,
bölümlerin benzer ekonomik özelliklere
sahip ve bölümlerin aþaðýdaki sayýlanlarýn
her biri açýsýndan benzer olmalarý
durumunda, iki veya daha fazla faaliyet
bölümü tek bir faaliyet bölümü olarak
birleþtirilebilir.

Jale Akkaþ
Grant Thornton Türkiye Denetim Hizmetleri Ortaðý 
jale.akkaþ@gtturkey.com

Örnek 2: Faaliyet bölümleri ve þerefiye
uygulamasý
ABC, çeþitli faaliyet bölümlerini dört ayrý
faaliyet bölümü altýnda gruplandýrarak
raporlamaktadýr. ABC’nin iþletme
birleþmelerinden kaynaklanan þerefiyesinin
tamamý bu dört faaliyet bölümü ile birlikte
iliþkilendirilmiþ, ayrýþtýrýlmamýþtýr. Cari
dönem içerisinde ABC’nin yapmýþ olduðu
iþletme birleþmeleri neticesinde mevcut
organizasyon yapýsýnda yapýlan düzenlemeler
doðrudan þerefiye tutarýný etkilemiþtir. Bu
durumda iþletme yönetimi yýl sonu finansal
tablolarýný hazýrlarken þerefiye ve faaliyet
bölümleri açýsýndan nelere dikkat  etmelidir ? 

Çözüm: UFRS 8 “Faaliyet Bölümleri”
Standardý uyarýnca, belirli kriterler (örneðin
benzer ekonomik koþullara sahip olmak)
karþýlandýðýnda faaliyet bölümleri daha üst
bir faaliyet bölümünde birleþtirilebilir. Bu
kriterler (a) Ürün ve hizmetlerin niteliði;
(b) Üretim süreçlerinin niteliði; (c) Ürün ve
hizmetleri için müþteri türü veya sýnýfý;
(d) Ürünlerini daðýtmak veya hizmetlerini
sunmak üzere kullandýklarý yöntemler; ve
(e) Uygulanabilir olmasý durumunda
bankacýlýk, sigorta veya kamu hizmetleri gibi
düzenleyici çevrenin niteliðini içerir. Ancak
UMS 36 “Varlýklarda Deðer Düþüklüðü”



 

Navigating the changes to
IFRS: A briefing for chief
financial officers
UFRS’de son dönemde gerçekleþen
güncellemeler; yeni standartlar ve
kapsamýnda deðiþiklik yapýlan
mevcut standartlar hakkýnda
CFO’lar için referans kitabý.
(Yayýn dili: Ýngilizce)

IFRS top 20 tracker
Grant Thornton UFRS ekibi
tarafýndan hazýrlanan, þirketlerin
UFRS uygulayýcýlarý için öncelikli
olabilecek 20 konu, detaylar ve
çözüme yönelik açýklamalar.
(Yayýn dili: Ýngilizce)

IFRS news Q1 2011
Grant Thornton UFRS ekibi
tarafýndan her çeyrek baþýnda
hazýrlanan UFRS haberleri,
2011 1. çeyrek dosyasý. Önemli
geliþmelerin kýsa bir özeti, temel
yenilikler üzerine yorumlar,
öngörüler ve öneriler.
(Yayýn dili: Ýngilizce)

IFRS news Q2 2011
Grant Thornton UFRS ekibi
tarafýndan her çeyrek baþýnda
hazýrlanan UFRS haberleri,
2011 2. çeyrek dosyasý. Önemli
geliþmelerin kýsa bir özeti, temel
yenilikler üzerine yorumlar,
öngörüler ve öneriler.
(Yayýn dili: Ýngilizce)

IFRS news Q3 2011
Grant Thornton UFRS ekibi
tarafýndan her çeyrek baþýnda
hazýrlanan UFRS haberleri,
2011 3. çeyrek dosyasý. Önemli
geliþmelerin kýsa bir özeti, temel
yenilikler üzerine yorumlar,
öngörüler ve öneriler.
(Yayýn dili: Ýngilizce)
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Financial Reporting Standards:
a briefing for Chief Financial Officers
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Reporting under the IFRS
fo SMEs
Küçük ve orta ölçekli þirketler için
uygulamalý konsolide finansal
raporlama. Genel amaçlý finansal
raporlama yapmak isteyen küçük
ve orta ölçekli iþletmelerdeki
UFRS uygulayýcýlarý için rehber
kitap.
(Yayýn dili: Ýngilizce)

Global özel sermaye araþtýrmasý
Özel sermaye fonlarýnýn (PE)
yatýrým planlarý, önlerindeki
zorluklar, en çok kar getiren
yatýrýmlar, çýkýþ yöntemleri,
geleceðin trendleri.
Tamamý bu araþtýrmada.
(Yayýn dili: Ýngilizce)

Yayýnlarýmýz

UFRS - ULUSLARARASI
FÝNANSAL RAPORLAMA
STANDARTLARI
Ýzlenecek Öncelikli 20 Konu

ÝSTANBUL 2010

Denetim - Vergi - Danýþmanlýk

ÝSTANBUL

UFRS’ye Giden Yol
UFRS 1 için pratik klavuz ve ilk kez uygulama

UFRS’ye giden yol
UFRS ile uyumlu Türkiye
Muhasebe/Finansal Raporlama
Standartlarý’nýn uygulamalarda
getireceði farklýlýklar için rehber
bir kitap. Finansal tablolarýn
UFRS’ye göre hazýrlanmasýnda
karþýlaþabilecek zorluklar ve
çözüm önerileri.

UFRS - Ýzlenecek öncelikli
20 konu
Þirket yöneticileri ve mali tablo
kullanýcýlarýna yardýmcý olmak için
Grant Thornton UFRS ekibinin
oluþturduðu rehber kitap.
Öncelikli ele alýnmasý gereken
20 temel konu.

Birleþme ve satýnalma raporu:
Küresel büyüme beklentileri
2011 yýlýna girerken daha da
güçlenen kredi ve hisse senedi
piyasalarýnýn desteðini alan büyük
ölçekli aile þirketleri, küresel
ekonomi aþama aþama krizden
çýkarken, birleþme ve satýn alma
planlarýna yeniden güven
duymaktadýrlar.

Uluslararasý Raporlar 2011

Yeni Türk Ticaret Kanunu ve Bazý
Kamu Alacaklarýnýn Yeniden
Yapýlandýrýlmasýna Dair 6111
Sayýlý Kanun
Prof. Dr. Sami Karahan ve
Dr. Veysi Sevið’in katýlýmýyla
gerçekleþtirilen seminere ait
konuþmacý notlarý.

Accessing and securing
finance guide
Doðru finansmana en verimli
þekilde ulaþma yöntemlerini
gözler önüne seren rehber
bir kitap. Private Equity,
halka arz, banka kredisi
ve diðer finansman yöntemleri
üzerine uzman yorumlarý.
(Yayýn dili: Ýngilizce)

Grant Thornton

Haber Bülteni
Sayý : 1 Aðustos - Eylül 2011

Ýþ dünyasý profesyonelleri için hazýrlamaya baþladýðýmýz dergimizin ilk sayýsýný sizlerle
paylaþmaktan büyük bir memnuniyet duymaktayýz. Periyodik olarak hazýrlayacaðýmýz dergimiz
aracýlýðý ile sektörel ve mesleki geliþmelerden sizleri haberdar etmeyi hedefliyoruz. Yürüdüðümüz
yolda emin adýmlarla ilerleyebilmenin ve sürdürülebilir büyümenin ilk þartýnýn etkin iletiþim
olmasý bilinciyle oluþturduðumuz bu dergimizin, sizlere farklý konularda güncel bilgiler getirmesini
umuyoruz. Grant Thornton Türkiye olarak, 25 yýldýr faaliyet gösterdiðimiz, baðýmsýz denetim,
vergi ve kurumsal danýþmanlýk sektöründe üstlendiðimiz sorumluluðun bilinciyle hizmet vermeye
devam edeceðiz.

Þirketler için 2010 yýlý ve 2011 yýlý ilk yarýsý, krizde ayakta kalma stratejisinden çok, toparlanma
adýmlarý atýlan ve büyüme planlarýna geçilen bir dönem oldu. 2012 yýlýnda hayata geçecek olan
Yeni Türk Ticaret Kanun’u, kurumsallaþma ve çaðdaþlaþma yönünde bir takým yeni düzenlemeleri
ticari hayatýmýza getirerek hepimiz için yeni bir dönemin kapýlarýný aralamaktadýr. Grant Thornton
Türkiye olarak, büyüme plan ve stratejilerimizi de bu vizyon doðrultusunda belirleyerek, geçmiþte
olduðu gibi bugün ve yarýn da ayný heyecanla çalýþmaya,
sizler ile fikir ve çözüm ortaklýðý yaparak deðer yaratmaya
ve zengin içerikli yayýnlarýmýz aracýlýðý ile sizlerle sýk sýk
buluþmaya devam edeceðiz.
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Grant Thornton Türkiye Baþkaný
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Grant Thornton Haber Bülteni,
1.sayý
Kurumsal yayýnýmýzýn Aðustos-
Eylül sayýsý. Güncel konular,
deðiþen yasal mevzuatlar üzerine
uzman görüþleri ve
Grant Thornton tarafýndan
hazýrlanan uluslararasý
araþtýrmalarýn özetleri.

Küçük ve orta ölçekli þirketler için
Uluslar arasý Finansal Raporlama Standartlarý

Küçük ve orta ölçekli þirketler
için Uluslararasý Finansal
Raporlama Standartlarý
Genel amaçlý finansal rapor
hazýrlayacak olan küçük ve orta
ölçekli þirketler için konsolide
finansal rapor örnekleri,
sadeleþtirilmiþ örnekler ve
açýklamalar. Rehber baþucu kitabý.

Doðru finansmana eriþim rehberi
Doðru finansmana en verimli
þekilde ulaþým yöntemlerini
gözler önüne seren rehber
bir kitap. Private Equity,
halka arz, banka kredisi ve
diðer finansman yöntemleri
üzerine uzman yorumlarý.

Grant Thornton Haber Bülteni,
2.sayý
Yeni Türk Ticaret Kanunu,
sponsor olmanýn vergisel
avantajlarý, Avrupa Birliði
kurumsal yönetim çerçevesi,
yenilenebilir enerji ve
diðerleri.

2011

Doðru finansmana eriþim rehberi

The BRICs: Propping up the
global economy
BRIC ülkelerinin global
ekonomideki yeri; son dönemdeki
yükseliþleri ve dünyanýn önde
gelen ekonomilerinden BRIC
ülkelerinin geleceðine yönelik
öngörüler.
(Yayýn dili: Ýngilizce)

A rocky road to recovery
Geçtiðimiz 12 ay içinde
yaþanan ekonomik deðiþimler
ýþýðýnda, 2012’ye yönelik
tahminler. Arz/talep dengesi,
istihdam, finansmana eriþim,
yeni yatýrýmlar, enflasyon ve
diðer göstergeler hakkýnda
beklentiler.
(Yayýn dili: Ýngilizce)

UFRS öncelikli 20 konu
Grant Thornton UFRS ekibi
tarafýndan hazýrlanan, þirketlerin
UFRS uygulayýcýlarý için öncelikli
olabilecek 20 konu, detaylar ve
çözüme yönelik çalýþmalar.

Grant Thornton Haber Bülteni,
3.Sayý
Halka açýk olan iþletmelerin
baðýmsýz denetime hazýrlanmasý,
UFRS’de yenilikler, sosyal medya
araþtýrmasý, özel sermaye
fonlarýnýn gelecek stratejileri ve
diðerleri.

UFRS Öncelikli 20 Konu

2012
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Yeþil Ofis Programý,

WWF'nin dünyada yürüttüðü

çalýþmalarýn temelini oluþturan

iklim deðiþikliði ile mücadele

konusundaki stratejik

yaklaþýmýnýn bir parçasý

niteliðinde. Program, iklim

deðiþikliðiyle mücadele

konusunda; karbon emisyonu

baþta olmak üzere enerji

tasarrufu, yenilenebilir

kaynaklar, doðal kaynaklarýn

bilinçli kullanýmý ve yaþam

tarzýnýn deðiþtirilmesi

konusunda ofis çalýþanlarýnda

farkýndalýk yaratmayý

hedefliyor. Yeþil Ofis

Programý, katýlýmcý þirketlerin

ofis kaynaklarýnýn sistematik

bir þekilde deðerlendirilerek;

enerji tasarrufu, ulaþýmýn çevre

üzerindeki etkileri,

malzemelerin verimli

kullanýmý ve etkin atýk

yönetimi gibi ilgili tasarruf

kriterlerinin belirlenmesine

ve bu çerçevede ofislerin kendi

çevre yönetim sistemini

yaratmalarýna olanak saðlýyor.

www.wwf.org.tr/page.php?ID=338

Yeþil ofisler
dileriz…

Ýnsanýn doðal kaynaklarý tüketme hýzý, doðanýn kendini yenileme
hýzýnýn yarýsýndan fazladýr. Ekolojik ayak izi ölçümlerine göre
dünyadaki herkes bir Kuzey Amerikalý kadar tüketse 5, bir Avrupalý
kadar tüketse 3 gezegene daha ihtiyacýmýz olacak. Yeryüzünde
herkes Türkiye'deki insanlar gibi yaþarsa iki gezegene ihtiyaç
duyulacak. Türkiye'de yaþayan insanlar olarak,
gezegenin doðal kaynaklarýný payýmýza düþenin
üzerinde tüketiyoruz. Ýnsanýn ekolojik ayak
izinin %70'i karbon emisyonlarýndan,
geri kalan kýsmý ise tarým, hayvancýlýk,
ormancýlýk, balýkçýlýk ve tatlý su
temini gibi gereksinimlerden
kaynaklanmaktadýr.

www.wwf.org.tr

Yaþam tarzýmýz ayný zamanda
geleceðimiz

Kutup Kaþifi Mark Wood, aralarýnda Grant Thornton’un da

bulunduðu bir grup sponsor tarafýndan destek verilen, 2 etaplý zorlu

hedefinin ilk etabýný tamamladý. Güney Kutup ve Kuzey Kutuplarýn

her ikisine de ayak basan ilk Kutup Kaþifi olma hedefiyle yola çýkan

Wood, ilk olarak Güney Kutup yürüyüþünü tamamladý ve þimdi

                               Kuzey Kutup rotasý için hazýrlýklarýna devam

                                           ediyor. Bilim ve eðitimin, dünyamýzýn

                                                   sürdürülebilirliði ve yaþamlarýmýzýn

                                                           çevresel etkilerini anlamak üzere

                                                              temel dayanak noktalarýmýz

                                                                   olduðunu belirten Wood,

                                                                       kendi giriþimi ile de küresel

                                                                         ýsýnmanýn etkilerine dikkat

                                                                           çekmek istediðini ve bu

                                                                              konuda farklý

                                                                                giriþimlerde bulunmak

                                                                                 isteyen insanlara

                                                                                   ilham kaynaðý olmak

                                                                                    istediðini dile

                                                                                    getiriyor. Kuzey

                                                                                    Kutup yürüyüþüne

                                                                                     Mart sonu Nisan

                                                                                    baþý gibi baþlamayý

                                                                                    planlayan Mark

                                                                                   Wood, bugünlerde

                                                                                 kondisyon kazanmak

                                                                                ve dayanýklýlýðýný

                                                                              artýrmak için kilo

                                                                            almaya ve fit kalmaya

                                                                        çalýþýyor. Her gün ortalama

                                                                     10 saat yürüyeceðini 

                                                                 ve günde 6-7.000 kalori

                                                             yakacaðýný belirten Wood,

                                                        yolculuk öncesi kazanacaðý

                                                  kondisyonun kendisi için hayati önem

                                        taþýdýðýný ifade ediyor. 

                                                                                      www2.gtinet.org

Kutup Kaþifi’ne
Grant Thornton desteði

Çevre ve Þehircilik

Bakanlýðý, Çevre Yönetimi

Genel Müdürlüðü, Ýklim

Deðiþikliði Ulusal Eylem

Planý’ný tamamladý. 

Eylem Planý ile, enerji

verimliliðine yönelik

teþviklerin yüzde yüz

artýrýlmasý, sanayi

sektöründe üretilen GSYH

baþýna eþdeðer karbondioksit

yoðunluðunun azaltýlmasý,

kamu binalarýnda enerji

tüketiminin yüzde 20

azaltýlmasý, karayolu yerine

demir ve deniz yollarýna

aðýrlýk verilmesi, su

kaynaklarýnýn bütüncül

yönetimi planlanmasý,

afetler için tatbikat yapma

düzeyine çýkýlmasý kararlarý

alýndý.

Öne çýkan baþlýklar þöyle :

• Enerji verimliliði teþvikleri

%100 artacak,

• Sanayide kiþi baþýna Co2

azaltýlacak,

• Kamu binalarýnda enerji

tüketimi azaltýlacak,

• Karayolu yerine demir ve

deniz yolu kullanýmý teþvik

edilecek,

• Afetlere karþý tatbikat

yapýlacak,

• Vahþi çöp depolama

sahalarýnýn tamamý

kapatýlacak,

• Ormancýlýk faaliyetlerine

hýz verilecek,

• Ýklim deðiþikliðine uyum

faaliyetlerine aðýrlýk verilecek.

iklim.cob.gov.tr

Ýklim deðiþikliði
ulusal eylem planý
tamamlandý

Türkiye'de, yaklaþýk 10.000

bitki türü yetiþir. Bu bitki

türlerinin yaklaþýk 3.000’i ise

Türkiye'ye endemiktir. Bu özelliði ile

Türkiye, tüm Avrupa'dakinden daha fazla

endemik bitki türüne sahiptir. Bunun sebepleri

arasýnda Tükiye’nin Asya ve Avrupa arasýndaki

konumu, daðlýk yapýsý, üç iklimi birden barýndýrmasý ve

sulak bir yerde bulunmasý sayýlabilir.

tr.wikipedia.org

Türkiye’nin

endemik bitkileri

Ýngiliz Telegraph gazetesinin haberine göre; Nottingham Üniversitesi araþtýrmacýlarý, tek bir solucandan
yaklaþýk 20 bin solucanlýk bir koloni oluþturmayý baþardý. Solucaný parçalara ayýran ve her bir parçanýn yeni
bir solucana dönüþmesini gözlemleyen araþtýrmacýlar, solucanýn kendini yenileme yeteneðinin bilim
adamlarýna, insanlarýn sonsuza dek genç kalabilmesine olanak tanýyan yöntemler geliþtirmesi için yardýmcý
olabileceðini söyledi. Araþtýrmacýlar, solucanlarýn kendilerini yenilerken DNA'larýnýn 'telomer' adý verilen
çok önemli bir parçasýnýn uzunluðunu koruyabildiklerini keþfettiler. Telomer uzunluðunun, hücrelerin
yaþlanmasýnda çok önemli bir rol oynadýðýna iþaret eden araþtýrmacýlar, kromozomlarýn uçlarýnda bulunan
telomerlerin, kromozomlarýn hasar görmesini engelleyerek hücre iþlevlerinin yitimini önlediðini söyledi. Bu
buluþ, daha uzun bir hayat ve geç yaþlanma çalýþmalarýnda bir çýðýr açabilir. 
http://www.trthaber.com

Sonsuz yaþamýn sýrrý, yassý solucanlarda mý?

Dijital Britannica 

 
Britannica'nýn Genel Müdürlüðü’nden yapýlan açýklamada, kâðýda
basýlý ansiklopedilerin son birkaç yýldýr giderek daha az kullanýlmaya
baþlandýðý ve basýma son verilme zamanýnýn geldiði belirtildi.
Ýngilizcenin yaný sýra birçok dünya diline de tercüme edilip satýlan
Britannica, hâlihazýrda kârýnýn yüzde 85'ini internet üzerinden
saðladýðý hizmetlerden saðlýyor. Firma, bir süre önce dijital
sürümlerini tablet bilgisayarlarda kullanýlabilecek þekilde güncelledi.
"Bir ansiklopedi, kaðýda bastýðýnýz andan itibaren geride kalmaya
baþlýyor," diyen Genel Müdür Cauz, internet üzerinden saðlanan
ansiklopedi hizmetinin ise sürekli güncellendiðini belirtiyor.

Dünyanýn en uzun süreli referans kaynaðý Britannica Ansiklopedisi
244 yýl sonra 32 cildiyle artýk sadece dijital.

www.bbc.co.uk
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