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2015’in ilk sayýsý ile birlikte sizlere tekrar ulaþmanýn mutluluðunu yaþýyoruz. 2015 ortasýnda
gerçekleþtirilecek olan milletvekili genel seçimleri dolayýsý ile ekonomik dinamikler bekleyiþ
modunu devam ettirecek gibi görünüyor. Saðlýklý bir seçim süreci ve ardýndan istikrarlý
büyüyen bir ekonomi diliyoruz.

Diðer taraftan, bu yeni sayýyý baskýya hazýrlarken ekonominin gündeminde Rusya vardý. Tüm
dünya Rusya’ya kilitlenmiþ durumda. Ukrayna ile yaþanan politik kriz, ekonomik yaptýrýmlar
ve petrol fiyatlarýnda yaþanan düþüþ Rusya ekonomisini zora soktu. Geliþmeleri takip ederken
Rusya ile olan ekonomik baðlarýmýzý da unutmamak gerekiyor. Gerek ithalatýmýz, gerek Rusya
kaynaklý turizm gelirlerimiz ve gerekse bölgede iþ yapan þirketlerimizin ekonomik durumu
açýsýndan bekleyiþimiz devam ediyor. En kýsa zamanda hem Rusya hem de tüm bölge ülkeleri
için normalleþme umuyoruz.

Bu sayýmýzda yine kapsamlý bir içerikle karþýnýzdayýz. Ýstanbul Ticaret Odasý Baþkaný Sayýn
Ýbrahim Çaðlar dergimize konuk oldu ve 2014 deðerlendirmeleri ile 2015 beklentilerini bizlerle
paylaþtý. Bu sayýmýzda ayrýca, Kamu Gözetim Kurulu’nun Türkiye Muhasebe Standartlarý’ný
uygulamayý tercih etmeyen þirketlerde yapýlacak raporlama konusuna iliþkin yayýmladýðý Kurul
Kararý Taslaðý, 2015 yýlýnda tutulacak fiziki ve elektronik defterler ve tasdik zamanlarý, halka açýk
þirketlerde hakim ortaðýn ortaklýktan çýkarma ve azýnlýkta kalan ortaðýn satma haklarýna iliþkin
esaslar, 01.01.2014 tarihinden itibaren uygulanmasý gereken yeni Uluslararasý Finansal
Raporlama Standartlarý ve önemli deðiþiklikler ile yeni Global Gelir Standardý’nýn inþaat sektörü
için anlamý üzerine deðerlendirmelerimizi bulabilirsiniz.
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Skype’tan
simultane tercüme:
Skype Translator

Skype Translator, bir Skype

konuþmasý esnasýnda anlýk olarak

çeviri yapabilme yeteneðine sahip

olacak. Farklý dillerdeki sesleri

algýlayýp, karþýnýzdaki kiþiye sizin

sesinizin çevirisini yaparak

dinleyicinin kendi dilinde aktaracak.

Skype Translator’ýn 40'tan fazla dili

desteklemesi bekleniyor. Ancak

program ilk etapta sadece Ýngilizce

ve Ýspanyolca dilleri arasýnda çeviri

ile baþladý. Eðer Skype Translator

için iþler iyi giderse, Skype dünyada

“sýnýrlarý kaldýran” bir iþ ortaya

koymuþ olacak.

Microsoft CEO’su Satya Nadella,

katýldýðý bir konferansta Skype’ýn

simultane tercüme özelliði üstünde

çalýþtýðýnýn sinyallerini vermiþti.

Skype, yaptýðý açýklamayla birlikte

Skype Translator adýný verdiði

servisin ilk versiyonunu duyurdu.

www.webrazzi.com

Biletsiz bankacýya meslekten men

Uluslararasý yatýrým kuruluþu BlackRock'ta yönetici olarak çalýþan Jonathan
Paul Burrows geçen yýl Londra kent merkezindeki Cannon Street istasyonunda
görevliler tarafýndan yakalanmýþtý.

Burrows, Londra dýþýndaki Sussex bölgesinde bulunan Stonegate tren
istasyonundan 21,50 Sterlinlik bileti almadan yolculuk yaptýðýný kabul etti.
Bunun yerine sistemdeki bir boþluktan yararlanarak sadece 7.20 Sterlin
ödüyordu.

Burrows’un tam bilet almayarak ödemekten kaçýndýðý
paranýn toplamda 42.550 Sterlini bulduðu belirtiliyor.
Ýngiltere’deki Finansal Yönetim Otoritesi (FCA) yýlda
1 milyon Sterlin kazandýðý belirtilen Burrows gibi
birinin, finans sektöründe kýdemli bir konumda
çalýþtýðý için topluma rol modeli olmasý
gerektiðini belirtti ve “dürüst
davranmadýðý için” Burrows’u hayat
boyu finans sektöründe
çalýþmaktan men ettiðini
duyurdu.

Ýngiltere’nin baþkenti Londra’da çalýþan bir banka müdürü, trenle kent
merkezindeki iþine gidip gelirken tam bilet almadýðý için meslekten men edildi.

www.bbc.co.uk

Depresyon, çalýþma yaþamýný olumsuz etkiliyor

“Avrupa Depresyon Birliði”nin araþtýrma sonucuna göre, her 10 kiþiden biri

depresyon nedeniyle iþinden izin almakta, depresyonda olanlarýn üçte ikisi bu

hastalýðýndan iþyerini haberdar etmekte, üçte biri ise kesinlikle iþyerine bilgi

vermemektedir. 

Çalýþma yaþamýný ve buna baðlý olarak üretim potansiyelini olumsuz etkileyen

depresyonun yarattýðý ekonomik kayýplar, Avrupa Birliði ülkelerinde ölçümler

yapýlarak hesaplanmýþtýr. Buna göre 2010-2013 yýllarýnda hesaplanan

depresyon maliyeti 92 milyar Euro olmuþtur. Ayný yýllarda depresyonun

iþyerinde hastalýk izni ve erken emeklilik gibi nedenlerden ötürü dolaylý

verimlilik kaybý dahil olmak üzere hesaplanan dolaylý maliyet ise 54 milyar

                          Euro’dur.

                                                 Türkiye’de depresyona girenlerin dörtte üçü

                                                         iþyerinden izin almakta ve izin alýnan süre

                                                               yaklaþýk 32 günü bulmaktadýr. Bu süre

                                                                    kadýnlarda 25, erkeklerde 36 gündür.

                                                                         Türkiye'de erkekler depresyon

                                                                             nedeniyle kadýnlardan daha çok

                                                                                izin kullanmaktadýr.

                                                                                     Öte yandan depresyonun

                                                                                        iþyerinde verimlilik kaybýna

                                                                                         etkisi yüzde 51, diðer

                                                                                           çalýþanlarýn ruhsal

                                                                                             durumlarýna olumsuz

                                                                                              etkisi yüzde 48 ve

                                                                                              çalýþma arkadaþlarýný

                                                                                              rahatsýz etme etkisi ise

                                                                                               yüzde 47 olarak ifade

                                                                                              edilmiþtir.

                                                                                           www.gazeteyenigun.com.tr

Almanlar erken emekli
oluyor

Almanya’da erken emekliye

ayrýlanlarýn sayýsý artýyor.

Süddeutsche Zeitung adlý gazetenin,

Alman Emeklilik Sigortasý’nýn

istatistiklerine dayanarak verdiði

habere göre, 2010 yýlýnda emekliye

ayrýlan her iki kiþiden biri, daha az

maaþ almayý göze alarak tercihini

erken emeklilikten yana kullanýyor.

Erken emekli olanlarýn maaþýnýn

ortalama emeklilik maaþýndan 113

Euro daha az olduðu bildiriliyor.

Sendikalar ve sosyal güvenlik

kurumlarý, emeklilik yaþýnýn yeni

yýlla birlikte aþamalý olarak 67’ye

çýkacak olmasý nedeniyle bu sorunun

büyüyeceðinden endiþe ediyor.

Almanya’da emeklilik yaþý yeni yýlla

birlikte kademeli olarak 65’ten 67’ye

çýkarýlacak. Ancak çalýþma hayatýna

erken veda edenlerin sayýsý artýyor.

Kesintili maaþ alan yaþlýlar arasýnda

yoksulluk tehlikesi baþ gösteriyor. 

www.dw.de

Rusya’dan Apple’a
ambargo

Raporlara göre

hükümet yetkililerinin verdiði

kararlar neticesinde Apple’ýn akýllý

telefon serisi iPhone ve tablet serisi

iPad ülke genelinde satýþtan

çekilecek ve kullanýmýna yasak

getirilecek. Bu þaþýrtan atýlýmýn

baþlangýç tarihinin ise çok uzak

olmadýðý söyleniyor.

Geçtiðimiz günlerde St. Petersburg’ta

yer alan Steve Jobs anýtýna yapýlan

saldýrýnýn da küçük bir iþaret

olabileceði konuþulurken, asýl

sebebin ülke güvenliði olduðu

belirtiliyor. Rus basýnýnda yer alan

habere göre iCloud bulut hizmetini

içeren her bir cihaz ülke genelinde

satýþa çýkamayacak ve hatta kullaným

dýþý býrakýlacak.

Rusya’nýn, iPhone ve iPad’lerin

satýþýný ülke çapýnda durduracaðý

ortaya çýktý. 

www.hurriyet.com.tr

GDO’lu yemde
sorumluluk ve
pazar kavgasý!

GDO’lu yem

ithalatýnda þimdi de

ceza sorumluluðu ve

“büyükler küçüklerden

rahatsýz” tartýþmasý

yaþanýyor. GDO’lu 3

soya ve 16 mýsýr genine

ithal izni alan Yem

Sanayicileri Birliði, þimdi

de denetimdeki sorunlar

nedeniyle hapis cezasýyla

karþý karþýya kaldýklarý

gerekçesiyle bakanlýða

baþvurdu. Fiyatlarý aþaðý

çektikleri için “ihbar” üzerine

depolarýnýn mühürlendiðini savunan

üç yem ithalatçýsý, büyük firmalarý

suçladý. Ýþte, GDO'lu ürün ithalatýnda

kaos yaratan dört neden. 

 Yem Sanayicileri Birliði, gen

sahibi firmalar yerine GDO'lu soya ve mýsýr ithalatý

için izin aldý. Birlik, denetimle ilgili sorunlarýn ortaya çýkmasý

üzerine þimdi sorumluluk almak istemiyor. 

 Türkiye, 3 soya ve 16 mýsýr genine izin verdi. Ýthal mýsýrda

analiz sýklýðý yüzde 20. Ruhsatsýz genlerin de ülkeye girmesi ve üretimde

kullanýlmasý olasýlýðý, yem üreticisi için hapis riski yaratýyor. 

 GDO'lu ithalata izin veren bakanlýk, ardýndan

“hakkýnýzda ihbar var” diyerek ithalatçýnýn depolarýný mühürlüyor. GDO’lu

diye ithal edilen mýsýr, bakanlýðýn 8 analizinde de GDO’suz çýkýyor. 

 Bakanlýðýn konuyla ilgili toplantýsýna bazý firmalarýn

çaðrýlmamasý ve ithalata yeni baþlayanlarýn depolarýnýn mühürlenmesi,

“sektörde yeni aktör istenmiyor” iddialarýna neden oluyor. 

1-Sorumluluk:

2-Hapis riski:

3-Analizler güvensiz:

4-Pazar kavgasý:

www.dunya.com.tr

 Brezilya’da “süper
bakteri” alarmý
 

                                                                                  

                                                     Saðlýk araþtýrma merkezi Oswaldo Cruz
                                             Enstitüsü tarafýndan yürütülen araþtýrmada, Carioca
                                   Nehri’nin farklý yerlerinden alýnan örneklerde normalde
                       hastanelerde bulunan süper bakteri tespit edildi. Uzmanlar, 2016
Yaz Olimpiyatlarý’nýn yelken ve rüzgar sörfü yarýþmalarýnýn yapýlacaðý
Guanabara Körfezi’ne akan Carioca Nehri'nde bulunan süper bakteriye karþý
önlem alýnmasý gerektiðini söyledi.

Araþtýrmanýn koordinatörü Ana Paula D'Alincourt Carvalho Assef, bu
mikroorganizmalarýn yol açtýðý hastalýklarýn tedavi edilmesinin çok zor
olduðunu ve genellikle hastanede tedavi gerektirdiðini belirtti. Assef, “süper
bakterinin birçok modern ilaca dirençli olduðu için doktorlarýn, nadiren
kullanýlan, vücutta toksik etki yapabilen ilaçlara baþvurmak zorunda kaldýðýný”
söyledi. Bu bakterinin idrar yollarý, sindirim sistemi ve akciðer enfeksiyonlarýna
neden olabileceði belirtildi. Brezilya, 2016'ya kadar deniz suyu kirliliðini
azaltma konusunda taahhütte bulunmuþtu.

 

Brezilya’nýn, 2016 Yaz
                                                                               Olimpiyat Oyunlarý’nýn
                                                                           yapýlacaðý ikinci büyük kenti Rio
                                                                        de Janeiro’nun deniz suyunda
                                                                    antibiyotiklere dirençli “süper
                                                                 bakteriye” rastlandý.

www.ntvmsnbc.com

Acý biberin faydalarý

Geçtiðimiz günlerde, yangýn alarmýný

devreye sokarak bir uçaðýn acil iniþ

yapmasýna sebep olan acý biber,

faydalarý saymakla bitmeyen

sebzelerden birisi.

www.milliyet.com.tr

Ýçerisinde bulunan kapsaisin

terapatik etkileri sebebiyle pek çok

rahatsýzlýðýn tedavisinde kullanýlýr.

Acý biber, dünyanýn her köþesinde

ve her iklim koþulunda yetiþebilen

bir sebzedir. Pek çok yemeði

tatlandýran bu sebze, özellikle

kalsiyum, potasyum ve vitaminler

açýsýndan oldukça zengindir. Acý

biber, damarlarýn içerisindeki

plaklarý temizler ve kalbe iyi gelir.

Kalbin ihtiyacý olan besin maddele-

rini içinde barýndýran acý biber,

vücut sýcaklýðýný arttýrýr ve kaný

incelterek dolaþýmý hýzlandýrýr.

Ayrýca kan hücrelerine yapýþan

toksinleri de temizler.
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2014 yýlýnýn dünya ve Türkiye ekonomisini

deðerlendirebilir misiniz? Ekonomik

açýdan nasýl bir yýlý geride býraktýk?

Dünya ekonomisi açýsýndan üç sac ayaðýna

dayalý bir dönemi yaþadýk. Bunlardan ilki

Merkez Bankalarýnýn para politikasý üzerine

kurulu. Özellikle de FED'in önce tahvil

alýmlarýný sonlandýrmasý ve faizleri yükselte-

ceðine iliþkin sinyaller bu noktada büyük

rol oynamaya devam ediyor. Söz konusu

geliþmelere raðmen þu ana kadar, geliþen

ülkelerden sermaye çýkýþý yaþanmadý.

Diðer yandan yakýn bölgemizdeki Rusya-

Ukrayna hattýndaki geliþmeler, emtia fiyat-

Ýbrahim Çaðlar
ÝTO Baþkaný

Ancak bu tablo içerisinde üzerinde dikkatle

durulmasý gereken nokta faiz ve üretim

arasýndaki iliþki oldu. Þu anda 8,25 olan

politika faizi ve tarýmsal alanda yaþanan

kuraklýk nedeniyle  2014'ün ilk dokuz

ayýnda %2,8 oranýnda büyüme gerçekleþti.

Elbette bu oran, potansiyellerimizin ve

hedeflerimizin aþaðýsýndadýr.

Her noktasý mükemmel iþleyen ve kusursuz

bir ekonomi yoktur. Elbette bizim de bazý

sýkýntýlarýmýz ve eksilerimiz var. Nedir onlar?

Ýlk olarak cari açýk. Biraz önce ifade ettim...

Bu yýl cari açýkta düþüþ yaþadýk. 

Ancak bu durum, cari açýk meselesinin tam

anlamýyla çözüldüðü anlamýna gelmiyor.

Diðer taraftan yüksek faiz, üreticinin ve

giriþimcinin ayaðýna takýlýyor. Bu prangayý

söküp atmak gerekiyor. Bir diðer nokta da

ileri teknoloji ürünleri konusunda yaþanýyor. 

160 milyar Dolarlýk ihracatýmýz var. Bunun

içinde yüksek teknoloji ürünlerinin payý

% 4 civarýnda. Bu oraný 2023 yýlýna yüzde

20 seviyesine çekmeliyiz. 

Türkiye ekonomisi, yaþanan sýkýntýlara raðmen

ayakta duran ve yürüyen bir ekonomi. Güçlü

finansal yapý, saðlam bankacýlýk sistemi var.

Kentleþme hýzý, altyapý yatýrýmlarý, genç nüfus

ve jeopolitik konum ülkemizi yabancý yatýrýmcý

için cazip kýlýyor.  

Ülke olarak ekonomideki artýlarýmýz ve

eksilerimiz nelerdir?

Ýstanbul Ticaret Odasý’nýn yeni dönem Baþkaný Sayýn Ýbrahim Çaðlar
dergimize konuk oldu. Çaðlar, 2015’in ilk sayýsýnda geçmiþ yýlýn ekonomik
deðerlendirmesini yaparak yeni yýla iliþkin beklentilerini paylaþtý.

 

larý ve bilhassa petrol üzerindeki politikalarý

ciddi biçimde deðiþtirdi. 117 Dolar düzeyle-

rine kadar yükselen petrolün varil fiyatý, 60

Dolarýn altýna kadar indi. Bu noktada söz

konusu geliþme; petrol ithalatçýsý ülkelerin

dýþ ticaret dengelerine olumlu biçimde

yansýyacak.

Küresel dinamikler Türkiye ekonomisi

üzerinde de etkili oldu. Öncelikle þunu ifade

etmek gerekir ki; iki seçim yaþayan Türkiye,

bütçe disiplininden ayrýlmadý. Cari açýðýn

düþürülmesi yönündeki önlemler etkili oldu.

Nitekim dýþ ticaret açýðý 2013’ün ilk on

ayýnda 83 milyar Dolarken bu yýlýn ayný

döneminde 63 milyar Dolara geriledi.

“Türkiye ekonomisi, yaþanan sýkýntýlara raðmen ayakta

duran ve yürüyen bir ekonomi. Güçlü finansal yapý,

saðlam bankacýlýk sistemi var.”

Ýbrahim Çaðlar röportajý
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Çin ekonomisi yýllardýr süregelen periyodik

büyümesi neticesinde dünyanýn en büyük

ikinci ekonomisi haline geldi. Ancak, ilk

defa bu sene alýþýlagelmiþin dýþýnda bir

biçimde büyümede yavaþlama ile karþýlaþtý.

Çin ekonomisi bu durumda parasal

geniþleme ve piyasalara likidite enjeksiyonu-

na yöneldi. 

Nitekim Kasým ayýnýn sonlarýna doðru Çin

Merkez Bankasý borç verme ve mevduat

faizinde indirime gitti. Çin Bankalarýnýn

kredi verme iþlemlerini daha da kolay hale

getirdi. Yabancý yatýrýmcýlar da bu finansal

kaynaklar karþýsýnda borçlanma yoluna

gidiyor.

Ucuz finansman nedeniyle bizim firmalarý-

mýz da Çin’e yönleniyor. Ancak, bu

noktada firmalarýmýzýn temkinli olmasýnda

Son dönemde Çin Bankalarýna borçlanma

konusu gündemde. Bu konu ile ilgilenen

iþ dünyasý temsilcilerine neler söylemek

istersiniz?

yarar görüyorum. Hep söylediðimiz bir þey

var. Geliri döviz cinsinden olmayan firmala-

rýn borçlanmalarýný yabancý para birimi

üzerinden yapmalarý büyük risk. 

Özelikle Dolar piyasasýnda yaþanmakta olan

son geliþmeler, Çin’in para birimi Yuan’ýn

küresel ölçekte rezerv para olma iddialarý ve

Rusya’nýn yaþamakta olduðu petrol kaynaklý

finansal daralma uluslararasý piyasalarý

stabilite açýsýndan zorlamaktadýr. Bu hususu

dikkate almakta fayda var.

Bugün KOBÝ demek, Türkiye ekonomisinin

% 98'i demek. Bu nedenle küçük ve orta

iþletmeler Türkiye ekonomisinin bel

kemiðini oluþturuyor. KOBÝ sahiplerinin

cesur olmasý lazým. Dünyaya açýlmak,

ihracat yapmak ve yeni atýlýmlara giriþmek

konusunda öncü olsunlar. Çünkü üreten ve

ürettiklerini dýþ pazarlara satan KOBÝ’ler,

kendisiyle birlikte ayný zamanda Türkiye

ekonomisini de büyütür. 

KOBÝ’lere yönelik mesajlarýnýz nelerdir?

Özellikle þirket birleþmeleri, satýn almalarý

ve özelleþtirme gibi alanlarda yatýrýmcýlarý-

mýzýn ekonomimize güven duymalarý

gerekiyor. Bu noktada ülke ekonomisine

baðlý olmayan yurt dýþýndaki

geliþmeler de çok etkili

oluyor tabi. 2013

yýlýnda 17,5

milyar Dolarlýk

217 satýn alma

ve birleþme

iþlemi oldu.

2012’ye

göre bir

düþüþ var.

2013 yýlý

ortasýnda

yaþanan Gezi

olaylarý ile

17-25 Aralýk

sürecinin etkileri

yadsýnamaz. Ancak,

önümüzdeki süreçte siyasi

ve ekonomik istikrarýn süreceðine

yönelik güçlü sinyaller yabancý yatýrýmcýlar-

ýn þirketlerimize olan ilgisini artýracaktýr.

2015 yýlýnda bu alanda 20 ila 25 milyar

dolarlýk iþlem hacmini yakalayabiliriz. 

Geçmiþ iki yýl þirket birleþmeleri ve satýn

almalarý açýsýndan önceki yýllara göre

durgun bir dönem olarak gözlemleniyor.

Bu konuda neler söylemek istersiniz?

2015 yýlý için ekonomik öngörüleriniz

nelerdir? Beklentileriniz ne yönde? 2015’te

iþadamlarýmýz için fýrsat sayýlabilecek

imkanlar olabilir mi?

Öncelikle Orta Vadeli Plana baktýðýnýzda

büyümenin % 4 olmasý bekleniyor.

Özellikle petrol fiyatlarýnýn düþük seyrini

devam ettirmesi ve faizlerin üretimi destek-

              leyecek seviyelere çekilmesi halinde

                                ben bu oranýn daha da

                                      yukarýya taþýnacaðýna

                                            inanýyorum. Ayný

                                              þekilde bu durum,

                                                  cari açýðýn

                                                    gerilemesinde

                                                       de etkili

                                                        olacaktýr.

                                                         Diðer

                                                        yandan

                                                       yapýsal

                                                      reformlarýn

                                                    baþlamasýyla

                                                  birlikte

                                               özellikle ithalata

                                           olan baðýmlýlýðýn

                                      azaltýlmasý ve yerli

                             teknoloji ürünlerine kamu

                  alýmlarýnda öncelik verilmesi gibi

hususlar üreticinin elini kuvvetlendirecektir. 

“Bugün KOBÝ demek, Türkiye ekonomisinin % 98’i demek.
Bu nedenle küçük ve orta iþletmeler Türkiye ekonomisinin
bel kemiðini oluþturuyor.” 

“Özellikle þirket birleþmeleri, satýn almalarý ve özelleþtirme

gibi alanlarda yatýrýmcýlarýmýzýn ekonomimize güven

duymalarý gerekiyor.”
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Kamu Gözetim Kurulu’nun Türkiye Muhasebe
Standartlarýný (TMS) uygulamayý tercih etmeyen
þirketlerde yapýlacak raporlama konusuna iliþkin
yayýmlandýðý Kurul Kararý Taslaðý

Bu yazýmýzda Kamu Gözetim Kurulu’nun

Türkiye Muhasebe Standartlarýný (TMS)

uygulamayý tercih etmeyen  þirketlerde

yapýlacak raporlama konusuna iliþkin yayým-

lanan Kurul Kararý Taslaðý’na deðinmekteyiz.   

26.08.2014 tarihli ve 29100 sayýlý Resmi

Gazetede yayýmlanan “Türkiye Muhasebe

Standartlarý’nýn Uygulama Kapsamýnýn

Belirlenmesine Ýliþkin Kurul Kararý” ile

Türkiye Muhasebe Standartlarý’ný uygulaya-

cak þirketlerin kapsamý belirlenmiþtir.

Belirlenen kapsamýn dýþýnda kalan, ancak

baðýmsýz denetime tabi olan þirketler

Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Teblið-

leri (MSUGT) ve eki olan Tek Düzen Hesap

Planý’ný uygulamaya devam edecektir. Bu

þirketlerin Türkiye Muhasebe Standartlarý’-

ný uygulayabilmelerine olanak saðlanmýþ

olup, ilgili Kurul Kararý ile bu seçim isteðe

baðlý býrakýlmýþtýr. Bu durumda TMS yerine

MSUGT ve eki olan Tek Düzen Hesap

Planý’ný uygulamayý seçen bu þirketler için

bazý konularda açýklama yapýlmasý ihtiyacý

ortaya çýkmýþtýr. Kurul Kararý Taslaðý ile

baðýmsýz denetime konu edilen finansal

tablolar, reeskont, amortisman, kýdem,

varlýklarda deðer düþüklüðü ve konsolidas-

yon konularýna deðinilmektedir. Kurul

Kararý Taslaðý, KGK tarafýndan “Baðýmsýz

Denetime Tabi Olup TMS’leri Uygulama-

yan Þirketlerin 01.01.2014 Tarihi ve Sonra-

sýnda Baþlayan Hesap Dönemine Ýliþkin

Finansal Tablolarýnýn Hazýrlanmasýnda

Uygulanacak Ýlave Hususlar” ismiyle

yayýnlanmýþtýr. 

Baðýmsýz denetime konu olacak finansal

tablolar: Kurul Kararý Taslaðýna göre,

baðýmsýz denetime tabi olup TMS uygula-

mayacak þirketler, bilanço, gelir tablosu,

nakit akýþ tablosu ve özkaynak deðiþim

tablosunu dipnotlarý ile birlikte hazýrlaya-

caklardýr. 

 Alacak ve borçlar için

reeskont iþlemleri seçime býrakýlmýþtýr. 

 Daha

önceki dönemlerde de kýdem tazminatý

karþýlýðý ayýrmýþ olan þirketler, dönem sonu

itibariyle bu yükümlülüðü yeniden tahmin

edecek ve cari dönemde ortaya çýkan kýdem

tazminatý yükümlülüðü artýþýný hesaplayarak

giderleþtirmeye devam edeceklerdir. Ýlk defa

kýdem tazminatý yükümlülüðünü hesaplayan

þirketler için, Kurul Kararý Taslaðý’na göre

ortaya çýkan yükümlülük tek seferde gider-

leþtirilmeyecek, geçmiþe dönük olarak 10

yýlý geçmemek üzere eþit taksitler ile finansal

tablolara yansýtýlabilecektir. 

 Kurul Kararý

Taslaðý’na göre maddi ve maddi olmayan

duran varlýklar ile özel tüketime tabi varlýk-

lar için amortisman ve itfa payý ayrýlacaðý

belirtilmiþ, kýstas açýklanmamýþtýr. 

Reeskont iþlemi:

Kýdem tazminatý yükümlülüðü:

Amortisman ve itfa payý:

Deðer düþüklüðü:

Konsolide finansal tablolarýn hazýrlanmasý

ve konsolidasyon iþlemleri:

Diðer açýklamalar:

 Kurul Kararý Taslaðý’na

göre gerekmesi durumunda varlýklara iliþkin

deðer düþüklüðü hesaplanacaðý ve gerekli

düzeltmenin yapýlacaðý belirtilmiþtir.

Bu uygulama, maddi ve maddi olmayan

varlýklar için isteðe baðlý olarak býrakýlmýþtýr. 

 Kurul Kararý

Taslaðý’yla 01.01.2014 tarihi ve sonrasýnda

baþlayan dönemler için konsolide finansal

tablo hazýrlanmasý 1’inci Alternatif’te isteðe

baðlý býrakýlmýþtýr. Þirketin konsolide

finansal tablo hazýrlamayý tercih etmesi

durumunda, þirketin baðlý ortaklýklarý TFRS

10 ve ilgili diðer standartlar uyarýnca tam

konsolidasyon yöntemine göre; þirketin

iþtirak ve iþ ortaklýklarý ise TMS 28 ve ilgili

diðer standartlar uyarýnca özkaynaktan pay

verme yöntemine göre muhasebeleþtirilecek-

tir. 2. Alternatif'te ise þirketin baðlý ortaklýk-

larý TFRS 10 ve ilgili diðer standartlar

uyarýnca tam konsolidasyon yöntemine

göre; þirketin iþtirak ve iþ ortaklýklarý ise

TMS 28 ve ilgili diðer standartlar uyarýnca

özkaynaktan pay verme yöntemine göre

muhasebeleþtirilecektir. Bunlarýn dýþýnda

kalan yatýrýmlar 26.12.1992 tarihinde yayýn-

lanan 1 Sýra No'lu Muhasebe Sistemi

Uygulama Genel Tebliði uyarýnca hisse

senedi ya da menkul kýymet olarak deðerlen-

dirilerek finansal tablolarda gösterilecektir. 

 Kurul Kararý Taslaðý ile

ilk kez bu hükümleri uygulayacak þirketlerin

karþýlaþtýrmalý sunulan geçmiþ yýl finansal

isteðe baðlý olarak býrakýlmýþ olup, dipnot-

larda buna iliþkin açýklama verilmesi

gerektiði açýklanmýþtýr. Bu doðrultuda

karþýlaþtýrmalý olarak sunulan geçmiþ dönem

finansal tablolarýnýn konsolide olmasý

zorunlu deðildir. Ayrýca bu karar taslaðý

çerçevesinde herhangi bir yerde TMS

uygulanmasýnýn önerilmesine raðmen baþka

bir mevzuata uyulmasý aykýrýlýk teþkil

etmemekte olup, dipnotlarda açýklanmasý

yeterlidir. 

Yayýnlanan bu Kurul Kararý ile baðýmsýz

denetime tabi olup TMS'yi uygulama

zorunluluðunun dýþýnda kalan þirketler için

uygulamalarda bazý açýklamalar getirilmiþtir.

Doðrudan UFRS'ye geçiþ yapmak istemeyen

þirketlere bazý UFRS bazlý uygulamalar için

açýklama getirilmiþ olup, bunlar da büyük

ölçüde isteðe baðlý býrakýlmýþtýr. Ancak

bunlar henüz taslak halinde olduðundan

nihai kararda ilave deðiþikliklerin yer almasý

beklenmektedir. Yeni TTK’nýn yürürlüðe

girmesi ve ardýndan KGK’nýn da aktif bir rol

üstlenmeye baþlamasýyla birlikte Türkiye’de

finansal raporlamanýn UFRS'ye geçiþe doðru

bir yöne girdiði aþikardýr. Þu an için belli

kriterdeki þirketlere getirilen uygulama

zorunluluðunun ileriki dönemlerde daha

geniþ bir þirket havuzuna getirileceði tahmin

edilmektedir. Bu nedenle zorunluluk olma-

masýna raðmen UFRS bazlý uygulamalara

geçiþin þirketlerin yararýna olacaðý

görüþündeyiz.  

tablolarýnda da bu düzeltmeleri yapmalarý

Sonuç

Þu an için belli kriterdeki þirketlere getirilen
uygulama zorunluluðunun ileriki dönemlerde
daha geniþ bir þirket havuzuna getirileceði
tahmin edilmektedir. Bu nedenle zorunluluk
olmamasýna raðmen UFRS bazlý uygulamalara
geçiþin þirketlerin yararýna olacaðý görüþündeyiz.
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Dr. Murat Koç
Grant Thornton Türkiye
Vergi Hizmetleri
Müdür, YMM
murat.koc@gtturkey.com

Her tacir, mevzuatta belirlenen ticari defter-
leri tutmak ve defterlerinde ticari iþlemleriyle
ticari iþletmesinin iktisadi ve mali durumunu,
borç alacak iliþkilerini ve her hesap dönemi
içinde elde edilen neticeleri açýkça görülebilir
þekilde ortaya koymak zorundadýr.

Defterler üçüncü kiþi uzmanlara, makul bir
süre içerisinde yapacaklarý incelemede
iþletmenin faaliyetleri ve finansal durumu
hakkýnda fikir verebilecek þekilde tutulur.

Gerçek veya tüzel kiþi olup olmadýðýna
bakýlmaksýzýn her tacir yevmiye defteri,
envanter defteri ve defteri kebiri tutmakla
yükümlüdür. Þahýs þirketleri birinci fýkrada
sayýlan defterlere ek olarak genel kurul
toplantý ve müzakere defterini de tutarlar.

Yukarýda sayýlan defterlere ilave olarak
anonim ve sermayesi paylara bölünmüþ
komandit þirketler pay defteri, yönetim
kurulu karar defteri ile genel kurul toplantý
ve müzakere defteri, limited þirketler ise pay
defteri ve genel kurul toplantý ve müzakere
defteri tutmak zorundadýr. 

6102 sayýlý Türk Ticaret Kanunu’nu 64 ve
devamý maddeleri ile 213 sayýlý Vergi Usul
Kanunu’nun 220. maddesi ve devamý madde-
lerinde ticari defterler ile ilgili hükümler
düzenlenmiþ bulunmaktadýr.

Gerçek ve tüzel kiþi tacirler tarafýndan fiziki
veya elektronik ortamda tutulacak ticari
defterlerin nasýl tutulacaðýný, defterlerin

2015 yýlýnda tutulacak fiziki ve elektronik
defterler ve tasdik zamanlarý

kayýt zamanýný, onay yenileme ile açýlýþ ve
kapanýþ onaylarýnýn þekli ve esaslarý TTK ve
Gümrük ve Ticaret Bakanlýðý ile Maliye
Bakanlýðýnca 19/12/2012 tarih ve 28502
sayýlý Resmi Gazetede yayýmlanan Ticari
Defterlere Ýliþkin Teblið ile düzenlenmiþ
bulunmaktadýr. Mevzuatta yapýlan düzenle-
melere göre tasdike tabi defter ve tasdik
zamanlarý aþaðýdaki gibi olacaktýr;

a) Yevmiye Defteri 
b) Defteri Kebir 
c) Envanter Defteri 
d) Yönetim Kurulu Karar Defteri 
e) Pay Defteri 
f) Genel Kurul Toplantý ve Müzakere
    Defteri

1. Anonim þirketler ve sermayesi paylara
bölünmüþ komandit þirketlerin
tutacaklarý defterler:

Mevcut durumda kullanýlmakta olan, pay
defteri ile genel kurul toplantý ve müzakere
defteri yeterli yapraklarý bulunmak kaydýyla
ve bu Tebliðde belirtilen bilgilerden eksik
olanlarýn yazýlmasý suretiyle açýlýþ onayý
yapýlmaksýzýn kullanýlmaya devam edilebilir. 

a) Yevmiye Defteri 
b) Defteri Kebir 
c) Envanter Defteri 
d) Pay Defteri 
e) Genel Kurul Toplantý ve Müzakere
    Defteri

2. Limited þirketlerin tutacaklarý defterler:

Limited þirketlerde halen kullanýlmakta olan
ortaklar kurulu karar defterlerinde yeterli
yapraklarý bulunmak kaydýyla, genel kurul
toplantý ve müzakere defteri olarak kullanýl-
maya devam olunabilir. 

Mevcut durumda kullanýlmakta olan, pay
defteri ile genel kurul toplantý ve müzakere
defteri yeterli yapraklarý bulunmak kaydýyla
ve bu Tebliðde belirtilen bilgilerden eksik
olanlarýn yazýlmasý suretiyle açýlýþ onayý
yapýlmaksýzýn kullanýlmaya devam edilebilir. 

Limited þirket müdürler kurulu defteri
tutulmasý zorunlu olan defterlerden deðildir.
Bu defteri tutmak istemeyenler; Limited
þirkette aldýklarý kararlarý genel kurul
toplantý ve müzakere defterine kaydetmek
zorundadýrlar. Limited þirketlerde müdür
veya müdürler kurulunun þirket yönetimi
ile ilgili olarak aldýðý kararlar genel kurul
toplantý ve müzakere defterine kaydedilebi-
leceði gibi ayrý bir müdürler kurulu karar
defteri de tutulabilir. 

halinde açýlýþ ve kapanýþ onaylarý dahil olmak
üzere yönetim kurulu karar defterine iliþkin
hükümler uygulanýr. Kararlarýn genel kurul
toplantý ve müzakere defterine kaydedilmesi
halinde Ticari Defterler Tebliðinin 10 uncu
maddesinin ikinci fýkrasýnda belirtilen
hususlarýn yazýlmasý zorunludur. Ayrý bir
müdürler kurulu karar defteri tutulmasý
halinde müdür veya müdürler kurulu karar-
larý genel kurul toplantý ve müzakere
defterine kaydedilemez.

Müdürler kurulu karar defterinin tutulmasý

Dernek ve vakýflara ait iktisadi iþletmeler
aþaðýdaki defterleri tutacaklardýr.

3. Dernek ve vakýflarýn iktisadi iþletmele-
rinin tutacaðý defterler:

a) Yevmiye Defteri 
b) Defteri Kebir 
c) Envanter Defteri

1163 sayýlý Kooperatifler Kanunu’na göre
kurulan kooperatifler ile bunlarýn üst
kuruluþlarý aþaðýdaki defterleri tutacaktýr. 

a) Yevmiye Defteri 
a) Defter-i Kebir 
b) Envanter Defteri 
c) Genel Kurul Toplantý ve Müzakere
    Defteri 
d) Yönetim Kurulu Karar Defteri 
e) Pay Defteri 

4. Kooperatiflerin tutacaðý defterler:

Defterler üçüncü kiþi uzmanlara, makul bir
süre içerisinde yapacaklarý incelemede
iþletmenin faaliyetleri ve finansal durumu
hakkýnda fikir verebilecek þekilde tutulur.
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1-Ýþletme defteri 
2-Serbest meslek kazanç defteri 
3-Yevmiye defteri 
4-Defteri kebir 
5-Envanter defteri 
6-A.Þ. Yönetim Kurulu Karar Defteri 

Gerek Vergi Usul Kanunu 221. Maddesi ve
gerekse 6102 sayýlý Türk Ticaret Kanunu’nun
64. Maddesinin hükümlerine göre:
 
1. Öteden beri iþe devam etmekte olanlar
    defterin kullanýlacaðý yýldan önce gelen
    son ayda (Normal hesap dönemleri için
    aralýk ayý); 

2. Hesap dönemleri Maliye Bakanlýðý
    tarafýndan tespit edilenler, defterin kulla-
    nýlacaðý hesap döneminden önce gelen
    son ayda; 

3. Yeniden iþe baþlayanlar, sýnýf deðiþtirenler
    ve yeni bir mükellefiyete girenler iþe
    baþlama, sýnýf deðiþtirme ve yeni mükelle-
    fiyete girme tarihinden önce; vergi muafi-
    yeti kalkanlar, muaflýktan çýkma tarihin-
    den baþlayarak on gün içinde; 

4. Tasdike tabi defterlerin dolmasý dolayýsýyla
    veya sair sebeplerle yýl içinde yeni defter
    kullanmaya mecbur olanlar bunlarý kullan-
    maya baþlamadan önce, defterlerini tasdik
    ettirmelidirler.

5. Bununla birlikte yeni defter tasdiki yerine
    mevcut defterlerin de kullanýlmasý müm-
    kündür. Bu durum tasdik yenileme veya
    ara tasdik iþlemidir. Tasdik yenileyecekler
    yani defterlerini ertesi yýlda da kullanmak
    isteyenler Ocak ayý, hesap dönemleri
    Maliye Bakanlýðýnca tespit edilenler bu
    

5. Defterlerin açýlýþ tasdik zamaný:     dönemin ilk ayý içinde tasdiki yeniletmeye
    mecburdurlar. Tasdik yenileme yapýlabi-
    lecek defterler iþe þu þekildedir.

Kapanýþ tasdikine iliþkin hususlar 6102
sayýlý Türk Ticaret Kanunu’nun 64. Madde-
sinde düzenlenmiþ bulunmaktadýr. Buna
göre Yevmiye ve Yönetim Kurulu Karar
Defteri kapanýþý zorunluluðu bulunan
defterlerdir. 

Kapanýþ tasdiklerinin:
 
1. Yevmiye defteri için;  izleyen faaliyet
    döneminin altýncý ayýnýn sonuna kadar
    (bu süre normal hesap dönemleri için
    Haziran ayý sonudur) 

2. Anonim þirket yönetim kurulu karar
    defteri için, izleyen faaliyet döneminin
    birinci ayýnýn sonuna kadar (normal
    hesap dönemleri için Ocak ayý sonudur)
    yapýlmasý gerekmektedir. 

Yukarýdaki defterler dýþýndaki defterlerin
kapanýþ tasdiki yaptýrýlmaz. 

6. Defterlerin kapanýþ tasdiki:

3. E-defter tutan mükellefler, 2014 yýlý
    içerisinde E-deftere geçtiler ise, 1 ay içeri-
    sinde mevcut defterlerini kapanýþ tasdikini
    yaptýrmak zorundadýrlar.

4. E-deftere 01.01.2015 tarihinde geçen
    mükellefler ise kapanýþ tasdiklerini
    Haziran-2015 tarihine kadar yaptýrabile-
    ceklerdir. Ancak 2015 Ocak defterlerini
    Mart-2015 sonuna kadar Mali Mühür ile
    onaylamak zorunda olduklarýndan Mart-
    2015 sonuna kadar 2014 defterlerini
    iþlemek zorundadýrlar.

01.01.2015 tarihinden itibaren E-defter
kullanmak zorunda olanlar, 2015 yýlý için
kaðýt ortamýnda yevmiye defteri ve defteri
kebir tasdik ettirmezler. Diðer defterlerini 
türüne göre mutlaka tasdik ettirmek
zorundadýrlar. 

7. E-defter kullanan mükelleflerde defter
tasdiki:
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Halka açýk þirketlerde hakim ortaðýn ortaklýktan
çýkarma ve azýnlýkta kalan ortaðýn satma haklarýna
iliþkin esaslar

Günümüzün sürekli deðiþen ve geliþen iþ
dünyasýnda þirketlerin finansal stratejilerini
sýklýkla gözden geçirmeleri gerekmektedir. 
Bu stratejilerden biri de, gerek dünyada ve
gerekse de ülkemizde örneklerini görmeye
baþladýðýmýz, halka açýk þirketlerin halka
kapalý hale gelmeleridir. Sermaye Piyasasý
Kurulu’nun II-27.1 Ortaklýktan Çýkarma ve
Satma Haklarý Tebliði þirket paylarýnýn
%95’ine sahip olan hakim ortaðýn kalan
paylara sahip olan ortaklarý ortaklýktan
çýkarmasýna ve azýnlýkta kalan diðer ortakla-
rýn paylarýný hakim ortaða satarak ayrýlabil-
melerine iliþkin esaslarý düzenlemiþtir.  

Amaç, azýnlýkta kalan paylarýn hakim ortak
tarafýndan satýn alýnarak þirketin halka kapalý
hale getirilmesidir.

Söz konusu Teblið, 12.11.2014 tarihli Resmi
Gazetede II-27.2. sayýlý Ortaklýktan Çýkarma
ve Satma Haklarý Tebliði ile yürürlükten
kaldýrýlarak halka açýk þirketlerin halka
kapalý hale gelmelerine iliþkin ön þartlar
yeniden belirlenmiþ ve izlenecek prosedür
açýklanmýþtýr. 

Yeni Teblið ile, bir önceki Tebliðde %95
olmasý gereken hakim ortaðýn sermaye
payýnýn %98  ve üzerinde olmasý durumun-
da, azýnlýkta kalan pay sahiplerinin ellerinde-
ki paylar için alým teklifinde bulunarak
paylarýný yükseltmeleri ve zaman içinde
þirketin tamamýna sahip olmalarý suretiyle
þirketi halka kapalý hale getirmeleri imkaný

verilmiþtir.(Oran 31.12.2017 tarihine kadar
doðacak haklarýn kullanýmýnda %97 olarak
dikkate alýnacaktýr.)

Halka açýlma, bir þirkete kurumsallaþma
getiren ve ayný zamanda önemli tutarda
finansman kaynaðýný faizsiz olarak elde
etmelerini saðlayan bir finansman tercihidir.
Þirketler için, kurumsallaþma; þirkete yeni
fon girmesi, daha fazla bilinirlik, hisselerin
likidite kazanmasý gibi birçok avantaj getir-
mektedir. Bununla birlikte, halka açýk þirket
olmak ayný zamanda, gerek ortaklarýna ve
diðer menfaat sahiplerine karþý, gerekse de
düzenlemeler doðrultusunda, daha fazla
þeffaflaþmak, hesap verebilir olmak ve artan
sorumluluk da demektir. 

Halka açýlma ve beraberinde gelen düzenle-
melere uyum saðlama sürecinde yaþanan
sýkýntýlar, þirket yönetimlerini artan hesap
verebilirlik, çok sayýda ortaða karþý sorum-
luluk gibi yeni konularla karþý karþýya getire-
bilmektedir. 

Þirketlerin neden halka kapalý hale gelme
istedikleri konusundaki sebeplere
bakýldýðýnda;

-Borsada iþlem gören þirketler için kotta
kalmanýn, özellikle küçük ve orta boy
þirketler için getirdiði maliyetler, 

-Þeffaflýk ve sürekli kamuyu aydýnlatma
zorunluluklarý; finansal tablolarýn belirli
dönemler itibariyle yayýmlanma ve baðýmsýz
denetim zorunluluklarý,

-Yatýrýmcý iliþkileri ile ilgili bölümlerin
kurulmasýnýn getirdiði maliyetler,

-Þirket hisselerinin piyasadaki fiyatýnýn
sürekli deðiþmesi nedeniyle bu deðiþimin
sürekli takip edilmesi, sebeplerinin incelen-
mesi ve þirket imajýnýn korunmasý anlamýnda
hisse bazýnda takip zorunluluklarý,

-Hisse fiyatýnýn performansýnýn yetersiz
olmasýnýn yatýrýmcý nezdinde yarattýðý hayal
kýrýklýklarý nedeniyle, hisseye yeterli ilginin
olmamasý, gibi nedenleri sayabiliriz.

Bu tür sebepler, son yýllarda bazý þirketlerde
görülen halka kapanma eðilimin açýklayan
sebeplerden birkaçý olabilir. 

Bunun yanýsýra, bazý þirketlerde çoðunluk
paylarýný satýn alan hakim ortak veya
ortaklar, þirketi kendi stratejileri ve
beklentileri doðrultusunda yönetmek
istemekte, bu nedenle de halka kapalý hale
gelmek istemektedirler:

Bu þirketlerde, büyük hissedarlar þirketin

halinde deðer maksimizasyonun saðlanabi-
leceði, hisselerin daha iyi fiyatlarla satýlabi-
leceði beklentisi içindedirler. Halka kapalý
hale gelmenin stratejik ve finansal açýdan
þirketin alabileceði riskleri bir kamu
gözetimi olmadan artýrarak  stratejik
ortak alýnmasý durumunda birleþme ve
satýn alma süreçlerinin çok daha hýzlý
sonuçlanmasý, sürecin hakim ortaklarýn
isteði ve beklentisi doðrultusunda þekillen-
mesi imkanýný dikkate almaktadýrlar.
Halka kapalý hale gelmek; stratejik ve
finansal özgürlük saðlayarak, þirketlerin
daha hýzlý hareket etmelerine de bir sebep
yaratabilmektedir.

Teblið ile, bir önceki Tebliðdeki düzenleme-
den farklý olarak, hakim ortaðýn payýnýn
asgari %98 olmasý ve deðerleme yöntemle-
rinin artýrýlmasýna dönük yenilikler getiril-
miþtir. Halka açýk þirketlerin halka kapalý
hale gelmelerine iliþkin ön þartlar belirlenmiþ
ve izlenecek prosedür açýklamýþtýr. 

Tebliðde yer alan düzenlemelere göre,
ortaklýk paylarýnýn borsada iþlem görmeye
baþlama tarihinden itibaren iki yýl süreyle
ortaklýktan çýkarma ve satma hakký kullaný-
lamayacaktýr.

Tebliðde satýn alma bedelinin tespitinde
kullanýlacak deðerin belirlenmesi en önemli
unsurlarý oluþturmakta olup küçük yatýrým-
cýnýn zarar etmeden ortaklýktan en iyi

halka açýk olmasýndansa, kapalý olmasý

Teblið ile, bir önceki Tebliðdeki düzenlemeden
farklý olarak, hakim ortaðýn payýnýn asgari
%98 olmasý ve deðerleme yöntemlerinin
artýrýlmasýna dönük yenilikler getirilmiþtir. 
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fiyattan ayrýlabilmesi için birkaç fiyatýn
kullanýlmasýna imkan saðlandýðý görülmek-
tedir.

Tebliðde satýn alma bedelinin tespitinde
kullanýlacak deðerin belirlenmesinde aþaðý-
daki unsurlar esas alýnmaktadýr: 

Paylarý borsada iþlem gören ortaklýklar için:

1-Hakim ortak konumunun kazanýldýðýnýn
veya hakim ortak olup ek pay alýndýðýnýn
kamuya açýklandýðý tarihten önceki 30 gün
içinde, borsada oluþan aðýrlýklý ortalama
fiyatlarýn aritmetik ortalamasý dikkate
alýnacaktýr.

2-Borsada iþlem görmeyen pay gruplarýnýn
her biri için; iþlem gören sadece bir pay
grubunun bulunmasý durumunda bu gruba
iliþkin olarak 1. madde çerçevesinde tespit
edilen fiyat, iþlem gören birden fazla pay
grubu bulunmasý durumunda ise bu grup-
lara iliþkin olarak 1. maddede tespit edilen
fiyatlarýn aritmetik ortalamasý dikkate
alýnacaktýr.

Paylarý borsada iþlem görmeyen ortaklýklar
için, her bir pay grubuna iliþkin fiyatýn
tespiti amacýyla hazýrlanan deðerleme rapo-
runda belirlenen bedel dikkate alýnacaktýr. 

Satma hakkýnýn kullanýmýna iliþkin adil
bedelin hesaplanmasýnda ise yanda
belirtilen prosedür kullanýlacaktýr:

için; 

a)Yanda 1 numaralý madde çerçevesinde
hesaplanacak fiyat,

b)Her bir pay grubuna iliþkin fiyatýn tespiti
amacýyla hazýrlanan deðerleme raporunda
belirlenen fiyat,

c)Ortaklýktan çýkarma hakkýnýn doðduðu
tarihten önceki bir yýl içinde SPK’nýn
26. maddesi çerçevesinde zorunlu pay alým
teklifi yapýlmýþ ise bu fiyat, hakim ortak
konumunun kazanýldýðýnýn veya hakim
ortak konumunda bulunup ek pay alýndýðý-
nýn kamuya açýklandýðý tarihten önceki son
altý ay, bir yýl ve beþ yýl içinde borsada
oluþan aðýrlýklý ortalama fiyatlarýnýn
ortalamasý,

2-Paylarý borsada iþlem görmeyen ortaklýk-
lar için, deðerleme raporunda belirlenen
bedel, ortaklýktan çýkarma hakkýnýn doðdu-
ðu tarihten önceki bir yýl içinde SPK’nýn 26.
maddesi çerçevesinde zorunlu pay alým
teklifi yapýlmýþ ise bu fiyat, karþýlaþtýrýlarak,
bulunan en yüksek bedel olarak kabul
edilecektir.

1-Paylarý borsada iþlem gören ortaklýklar

Son yýllarda sermaye piyasasý alanýnda
yapýlan düzenlemelerle þirketlerin finansal
stratejilerini daha esnek bir þekilde gözden
geçirebilmelerini saðlayan imkanlar getiril-
miþtir. 

SPK’nýn Ortaklýktan Çýkarma ve Satma
Haklarý Tebliði ile, sermayenin yüksek
oranda belirli kiþilerde toplanmasý durumun-
da þirketlere halka kapalý hale gelebilmeleri
için yasal zemin hazýrlanmýþtýr. Sözkonusu
teblið uyarýnca, þirketlerin halka açýk hale
geldikten sonra isterlerse tekrar halka kapalý
hale gelmeleri mümkün olabilecektir.

Sonuç: Ayný þekilde halka açýk bir þirket zaman
içinde finansal stratejilerini gözden geçirerek
tekrar halka açýlmayý düþünebilecek veya
sermaye piyasasýndaki diðer olanaklardan
her zaman faydalanabilecektir. 

Yeni teblið, halka kapanma sürecinde daha
adil bir fiyat oluþabilmesi için seçenekleri
artýrmýþtýr. Bu anlamda yatýrýmcýlarýn hakla-
rýnýn korunmasýnda bir adým daha atýlmýþtýr.

Borsa Ýstanbul’da halihazýrda beþ civarýnda
þirketin halka kapalý hale gelmeye yöneldiði
bilinmekle birlikte, ilerleyen dönemlerde
sermayenin büyük ölçüde sýnýrlý sayýda
kiþide toplandýðý þirketlerde de bu yönde
deðerlendirmelerin olabileceði düþünülmek-
tedir. 

“Borsa Ýstanbul’da halihazýrda beþ civarýnda þirketin halka kapalý hale
gelmeye yöneldiði bilinmekle birlikte, ilerleyen dönemlerde sermayenin
büyük ölçüde sýnýrlý sayýda kiþide toplandýðý þirketlerde de bu yönde
deðerlendirmelerin olabileceði düþünülmektedir.”

“Paylarý borsada iþlem görmeyen ortaklýklar için, her bir pay grubuna
iliþkin fiyatýn tespiti amacýyla hazýrlanan deðerleme raporunda
belirlenen bedel dikkate alýnacaktýr.” 
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01.01.2014 tarihinden itibaren uygulanmasý gereken

yeni Uluslararasý Finansal Raporlama Standartlarý

(UFRS) ve önemli deðiþiklikler

2014 hesap dönemini kapatmakta olduðu-

muz þu günlerde planlamakta olduðumuz

yýl sonu baðýmsýz denetim çalýþmalarýnda

özellikle dikkat edilmesi gereken ve ilk defa

2014 hesap dönemine iliþkin finansal tablo-

larda uygulanmaya baþlanmasý gereken

UFRS’lerdeki deðiþiklikler konusudur.

Uluslararasý Muhasebe Standartlarý Komitesi

(IASB) tarafýndan yayýnlanan söz konusu

deðiþikliklerin Türkiye’de de Kamu Gözeti-

mi Muhasebe ve Denetim Standartlarý

Kurumu (KGK)’nun 11.02.2014, 05.03.2014,

18.09.2014 ve 12.11.2014 tarihlerinde yayýn-

lamýþ olduðu tebliðler ile 2014 hesap dönem-

raporlamalarda uygulanmasý zorunlu

kýlýnmýþtýr.

Özellikle yatýrýmcýlarýn ve yöneticilerin

þirketlerin finansal raporlamalarýný etkileye-

cek olan bu deðiþikliklerden haberdar olma-

sýnýn faydalý olacaðý düþüncesiyle aþaðýda

söz konusu deðiþiklikleri özetlemeye çalýþtýk;

inde ve takip eden dönemlerde finansal

Standart Yapýlan deðiþikliðin konusu
Uygulama

baþlangýç tarihi

IAS 32

IFRS 10, IFRS 12

ve  IAS 27

IFRIC 21

IAS 36

Finansal Varlýklarýn ve Finansal Borçlarýn

Netleþtirilmesi Yatýrým iþletmeleri

Vergi ve Vergi Benzeri Yükümlülükler

Finansal Olmayan Varlýklara Yönelik Geri

Kazanýlabilir Tutar Açýklamalarý

IAS 39 Türev Ürünlerin Yenilenmesi ve Finansal Riskten

Korunma (Hedge) Muhasebesinin Uygulanmasýnýn

Sürdürülmesi

IAS 19 Tanýmlanmýþ Fayda Planlarý: Çalýþanlara Saðlanan

Faydalar

01.01.2014

01.01.2014

01.01.2014

01.01.2014

01.07.2014

01.01.2014

IAS 32’de yapýlan deðiþiklik - Finansal

Varlýklarýn ve Finansal Borçlarýn

Netleþtirilmesi:

IAS 32’ye yapýlan güncelleme ile “muhase-

beleþtirilen tutarlarý netleþtirme konusunda

mevcut yasal bir hakkýnýn bulunmasý”

ifadesinin anlamýna açýklýk getirmekte ve

IAS 32 netleþtirme prensibinin eþ zamanlý

olarak gerçekleþmeyen ve brüt ödeme

yapýlan hesaplaþma (bankalar ve diðer

finansal kuruluþlar tarafýndan kullanýlan

takas bürolarý gibi) sistemlerindeki uygula-

ma alanýna açýklýk getirmektedir. Söz konusu

deðiþiklik ile ilgili mevzuatlar çerçevesinde

acizlik, iflas gibi durumlarda yasal olarak

netleþtirilmesine izin verilen finansal varlýk-

lar ve finansal borçlar finansal durum tablo-

sunda netleþtirilerek gösterilebilmektedir. 

Bir finansal varlýk ve borcun birbirine

mahsup edilerek yani netleþtirilerek net

tutarýn finansal durum tablosunda gösteril-

mesi ancak ve ancak iþletmenin; 

a)Muhasebeleþtirilen tutarlarý netleþtirme

konusunda yasal bir hakkýnýn bulunmasý ve 

b)Net esasa göre ödemede bulunma ya da

varlýðý elde etme ve borcu ödeme iþlemlerini

eþ zamanlý olarak gerçekleþtirme niyetinde

olmasý durumunda mümkün olabilir.

Ýþletme, finansal durum tablosu dýþý

býrakýlma koþullarýný taþýmayan bir finansal

varlýðýn devrini muhasebeleþtirmesi sýrasýnda,

devrolunan varlýðý ve buna iliþkin borçlarý

netleþtiremez.

Bu standart, finansal varlýk ve borçlarýn net

esasa göre sunumunu, bu sunum esnasýnda

iki ya da daha fazla sayýda farklý finansal

aracýn ödenmesinin iþletmenin gelecekteki

tahmini nakit akýþýný yansýtmasý durumunda

zorunlu tutar. Ýþletmenin tek bir net tutarda

ödeme yapma veya alma hakký olduðunda

ve iþletme bu yönde hareket etme niyeti

taþýdýðýnda, tek bir finansal varlýk ya da

finansal borcu var demektir. Diðer durum-

larda finansal varlýklar ve borçlar, iþletmenin

kaynak veya yükümlülüklerini gösterme

nitelikleri dolayýsýyla birbirlerinden ayrý

olarak sunulur.

Yatýrým iþletmelerinin kontrolü altýnda

bulunan baðlý ortaklýklarý ile konsolide

edilmesi yatýrýmcýlarýn özellikle ilgilendikle-

ri kýsmý net bir þekilde anlayabilmelerini

zorlaþtýrdýðý ve bu nedenle faydalý sonuçlar

vermediðine iliþkin yapýlan yorumlara

IFRS 10 (Konsolide Finansal Tablolar),

IFRS 12 (Diðer Ýþletmelerdeki Paylara

Ýliþkin Açýklamalar) ve IAS 27 (Bireysel

Finansal Tablolar)'de yapýlan deðiþiklik -

Yatýrým Ýþletmeleri:

Ýþletme, finansal durum tablosu dýþý býrakýlma
koþullarýný taþýmayan bir finansal varlýðýn
devrini muhasebeleþtirmesi sýrasýnda,
devrolunan varlýðý ve buna iliþkin borçlarý
netleþtiremez.
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istinaden Uluslararasý Muhasebe Standartlarý

Komitesi (IASB) tarafýndan IFRS 10,

IFRS 12 ve IAS 27'de bu konuda deðiþiklik

yapýlmasýna karar verilmiþtir. Yatýrým

iþletmesi aþaðýdaki þekilde tanýmlanmýþtýr;

a)Yatýrým yönetimi hizmeti sunmak

amacýyla bir veya daha fazla yatýrýmcýdan

fon elde eden,

b)Ýþ amacýnýn fonlarý sadece sermaye

kazancý, yatýrým geliri veya her ikisini

birden elde etmek üzere yatýrým yapmak

olduðunu yatýrýmcýlarýna taahhüt eden,

c)Yatýrýmlarýnýn tamamýnýn performansýný

gerçeðe uygun deðer esasý üzerinden ölçen

ve deðerleyen iþletmelerdir.

Yatýrým iþletmeleri tanýmýna uyup uymadýðý

belirlenirken aþaðýdaki belirgin özelliklere

sahip olup olmadýðý dikkate alýnýr:

a)Birden fazla yatýrýma sahiptir,

b)Birden fazla yatýrýmcýya sahiptir,

c)Yatýrýmcýlarý iliþkili taraf deðildir,

d)Özkaynak ve benzeri paylar þeklinde

ortaklýk paylarýna sahiptir.

Bu deðiþiklikle yatýrým iþletmeleri tanýmýna

giren þirketler;

a)Kontrolü altýnda bulunan baðlý ortaklýkla-

rýný konsolide edemez ve baþka bir iþletme-

nin kontrolünü elde ettiðinde TFRS 3-

Ýþletme Birleþmeleri Standardýný uygulaya-

maz. Bunun yerine yatýrým iþletmesi baðlý

ortaklýklarýný TFRS 9- Finansal Araçlar

Standardý kapsamýnda gerçeðe uygun deðeri

ile gösterip oluþan deðer artýþ ve azalýþlarýný

gelir tablosuna yansýtmak zorundadýr.

b)Yatýrým iþletmesinin kontrolü altýnda

bulunan baðlý ortaklýðý yatýrým faaliyetleriy-

le ilgili hizmet saðlayan bir iþletmeyse,

yatýrým iþletmesi söz konusu baðlý ortaklýðý

TFRS 10 kapsamýnda konsolide eder ve bu

tür baðlý ortaklýk edinimlerinde TFRS 3’ü

uygular.

c)Ana ortaklýk kendisi yatýrým iþletmesi

deðilse, yatýrým iþletmesi olan baðlý ortaklýk-

larý ve bu ortaklýklar vasýtasýyla kontrol

ettiði iþletmeler dahil olmak üzere kontrol

ettiði tüm iþletmeleri konsolide eder.

IFRIC 21 ile yapýlan yorum kamu idareleri-

nin iþletmelere vergi ve vergi benzeri

þekillerde yükümlülük getirmesi durumla-

IFRIC 21- Vergi ve Vergi Benzeri

Yükümlülükler:

rýnda bu yükümlülüklerin IAS 37- Karþýlýk-

lar Koþullu Borçlar ve Koþullu Varlýklar

standardý kapsamýnda ne zaman muhasebe-

leþtirileceði ile ilgilidir. 

IAS 12- Gelir Vergileri ve IAS 19- Çalýþanla-

ra Saðlanan Faydalar standartlarý kapsamýnda

olan vergi vb yükümlülükler (kurumlar

vergisi, muhtasar, SGK, vb vergiler) ve

mevzuat ihlalleri nedeniyle katlanýlan para

cezalarý bu yorumun konusu olmayýp ilgili

olduklarý standartlar çerçevesinde muhase-

beleþtirilir.

Bu yorum, vergi ve vergi benzeri yükümlü-

lüðün iþletme tarafýndan, ödemeyi ortaya

çýkaran eylemin ilgili yasalar çerçevesinde

gerçekleþtiði anda kaydedilmesi gerektiðine

ve ayný zamanda bu yorum, vergi ve vergi

benzeri yükümlülüðün sadece ilgili yasalar

çerçevesinde ödemeyi ortaya çýkaran eyle-

min bir dönem içerisinde kademeli olarak

gerçekleþmesi halinde kademeli olarak

tahakkuk edebileceðine açýklýk getirmektedir.

Örneðin, yükümlülük doðuran olay hasýlatýn

belirli bir dönem boyunca elde edilmesi ise,

yükümlülüðe karþýlýk gelen borç söz konusu

hasýlat elde edildikçe muhasebeleþtirilir. 

Yükümlülük doðuran olay elde edilen hasý-

latýn, gerçekleþtirilen satýþlarýn veya üretilen

ürünlerin asgari bir miktarý gibi asgari bir

faaliyet eþiðine ulaþýlmasý ise asgari faaliyet

eþiðine ulaþýldýðýnda ilgili yükümlülüðe

karþýlýk gelen borç muhasebeleþtirilir.

Ara dönem raporlama tarihi itibarýyla vergi

ve vergi benzeri yükümlülüklerin ödenmesi-

ne iliþkin mevcut bir yükümlülüðün bulun-

masý durumunda iþletmeler yýllýk finansal

tablolarýnda uyguladýðý muhasebeleþtirme

ilkelerini ara dönem finansal raporunda da

aynen uygular. 

Ýþletmeler finansal tablolarýnda geri kazaný-

labilir deðeri ile gösterilen þerefiye vb.

finansal olmayan bir varlýk veya nakit

yaratan bir birim için geri kazanýlabilir

tutarýn hesaplamasýnda 

a)Varlýðýn veya nakit yaratan birimin satýþ

maliyetleri düþülmüþ gerçeðe uygun deðeri-

nin mi yoksa,

b)Kullaným deðerinin mi esas alýndýðý

dipnotlarda belirtilir.

Söz konusu varlýk veya nakit yaratan birim;

 Satýþ maliyetleri düþülmüþ gerçeðe uygun

deðeri ile gösteriliyorsa TFR3 13 - Gerçeðe

IAS 36 (Varlýklarda Deðer Düþüklüðü)’da

yapýlan deðiþiklik - Finansal Olmayan

Varlýklara Ýliþkin Geri Kazanýlabilir Tutar

Açýklamalarý:

•

IFRIC 21 ile yapýlan yorum kamu idarelerinin
iþletmelere vergi ve vergi benzeri þekillerde
yükümlülük getirmesi durumlarýnda bu
yükümlülüklerin IAS 37- Karþýlýklar Koþullu
Borçlar ve Koþullu Varlýklar Standardý
kapsamýnda ne zaman muhasebeleþtirileceði
ile ilgilidir. 

“Yükümlülük doðuran olay elde edilen hasýlatýn, gerçekleþtirilen

satýþlarýn veya üretilen ürünlerin asgari bir miktarý gibi asgari bir

faaliyet eþiðine ulaþýlmasý ise asgari faaliyet eþiðine ulaþýldýðýnda ilgili

yükümlülüðe karþýlýk gelen borç muhasebeleþtirilir.”
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Uygun Deðer Ölçümü Standardý kapsamýnda

gerçeðe uygun deðer hiyerarþisinin seviyesi-

nin, deðerleme yönteminin, deðerleme yön-

teminde yapýlan deðiþiklikler ve nedenlerinin,

deðerlemede esas alýnan varsayýmlarýn,

bugünkü deðer yöntemi kullanýldýysa önceki

ölçümde kullanýlan iskonto oranlarýnýn,

• Kullaným deðeri ile gösteriliyorsa kullaným

deðerine yönelik mevcut ve önceki tahmin-

lerde kullanýlan iskonto oranlarýnýn dipnot-

larda belirtilmesi zorunludur.

IAS 39 (Finansal Araçlar: Muhasebeleþ-

tirme ve Ölçme)’da yapýlan deðiþiklik -

Türev Ürünlerin Yenilenmesi ve Finansal

Riskten Korunma (Hedge) Muhasebesinin

Uygulanmasýnýn Sürdürülmesi:

Standartta yapýlan güncelleme ile aþaðýda

belirtilen þartlar saðlandýðý sürece, kanun ve

yönetmeliklerden kaynaklanan korunma

aracýnýn taraflarýnýn deðiþmesi veya karþý

tarafýn yenilenmesi sebebiyle finansal

risklerden korunma muhasebesi uygulama-

sýna son verilmeyeceði konusuna açýklýk

getirilmiþtir;

a)Yürürlükteki mevzuat hükümleri veya

mevzuatýn yenilenmesi sonucunda, finansal

riskten korunma aracýnýn taraflarýnýn, bir

veya daha fazla takas kuruluþunun her bir

tarafýn yeni karþý tarafý haline gelmesi için

baþlangýçtaki karþý taraflarýný yenilemek

konusunda anlaþmaya varmalarý,

b)Finansal riskten korunma aracýna iliþkin

diðer deðiþikliklerin bulunmasý durumunda,

bu deðiþikliklerin karþý tarafýn bu þekilde

yenilenmesini gerçekleþtirmek için gerekli

olanlarla sýnýrlý olmasý

durumlarýnda vadenin dolmasý ya da sonlan-

dýrma olarak kabul edilmeyecektir.

Finansal riskten korunma iþleminin etkin

olduðu dönemden itibaren diðer kapsamlý

gelir içerisinde muhasebeleþtirilmesine

devam edilen finansal riskten korunma

aracýna ait toplam kazanç ya da kayýp, ilgili

tahmini iþlem gerçekleþene kadar özkaynak-

larda ayrý bir kalem olarak kalmaya devam

eder. 

IAS 19’a göre tanýmlanmýþ fayda planlarý

muhasebeleþtirilirken çalýþan ya da üçüncü 

taraf katkýlarý göz önüne alýnmalýdýr.

Deðiþiklik, katký tutarý hizmet verilen yýl

sayýsýndan baðýmsýz ise, iþletmelerin söz

konusu katkýlarý hizmet dönemlerine

yaymak yerine, hizmetin verildiði yýlda

hizmet maliyetinden düþerek muhasebeleþ-

IAS 19 (Tanýmlanmýþ Fayda Planlarý:

Çalýþanlara Saðlanan Faydalar)’da yapýlan

deðiþiklik:

tirebileceklerini açýklýða kavuþturmuþtur.

Bu sýnýrlý deðiþiklik üçüncü kiþiler veya

çalýþanlar tarafýndan tanýmlanmýþ fayda

planýna yapýlan katkýlara uygulanýr. Plana

yapýlan katkýlarýn hizmet süresinden baðým-

sýz hesaplandýðý; örneðin maaþýnýn sabit bir

kýsmýnýn katký olarak alýnmasý gibi; durum-

larda nasýl muhasebeleþtirme yapýlacaðýna

açýklýk getirmektedir. 

Tanýmlanmýþ fayda planlarýnýn resmi koþul-

larýnda yer alan, çalýþanlarýn veya üçüncü

kiþilerin yaptýðý katkýlar hizmet maliyetini

(hizmete baðlý olmalarý durumunda) azaltýr

ya da tanýmlanmýþ net fayda borcunun

(varlýðýnýn) (hizmete baðlý olmamalarý duru-

munda) yeniden ölçümlerini etkiler. Plan

varlýklarýna iliþkin kayýplardan veya

aktüeryal kayýplardan kaynaklanan açýðý

azaltmak için yapýlmasý gereken bu tür

katkýlar, hizmete baðlý olmayan katkýlara

örnektir. Çalýþanlarýn veya üçüncü kiþilerin

yaptýðý katkýlarýn hizmete baðlý olmasý

durumunda söz konusu katkýlar hizmet

maliyetini aþaðýdaki þekilde azaltýr: 

a)Katký tutarýnýn hizmet yýlýna baðlý olmasý

durumunda iþletme, brüt fayda için öngörü-

len yöntemle ayný yöntemi kullanarak (katký

planý formülünü kullanarak veya doðrusal

IAS 19’da yapýlan söz konusu güncelleme

ile aþaðýdaki hususlar belirlenmiþtir;

lendirir ya da

b)Katký tutarýnýn hizmet yýlýndan baðýmsýz

olmasý durumunda, iþletmenin bu tür katký-

larý hizmetin sunulduðu döneme iliþkin

hizmet maliyetinden azalýþ þeklinde muha-

sebeleþtirmesine izin verilir. 

Hizmet yýlýndan baðýmsýz olan katkýlara

çalýþanýn maaþýnýn sabit bir yüzdesi olan,

hizmet dönemi boyunca sabit bir tutar

þeklindeki veya çalýþanýn yaþýna baðlý katký-

lar örnek olarak gösterilebilir.

Hizmet dönemleriyle iliþkilendirilen çalýþan-

larýn veya üçüncü kiþilerin yaptýðý katkýlar-

daki deðiþiklikler aþaðýdakileri etkiler; 

a)Cari ve geçmiþ dönem hizmet maliyetini

(bu deðiþikliklerin planýn resmi koþullarýnda

yer almamasý ve zýmni kabulden doðan

yükümlülükten kaynaklanmamasý durumun-

da) veya 

b)Aktüeryal kazanç ve kayýplarý (bu deðiþik-

liklerin planýn resmi koþullarýnda yer almasý

ve zýmni kabulden doðan yükümlülükten

kaynaklanmasý durumunda).

olarak) katkýlarý hizmet dönemleri ile iliþki-

Finansal riskten korunma iþleminin etkin
olduðu dönemden itibaren diðer kapsamlý
gelir içerisinde muhasebeleþtirilmesine devam
edilen finansal riskten korunma aracýna ait
toplam kazanç ya da kayýp, ilgili tahmini iþlem
gerçekleþene kadar özkaynaklarda ayrý bir
kalem olarak kalmaya devam eder.
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Yeni Global Gelir Standardý’nýn inþaat
sektörü için anlamý

Bu yazýmýzda Uluslararasý Muhasebe

Standartlarý Kurulu (UMSK-IASB) ve ABD

Finansal Muhasebe Standartlarý Kurulu’nca

(FMSK - U.S. FASB) yayýmlanan gelirin

tahakkuk ettirilmesiyle ilgili yeni muhasebe

standardý olan UFRS 15 “Sözleþmeli Müþte-

rilerden Gelir Tahakkuku” Standardý’ný

inþaat sektörü açýsýndan ele alacaðýz.  

Yeni yayýnlanan UFRS 15 “Sözleþmeli Müþterilerden Gelir Tahakkuku”  UMS 11 “Ýnþaat

Sözleþmeleri” Standardý’nýn yerini almýþ ve aþaðýdaki gibi önemli konularda açýklýk

getirmiþtir:  

• Gelir belli bir zamana yayýlarak mý, yoksa tamamlanma aþamasýnda mý tahakkuk

   ettirilecektir? 

• Birleþtirilmiþ hizmetlere iliþkin gelirler hangi þartlarda ayrý bir edim yükümlülüðünü

   temsil eder? 

• Sözleþme deðiþiklikleri  (“sipariþ deðiþiklikleri”) cari dönem ve gelecek dönem

   gelirlerini nasýl etkileyecektir? 

• Ayný müþteri ile ikinci bir sözleþmeye girildiðinde orijinal sözleþmeye iliþkin gelir nasýl

   etkilenecektir? 

• Kontrata iliþkin performans maliyet yöntemi kullanýlarak tahmin edildiðinde hangi

   maliyetler dikkate alýnmalýdýr? 

• Teþvik primi nasýl muhasebeleþtirilmelidir?

• Sözleþme edinim maliyetleri aktifleþtirilmeli mi veya giderleþtirilmeli midir?

Yeni Standardýn belli baþlý hususlarý 

Yeni Standart UMS 11, UMS 18 ve gelire
iliþkin bazý yorumlarýn yerini almýþtýr.
Standardýn konusuna giren iþlemler beþ
farklý aþama çerçevesinde kontrole dayalý
model kullanýlarak muhasebeleþtirilecektir. 

Aþama 1: Müþteri ile sözleþmeyi tanýmlayýn

Aþama 2: Hizmet yükümlülüklerini tespit edin

Aþama 3: Ýþlem (Hizmet) fiyatýný belirleyin

Aþama 4: Ýþlem fiyatýný hizmet

yükümlülüðüne daðýtýn

Aþama 5: Hizmet yükümlülüðü yerine

getirildikçe gelir tahakkuk edin

UFRS 15 gelirin zaman içerisinde belli bir

noktada mý, yoksa sözleþmenin yerine

getirildiði zaman dilimi içerisinde tanýmla-

nacaðýna dair kriterleri belirlemektedir. 

Birden fazla gelir unsurlarý 

Sözleþme deðiþiklikleri

Nakdi olmayan ve deðiþken bedel

Ýade haklarý ve diðer müþteri seçenekleri

Satýcý geri alým koþullarý ve anlaþmalar

Garantiler

Tedarikçi vs. temsilci 

Fikri mülkiyet lisanslarý

Kýrýlma 

Geri ödenmez ön ödeme

Konsinye, faturala ve tut þeklindeki düzenlemeler

UFRS 15 gelirin muhasebeleþtirilmesine

iliþkin olarak, sözleþme bakiyeleri ve deði-

þimler, raporlama tarihi itibariyle edim

yükümlülükleri (bekleyen sipariþler) ve

gelirin tanýnmasý ve tahakkuk ettirilmesine

yönelik temel yargý ve muhakeme unsurlarý

ve gelirin tahakkuk metotlarýný içeren

ayrýntýlý finansal tablo dipnot açýklamasý

yapýlmasýný gerektirmektedir. 

UFRS 15 1 Ocak 2017 tarihi ve sonrasýnda

baþlayan yýllýk hesap dönemleri için geçerli

olacaktýr. Standardýn erken uygulanmasýna

izin verilmektedir.

Geçiþ ve yürürlük tarihi
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uygulanýr (örneðin; ürün satýþý, inþaat
sözleþmeleri, lisans anlaþmalarý vb). 

• Sözleþmenin özü ticari iþlem olmalýdýr.

• Sözleþme ilgili taraflarca onaylanmýþ
   olmalýdýr.

• Ýþletme sözleþme taraflarýnýn haklarýný ve
   sunulacak hizmet veya mal transferine
   iliþkin ödeme þartlarýný belirleyebilmelidir.

• Sözleþme bedelleri muhtemelen tahsil
   edilebilir nitelikte olmalýdýr. 

Sözleþme kapsamýnda müþteriden yapýlan
ödemeler yukarýda sýralanan koþullar saðlan-
madan önce tahsil edilmiþse, koþullarýn
saðlanmasýna kadar veya aþaðýdakilerden
biri meydana geldiðinde, yükümlülük olarak
kaydedilir:

• Süreç tamamlandýðýnda ve tüm bedeller
   geri iadesiz olarak temin edildiðinde,

• Anlaþma iptal edildiðinde ve alýnan
   bedeller geri iadesiz olduðunda.

Mevcut UMS 11, sözleþmelerin hangi þart-
larda birleþtirileceðine karar verirken önemli
derecede muhakeme ve yargý gerektirmekte-

Kriterler saðlanmadýysa neler yapýlmalýdýr?

Sözleþmelerin birleþtirilmesi

Bu Standart inþaat sektörü için ne anlama
gelmektedir? 

Ýnþaat sektöründe elde edilen gelirin
muhasebeleþtirilmesi, sözleþme süresince
meydana gelen sipariþ deðiþikliklerinin nasýl
muhasebeleþtirileceði, inþaat süreci ile birebir
ilintili olmayan ve sözleþme maliyetlerine
yansýtýlmayacak olan gider kalemlerinin
belirlenmesi ve sözleþme kapsamýnda
taahhüt edilen ürün ve hizmetin olduðundan
daha büyük bir yükümlülüðün parçasý olup
olmadýðýna dair kararlarýn verilmesi gibi
diðer sektörlerden çok farklý olan zorluklar
içerir. UMS 11, bu tür düzenlemelerin nasýl
muhasebeleþtirileceðine dair açýklamalar
içerse de, birçok karmaþýk konuya deðinme-
diðinden, birçok iþletme ABD FMSK’nýn
ASC 605-35 sayýlý standardýna baþvurarak
kendi uygulamasýný kýyaslamaktadýr. UFRS
15’in UMS 11 ve ASC 605-35’nin yerine
geçmesi ile inþaat sektöründe faaliyet göste-
ren iþletmelerin yeni kýlavuz altýnda kendile-
rini analiz etmeleri gerekecektir. Aþaðýda bu
konuda takip edilecek aþamalara deðinilmek-
tedir:

UMS 11 “inþaat sözleþmeleri” için uygulansa
da UFRS 15'de bu konu daha geniþ olarak
ele alýnmaktadýr. UFRS 15, bazý istisnalar
haricinde, müþterilere hizmet ve ürün
saðlanmasýný içeren tüm sözleþmelere

 Birinci aþama - Müþteri ile yapýlan
 sözleþmenin belirlenmesi:

dir. Ýki veya daha fazla sayýda sözleþme
bulunduðunda bunlarýn ayný ekonomik
düzenlemenin bir parçasý olup olmadýðýna
dair karar vermeye yardýmcý olan bazý
göstergeler bulunmaktadýr.
 
• Sözleþmeler tek bir ticari amaç ile tek bir
paket olarak müzakere edilmiþse, 

• Sözleþme kapsamýnda yapýlacak ödemeler
diðer sözleþmelerin performanslarýna veya
fiyatýna baðlý olarak yapýlacak ise,

• Sözleþmede vaat edilen ürün ve hizmet tek
bir hizmet yükümlülüðü þeklinde ise. 

UMS 11 kapsamýnda, müþteri ile yapýlan
fiyat ve/veya kapsam deðiþiklikleri sözleþme
geliri güvenilir bir þekilde ölçüldüðünde ve
müþterinin sözleþme fiyatýný ve deðiþiklikleri
onaylamasý ile sözleþmeye dahil edilir.
UFRS 15 kapsamýnda, taraflar sözleþme
kapsamýndaki deðiþiklikleri kabul etmesine
raðmen fiyat deðiþikliði için henüz anlaþmaya
varmamýþsa, UFRS 15 iþletmenin deðiþken
fiyatlandýrma ve gelir kýsýtlama ile ilgili
kavramlarý uygulayarak sözleþme bedelinde
meydana gelecek deðiþimi tahmin etmesini
ister.

Farklý durumlara göre, bir sözleþme deðiþik-
liði, ayrý bir sözleþme olarak veya mevcut
sözleþmenin sonlandýrýlmasý ve yeni bir

Sözleþme deðiþiklikleri

sözleþme tanzim edilmesi veya mevcut bir
sözleþmenin parçasý þeklinde muhasebeleþti-
rilebilir. Örneðin, sabit fiyatlý bir sözleþmede,
esas sözleþme edim yükümlülüðünden farklý
olmayan bir sipariþ deðiþikliði meydana
gelmiþ ise, bu durumda satýcý taraf iþlem
fiyatýnda ayarlama yapýp, sözleþmenin
tamamlanma aþamasýný ve gelirin tanýnmasý-
ný kümülatif ilerleme bazýnda düzeltecektir.

 

UFRS 15 modeli gelirin sözleþmenin bütün
olarak deðil de “birbirinden ayrý farklý”
edim yükümlülükleri yerine getirildikçe
tanýmlanmasýna dayanmaktadýr. Taahhüt
edilen hizmet ve ürünler aþaðýdaki durum-
larda  “ayrý olarak” tanýmlanmaktadýr: 

• Müþteri sözleþmeden tek baþýna veya
diðer hazýr kaynaklar ile birlikte fayda
saðlamaktadýr.

• Hizmet veya ürün ayrý tanýmlanabilir
olduðunda; örneðin tedarikçi çeþitli perfor-
mans yükümlülüklerine iliþkin entegre etme,
deðiþiklik yapma veya müþteri isteðine göre
deðiþiklik yapýlmasý konusunda önemli bir
hizmet vermiyorsa.  

UFRS 15’e göre, iþletme tarafýndan önemli
bir mal veya hizmet belirli bir sözleþme
içerisinde baþka mal ve hizmetler ile birlikte
sunulup müþteriye birleþtirilmiþ bir ürün

Ýkinci aþama - Hizmet yükümlülükleri-
 nin tespit edilmesi: 

UMS 11 kapsamýnda, müþteri ile yapýlan
fiyat ve/veya kapsam deðiþiklikleri sözleþme
geliri güvenilir bir þekilde ölçüldüðünde ve
müþterinin sözleþme fiyatýný ve deðiþiklikleri
onaylamasý ile sözleþmeye dahil edilir.
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sunulduðundan tek bir performans yüküm-
lülüðünden bahsedilebilir. Bunun sonucunda,
birçok inþaat sözleþmesi tek bir performans
yükümlülüðü olarak muhasebeleþtirilecektir.
Bir önceki sayfada bahsedilen birbirinden
ayrýþtýrýlma kriterine göre sözleþmenin
içerdiði çoklu gelir unsurlarýný ayrýþtýrmak
için önemli ölçüde muhakeme gerekecektir.

 

UFRS 15’e göre iþlem ücreti, belirlenen mal
ve hizmetlerin müþterilere transfer edilmesi
durumunda ürün ve hizmetlerin miktarýnýn
da göz önünde bulundurularak belirlenen
fiyat olarak tanýmlanýr. Bu tutar sabit veya
deðiþken ücretleri veya her ikisini de
içerebilir. 

Ýnþaat sektöründe deðiþken fiyat uygulama-
larýna (örneðin; ödül ve teþvik bedelleri) çok
rastlanýr. Bir iþletme sözleþme ücretlerindeki
deðiþken ödeme tutarlarýný aðýrlýklý olasýlýk
yöntemi veya olmasý muhtemel tutar yakla-
þýmý ile tahmin eder.

Yeni gelir modelinin uygulamasýnda birçok
deðiþken unsuru dikkate almak gerekmekte-
dir. Teþvik ödemeleri yandaki koþullar
saðlandýðýnda sözleþme gelirine dahil
edilecektir:

Üçüncü aþama - Ýþlem (Hizmet) fiyatýnýn
 belirlenmesi: 

Deðiþken fiyat 

• Belirlenen performans standartlarýnýn
karþýlanmasýnýn ve gerçekleþmesinin
muhtemel olmasý,

• Teþvik tutarýnýn güvenilir bir þekilde
belirlenebilir olmasý. 

 

Ýþletme bir sözleþmenin birden fazla hizmet
yükümlülüðü içerdiðini belirlemiþse, iþlem
ücretleri sözleþmenin baþlangýcýnda her bir
hizmet yükümlülüðünün göreceli baðýmsýz
satýþ fiyatlarýna göre daðýtýlýr.

UFRS 15 baðýmsýz satýþ fiyatýný mal ve
hizmetlerin ayrý ayrý müþterilere satýlacaðý
fiyat olarak tanýmlar. Ýþletme tarafýndan
uygulanan gözlemlenebilir satýþ fiyatý ayrý
satýþ fiyatýnýn gerçeðe en yakýn göstergesidir. 

Bu bilgi mevcut deðilse, iþletme ayrý
baðýmsýz satýþ fiyatýný mevcut diðer verileri
kullanarak tahmin eder. UFRS 15 bu
durumda, zorunlu kýlmasa da, 3 yaklaþým
sunar:

Düzeltilmiþ piyasa deðerlendirmesi,

 Beklenen maliyet artý kar marjý,

Kalýntý deðer yaklaþýmý.

Dördüncü aþama -Ýþlem fiyatýnýn hizmet
 yükümlülüðüne daðýtýlmasý: 

Baðýmsýz satýþ fiyatýnýn tahmini 

• 

•

• 

Mevcut UMS 11 Standardý, birden fazla

teslimat unsurunu içeren inþaat sözleþmele-

rine iliþkin gelirin nasýl daðýtýlacaðýný kapsa-

mamaktadýr. Bu nedenle iþletmeler mevcut

standartlar altýnda kullandýklarý muhasebe

politikalarýna göre farklý bir þekilde yeni

uygulamalardan etkilenecektir.   

 

Ýþletme, sözleþmenin baþlangýcýnda

sözleþmeye baðlý hizmet yükümlülüklerinin

belirli bir zaman dilimi içerisinde belirli bir

zamanda yerine getirileceðini belirleyecektir.

Genel olarak aþaðýdaki koþullardan biri

gerçekleþtiðinde kontrol transferinin belli

bir zaman içerisinde gerçekleþtiði kabul

edilir:

 Müþteri,  iþletmenin sözleþmeye dayalý

performansý gerçekleþtirdiðinde ilgili

faydayý alýyor ve tüketiyorsa, 

 Müþteri, sözleþme konusu varlýðý,

oluþtuðunda veya geliþtirildiðinde kontrol

ediyorsa,

 Varlýðýn satýcý için baþka kullaným

alternatifi bulunmuyorsa ve satýcý bugüne

kadar yapmýþ olduðu performansý için

ödeme almaya hak kazanmýþsa. 

Beþinci aþama- Hizmet yükümlülüðü

 yerine getirildikçe gelirin tahakkuk

 etmesi: 

•

•

•

Bu koþullardan hiçbiri saðlanmaz ise iþletme

sözleþmeye dayalý gelir tahakkukunu, belli

bir zaman içerisinde deðil, belli bir zaman

noktasýnda yapar.

Birçok inþaat sözleþmesinde mal ve hizmet-

lerin kontrolü zaman dilimi içerisinde alýcýya

devredilmekte olduðundan UMS 11’e paralel

bir gelir tahakkuku yapýlacaktýr. Ancak

iþletmeler, gelirin tanýnmasýna iliþkin

zamanlamada hiçbir deðiþikliðin olmadýðý

varsayýmý altýnda hareket etmemeli, UFRS

15 kriterlerine göre, kontrolün alýcýya ne

zaman transfer edildiðini dikkatli bir þekilde

deðerlendirerek gelir tahakkuklarýna karar

vermelidir.    

Belirli bir zaman dilimi içerisinde yerine

getirilen performans yükümlülüðü söz

konusu olduðunda, iþletme sözleþmenin

tamamlanma aþamasýný müþteriye mal ve

hizmet üzerindeki kontrolün transfer

edilmesinin belirlenmesine baðlý olarak ölçer.

UFRS 15 bu aþamada gelir tahakkukunu

belirlemek için girdiler ve çýktýlar metodu

olmak üzere birbirinden farklý iki metot

önerir.

Ýþletme içinde hali hazýrda kullanýlan

metotlarýn uygunluðu UFRS 15 kapsamýnda

yeniden deðerlendirilmelidir. Belirli bir

zaman içerisinde yerine getirilen performans

Ýþletme bir sözleþmenin birden fazla hizmet
yükümlülüðü içerdiðini belirlemiþse, iþlem
ücretleri sözleþmenin baþlangýcýnda her bir
hizmet yükümlülüðünün göreceli baðýmsýz
satýþ fiyatlarýna göre daðýtýlýr.
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yükümlülükleri için kullanýlan maliyete

dayalý girdiler metodu tamamlanma genellikle

kullanýlmasýna raðmen tamamlanma aþamasý-

nýn ölçümlü için en iyi ve tek metot olarak

varsayýlmamalýdýr. Benzer þekilde, bir proje

için malzeme tedariki hizmeti sunan bir

iþletme açýsýndan, malzemeler satýn alýnýp

henüz montajý yapýlmadýðý sürede, kullaný-

lan girdi metodunda düzeltme yapmalý ve

sadece malzeme maliyeti kadar gelir tahak-

kuk ettirmelidir. Malzemelerin montajý

yapýlana kadar kar marjý tahakkuk ettirilme-

yecektir. Bu uygulama, sözleþme süresi

boyunca eþit olmayan kar marjýna neden

olabilir. 

UFRS 15 kapsamýnda, sözleþmenin iktisa-

býndan kaynaklanan ek maliyetler geri

kazanýlabilir olduðu ölçüde aktifleþtirilme-

lidir. Sözleþmenin iktisap edilmesinden

kaynaklanan ek maliyetler þayet sözleþme

iktisap edilmeseydi iþletmenin maruz

kalmayacaðý maliyetler olarak tanýmlanýr

(örneðin, satýþ komisyonu vb) Sözleþmenin

iktisabýna baðlý olmaksýzýn oluþan maliyet-

ler, bu masraflarýn müþteriye yansýtýlacak

olmasý durumu haricinde, giderleþtirilerek

kaydedilir (örneðin, ihale masraflarý vb)

Sözleþme Maliyeti

Yeni Gelir Standardý’na uyum inþaat

sektöründe faaliyet gösteren ve özellikle

bir yýldan daha uzun süreli sözleþmeleri ifa

eden iþletmeleri etkileyecektir. Bu iþletmele-

rin mevcut sistemlerini UFRS 15'e uygun

raporlama yapabilecek duruma getirmeleri

ve UFRS 15 kriterlerine uygun geçiþi

yapmalarý gerekmektedir. Standart, hali

hazýrdaki mali tablo ve dipnot açýklamalarý-

na birtakým ilaveler getirmektedir. Sonuç

olarak Yeni Standardýn getirdiði gereklere

uyumu saðlamak ve ilave özet bilgileri

zamanlý bir þekilde temin etmek amacýyla

gerekli sistem ve süreçlerin oluþturulmasý

önemlidir.   

Ýlave açýklamalar ve sonuç Kurumlarýn geliþiminde çalýþan eðitiminin
önemi yadsýnamaz. Eðitim sürekli bir iþtir
ve þirket geleceðine yapýlan önemli
yatýrýmlardan biridir. Grant Thornton
çalýþanlarý olarak bizler de, Aralýk ayýný
sene sonu eðitimlerimize ayýrarak deðerli
hocalar ile bir araya geldik.

Eðitimlerimizin ilki, 24 saatlik ‘Baðýmsýz
Denetim Prosedürleri’ eðitimi oldu. Bu
eðitim 3 yýla kadar tecrübesi olan arkadaþla-
rýmýza verildi.   

Bir diðer eðitim ‘Özlem Çakýr ile Lider
Ýletiþimi’ eðitimiydi ve 8 saatlik bu eðitim

rimiz için gerçekleþtirildi.

‘Temel Muhasebe’ eðitimi Prof. Dr. Yakup
Selvi tarafýndan 16 saatlik bir program
çerçevesinde gerçekleþtirildi.

Yeni gelen arkadaþlarýmýz için 120 saatlik
UFRS eðitimi ile kýdemli çalýþanlarýmýz için
Prof. Dr. Ali Atilla Perek tarafýndan verilen
24 saatlik ‘Ýleri UFRS’ eðitimlerinin
ardýndan, 8 saatlik Voyager ve yine 8 saatlik
“Kurumsal Yönetim ve Etik” eðitimleri ile
sene sonu eðitim raporlarýmýz sona erdi. 

partner ve müdür seviyesindeki yöneticile-

2014 yýlý son çeyrek eðitim takvimi
tamamlandý



Reporting under the IFRS

for 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)

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

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)

Yayýnlarýmýz

Küçük ve orta ölçekli þirketler için
uluslararasý 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.

Doðru finansmana eriþim rehberi
Doðru finansmana en verimli
þekilde ulaþma yöntemlerini
gözler önüne seren rehber
araþtýrma. Private equity,
halka arz, banka kredisi ve
diðer finansman yöntemleri
üzerine uzman yorumlarý.

Ýþletme Risk Yönetimi
Hizmetleri

Ýþletme Risk Yönetimi Hizmetleri
grubumuzun sizlere sunabileceði
hizmetler ve detaylar hakkýnda
bilgilendirici döküman.

2011

Doðru finansmana eriþim rehberi

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

Geliþmekte olan piyasalar
fýrsat endeksi
Geliþmekte olan ekonomilerde
son durum. Türkiye'nin de
aralarýnda bulunduðu geliþmekte
olan ülkelerin ekonomik verileri,
geleceðe dair beklentiler ve
deðerlendirmeler.

UFRS Öncelikli 20 Konu

2012

Example consolidated financial
statements

Örnek konsolide mali tablolar ve
rehber notlar. 31 Aralýk 2013
itibari ile geçerli olacak deðiþiklik
ve yeniliklerin özeti. Özellikle
IFRS 10, 11, 12 ve 13 ile IAS
19’daki önemli hususlar.
(Yayýn dili: Ýngilizce)

Fighting fraud in construction

Ýnþaat sektöründe görülebilecek
olasý suistimaller, bunlarýn tespit
edilme yöntemleri, ülkelere göre
suistimal vakalarýnýn daðýlýmý,
þekilleri ve bunlarý engelleme
yöntemleri.
(Yayýn dili: Ýngilizce)

IFRS news Q4 2013

Grant Thornton UFRS ekibi
tarafýndan her çeyrek baþýnda
hazýrlanan UFRS haberleri,
2013 4. çeyrek dosyasý. Önemli
geliþmelerin kýsa bir özeti, temel
yenilikler üzerine yorumlar,
öngörüler ve öneriler.
(Yayýn dili: Ýngilizce)

IFRS news Q3 2013

Grant Thornton UFRS ekibi
tarafýndan her çeyrek baþýnda
hazýrlanan UFRS haberleri,
2013 3. çeyrek dosyasý. Önemli
geliþmelerin kýsa bir özeti, temel
yenilikler üzerine yorumlar,
öngörüler ve öneriler.
(Yayýn dili: Ýngilizce)

GTI IFRS top 20 tracker

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

Navigating the changes to IFRS:
A briefing for Chief Financial
Officers
UFRS’de son dönemde
gerçekleþen güncellemeler; yeni
standartlar ve içeriðinde
deðiþiklik yapýlan mevcut
standartlar hakkýnda
bilgilendirme. CFO’lar için
rehber yayýn.
(Yayýn dili: Ýngilizce)

 Global private equity report

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

 

Adli Biliþim ve Suistimal Risk Yönetimi
Hizmetleri hakkýnda bilgilendirme,
eðitim programlarýmýzýn yeni kapsamý,
arama konferansý hakkýnda
bilgilendirme, e-fatura ve e-defter
düzenlemelerinde son durum, kira
sözleþmelerinin
muhasebeleþtirilmesinde deðiþiklik
önerileri, Ýntifa Senetlerinin
Muhasebeleþtirilmesi (TMS 32)
Standardý hakkýnda bilgilendirme.

 

 

Grant Thornton Haber Bülteni,
10. sayý

Grant Thornton Haber Bülteni,
11. sayý

baðýmsýz denetim düzenlemeleri,
Grant Thornton’dan UNICEF’e
destek, devralma þeklinde þirket
birleþmeleri, 2014 yýlý eðitim
programlarý, suistimal nasýl
önlenebilir, 31.12.2013 hesap
dönemi deðiþiklikleri, iþ saðlýðý ve
güvenliði yasasý hakkýnda
bilgilendirme. 

Ýnþaat sektöründe suistimaller,

Grant Thornton Haber Bülteni,
12.Sayý
Kýdem tazminatý bilmecesi,
þirketimin deðeri, kadýn yönetici
istatistikleri, sukuk, baðýmsýz
denetim limitlerinde yeni 
düzenleme, Türkiye’de denetim
üçlemesi, holding yapýlanmalarýna
dönük günümüz yaklaþýmlarý,
bilgi kaynaklarýnýn çevrimiçi
paylaþýmý ve serbest bölge vergi
istisnalarý konularý hakkýnda
bilgilendirme.

 
Grant Thornton Haber Bülteni,
13.Sayý
Sermaye Piyasasý Kanunu’nun
halka açýk þirketlere getirdiði
yeni uygulamalar, Dünya
Kupasý’nýn Brezilya ekonomisine
etkileri, Global Gelir Standardý,
Dodd Frank Yasasý, Euro’nun
geleceði araþtýrmasý ve Grant
Thornton çalýþanlarýnýn Bolluca
Çocuk Köyü ziyareti. 

Grant Thornton Haber Bülteni,
14.Sayý

Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi
Baþkaný Mehmet Büyükekþi ile
röportaj, Torba yasa ile getirilen
temel düzenlemeler, Torba yasaya
göre vergi borçlarýnýn yeniden
yapýlandýrýlmasý, Grant Thornton’
un kurumsal sosyal sorumluluk
araþtýrmasý, Hasýlat Standardý’ndaki
deðiþiklikler.
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Ýklim deðiþikliðinin

etkileri kutuplarda daha

fazla hissediliyor

Norveç’in Tromsö kentinde

düzenlenen Arktik Sýnýrlar

Konferansý’nda, bölgenin karþý

karþýya olduðu sorunlar masaya

yatýrýldý. Dünya, iklim deðiþikliðinin

etkilerini yeni hissetmeye

baþlamýþken, bölge halklarý bunun

aðýr sonuçlarýyla uzun zamandýr

mücadele halinde. Örneðin kutup

ayýsý nüfusu giderek azalýyor; ayýlar

buzullarýn eridiði bir ortamda

açlýktan ölüyor veya balýk ararken

boðuluyorlar.

Bunun bir sonucu olarak, yiyecek

arayan kutup ayýlarý yerleþim

yerlerinin yakýnýna kadar geliyor.

Bu yakýnlaþmanýn insanlar için

tehlikeli olabileceði belirtiliyor.

Kutup ayýsý turizmine baðlý

kasabalar gece gündüz “ayý alarmý”

devriyesindeyken, inatçý ayýlarý

korkutmak için silah kullanýlýyor.

Sorun yaratan ayýlar alýnýp, vahþi

doðaya geri býrakýlýyor.

Dünya, iklim deðiþikliðinin yeni

yeni farkýna varýyor. Oysa Kuzey

Kutbu'nda yaþayan pek çok topluluk

iklim deðiþikliðinin etkilerini uzun

bir süredir derinden hissediyor.

www.dw.de

Perulu çevreci aktivist aðaçla evlendi

Arjantin’de yaþanýlan þaþýrtýcý olay bu kez Peru’da yaþandý. Çevreci Richard
Torres aðaçla evlendi. Nikahýn ardýndan aðacý öptü ve gelin çiçeðini misafirle-
rine fýrlattý. Çevreci aktivist Torres, “Peru’nun, Kolombiya’nýn ormanlarý yok
oluyor. Bu eylemi çevre sorunlarýna dikkat çekmek için yaptým. Ýnsanlarýn
yaptýðý bu kýyýmý yine insan eliyle durdurmayý planlýyorum” dedi.

www.takipedelim.com

Fugu: Her yýl 75 Japon
öldürüyor

Lüks restoranlarda incecik dilimler

halinde servis edilen fugu balýðý

oldukça riskli bir gýda. Bu þiþman

balýðýn baðýrsak, yumurtalýk ve

ciðeri “tetrodoksin” isimli,

siyanürden 1200 kat daha kuvvetli

bir zehir içeriyor. Guinness

Rekorlar Kitabý’nda dünyanýn en

zehirli balýðý olarak yer alan

fugunun vataný Japonya. Kirpi ya

da balon balýðý olarak da bilinen

fugu’daki zehrin bir toplu iðne

baþý kadar miktarý bile ölümcül

sayýlýyor. Bir balýkta 30 kiþiyi

öldürmeye yetecek kadar zehir var.

Bu nedenle de þefler fugu’yu doðru

dilimleyebilmek için iki yýllýk özel

bir eðitimden geçiyor. Japonya’da

yýlda ortalama 75 kiþi fugu

balýðýndan zehirlenerek hayatýný

kaybediyor.

www.listelist.com

Greenpeace ve donanma arasýnda çatýþma

Kasým ayýnda Atlantik Okyanusu’nda Greenpeace üyeleri ile Ýspanyol

donanmasý arasýnda çýkan olaylarda 1’i aðýr 4 aktivist yaralandý. Çevreci örgüt

Greenpeace, Ýspanyol petrol devi Repsol firmasýnýn Kanarya Adalarý'nda

petrol arama çalýþmalarýný protesto etmek için botlarla yola çýktý. Repsol'ün

arama yapacaðý bölgeye yaklaþan Greenpeace üyeleri Ýspanyol donanmasýna

ait botlarla karþýlaþtý. Greenpeace'e ait üç botun arama yapýlacak bölgeye

yaklaþmamasý için donanma botlarý hýzlý þekilde üyelerin üstüne sürüldü.

Birçok Greepeace üyesi dengesini kaybederek okyanusa düþtü. 23 yaþýndaki

bir Ýtalyan aktivistin bacaðý kýrýldý. Greenpeace yaptýðý açýklamada

donanmanýn þiddet uyguladýðý, botlarýn kasten aktivistlerin

üstüne sürüldüðü ve hayatlarýnýn tehlikeye atýldýðýný

belirtti. Repsol ise petrol arama çalýþmalarýnýn

doðaya hiçbir zararý olmayacaðýný ve yüzde

30 oranýnda iþ gücü saðlayacaklarýný

açýkladý. 

Greenpeace’in Kanarya Adalarý’ndaki protestosu Ýspanyol donanmasý

tarafýndan þiddet kullanýlarak engellendi.

www.milliyet.com.tr

Küresel ýsýnma yýldýrým düþmesini artýracak

Science Dergisi'ne açýklamada bulunan California Üniversitesi araþtýrma

görevlisi David Romps, "Yüzyýlýn baþýnda yaþanan her iki yýldýrým düþmesi

için, yüzyýlýn sonunda üç adet yýldýrým düþmesi yaþayacaðýz" dedi.

Araþtýrmacýlar, küresel ýsýnmanýn özellikle geliþmekte olan ülkelerde daha

fazla yýldýrým düþmesine ve doðal felakete neden olduðunu daha önce dile

getirmiþlerdi; fakat son araþtýrma, bu konuda net rakamlar ortaya koyuyor.

             Araþtýrmaya göre, her bir derecelik ýsý artýþý, yýldýrým düþme oranýnýn

                                 yüzde 12 artmasý anlamýna gelecek. Bu durum da 2100

                                          yýlýnda yüzde 50 oranýnda bir artýþa denk gelecek.

                                                  Araþtýrmacýlar, yýldýrýmlarýn nerelere ve ne zaman

                                                          düþeceði yönünde bir öngörüde

                                                                bulunamýyorlar. 

                                                                                                         

Berkeley California Üniversitesi’nde gerçekleþtirilen yeni bir araþtýrmaya göre

küresel ýsýnma, yýldýrým düþme oranýný bu yüzyýlýn sonuna kadar yüzde

50 artýracak, 

www.dunya.com

Akdeniz’de zehirli
balýk türleri
artýyor

Akdeniz’de Süveyþ

Kanalý yoluyla

kýyýlarýmýza gelen

zehirli balýk sayýsý

66’ya çýktý. Öte yandan

Karadeniz sahilinin ise

batýya doðru hýzla ilerleyen

istilacý “Ýtdolanbacý” adlý

bitkinin tehdidi altýnda

olduðu açýklandý. Hatay Mustafa

Kemal Üniversitesi’nden Prof. Dr.

Cemal Turan, küresel ýsýnma

yüzünden Kýzýldeniz ve  Hint

Okyanusu’nda görülen zehirli balýk

türlerinin kýyýlarýmýza geçmeye baþladýðýný

belirterek acil önlem alýnmasý gerektiðini söyledi.

Ýskenderun Körfezi'nde Mavi çizgili papaðan balýðý ile Pasifik

aslan balýðý türleri tespit edildi. Isýnma yüzünden Kýzýldeniz ve Hint

Okyanusu'nda görülen zehirli balýk türlerinin kýyýlarýmýza geçmeye baþladýðýný

belirterek acil önlem alýnmasý gerektiðini belirtti.

Akdeniz’de 66 zehirli

balýk türü tespit edildi.

Karadeniz sahilde

ormanlarý istila eden

”Ýtdolanbacý” ise genç

ormanlarýn kabusu. 

www.bugun.com.tr

Birleþmiþ Milletler’den
korkutan iklim raporu 

BM Ýklim Raporu’na göre küresel
ýsýnma, deniz seviyesinin yükselmesi
ve iklimsel deðiþiklikler sürecek.
Tüm senaryolara göre 21. yüzyýl
boyunca yüzey ýsýnmasýnýn artacaðý
ve sera gazý salýnýmý hemen
durdurulsa bile iklim deðiþikliði
etkilerinin yüzyýllarca süreceði
belirtildi. Rapor'da ayrýca 19. yüzyýl
ortalarýndan itibaren meydana gelen
deniz seviyesindeki yükselmenin son
2 bin yýlda olandan çok daha fazla
olduðu ve 1901-2010 arasýnda deniz
seviyesi yükselmesinin 19 santimetre-
ye ulaþtýðý bildirildi. Ýnsan kaynaklý
sera gazlarý salýmýnýn, ekonomi ve
nüfus yoðunluðundan kaynaklý
olarak endüstri çaðý öncesinden beri
artmakta olduðunu belirten raporda,
atmosferdeki karbondioksit, metan
ve nitrikoksid birleþiminin 800 bin
yýldan beri gözlenmemiþ düzeyde
olduðu kaydedildi. 

www.milat.com.tr

Küresel ýsýnmada son
  uyarý

                                                                                      Birleþmiþ Milletler iklim

                                                                                        uzmanlarý, petrol ve

                                                                                          doðalgaz gibi “fosil

                                                                                           yakýtlarýn” kullanýmýna

                                                                                            90 yýl içinde son

                                                                                             verilmemesi halinde

                                                                                             “dünyanýn geri

                                                                                              dönülmez biçimde zarar

                                                                                              göreceði” uyarýsýnda

                                                                                              bulundu. BM tarafýndan

                                                                                              hazýrlanan raporda,

                                                                                             2100’e kadar fosil

                                                                                            yakýtlarýn kullanýmýna

                                                                                           son verilmesi gerektiði

                                                                                          vurgulandý. BM’ye baðlý

                                                                                        Hükümetler Arasý Ýklim

                                                                                     Deðiþikliði Paneli (IPCC)

                                                                                   tarafýndan yayýnlanan raporda,

                                                                                küresel ýsýnmanýn 2009’da

                                                                           hedeflenen 2C derece ile sýnýrlandý-

                                                                       rýlmasý için karbon emisyonun

                                                                   azaltýlmasý gerektiðine dikkat çekiliyor.

                                                              Bu hedefe ulaþmak için petrol ve doðalgaz

                                                         kullanýmýnýn gelecek 85 yýl içinde kademeli

                                                 olarak azaltýlabileceði, aksi halde “dünyanýn her

                                        yere nüfuz edecek, ciddi ve geri dönüþü olmayan bir

                            zarar görebileceði” belirtiliyor. 

                                                                                             www.haberturk.com.tr

Rus nükleer santrali korkuttu

Rusya’nýn güneyinde yer alan Rostov nükleer santrali Kasým ayýnda bir sabah
güvenlik sistemlerinin alarm vermesi üzerine acilen devre dýþý býrakýldý. Bu
geliþme, yaklaþýk 30 yýl önceki Çernobil faciasýnýn izlerinin halen daha taze
olduðu bölgede paniðe neden oldu. Arýzanýn santraldeki iki adet WWER-ýooo
tipi reaktörden kaynaklanmadýðýný belirten yetkililer, “Rostov nükleer santrali
trafo sisteminde gece tadilat çalýþmalarý yapýlýyordu. Bu çalýþma sýrasýnda
güvenlik sisteminin kýsa devre yapmasý üzerine reaktörlerin tedbir olarak
kapatýlmasý otomatik gerçekleþti. Santraldeki reaktörler kontrol altýnda.
Herhangi bir radyasyon sýzýntýsý söz konusu deðil” dedi. Türkiye’ye sadece
500 km mesafede yaþanan bu geliþme herkesi korkuttu. 
                                                                                               www.karadeniz.com.tr

Su altýnda 73 gün

 ABD’nin Tennessee eyaletinde

bulunan Roane State Community

Üniversitesi’nde görevli Jessica Fain

ve Bruce Cantrell, 73 gün boyunca

su altýnda yaþayarak farklý bir

rekora imza attý.

Amerikalý profesörler, Florida’da

bulunan bir körfezin 7 metre

derinliðinde bulunan kapsülde 73

gün boyunca ve su yüzeyine hiç

çýkmadan yaþadýlar. Yatak, küçük

bir mutfak ve bir buzdolabý

bulunan kapsülde yaþamaya çalýþan

biyologlara yemeklerini dalgýçlarýn

getirdiði bildirildi.

Kapsülde bulunan pencere

sayesinde deniz altýnda bulunan

mercan resifini izleyen biyologlar

ayný zamanda kapsülde bulunan

televizyonla geliþmeleri takip etme

ve internet sayesinde de sevdikleriy-

le görüþme fýrsatý elde ettiler.

Üniversitede öðretim görevlisi olan

Fain ve Cantrell, bu süre içinde

ders vermeyi ihmal etmediler. 1992

yýlýnda Richard Presley, ayný

kapsülde 69 gün yaþayarak rekor

kýrmýþtý.

 

www.denizhaber.com.tr
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