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Avrupa ve Asya kıtasında binlerce şirket 2005 yılında kendi ulusal muhasebe politikaları yerine Uluslararası Finansal
Raporlama Standartlarını (UFRS) kullanmaya başlamışlardır.
Tutarlı uygulanan ortak bir finansal dil, tüm yatırımcıların, ve değişik bölgelerde yaşamlarını sürdüren işletmelerin,
finansal sonuçlarını rahatlıkla karşılaştırmalarına ve yatırım adına daha fazla fırsat yaratmalarına imkan verir. Değişik
ulusal muhasebe sistemleri arasındaki küçük farklardan kaynaklanan yanlış anlamaların yaratacağı önemli yatırım
risklerinin ortadan kaldırılması ile, sermaye maliyeti azalacak, ve yatırımların verimliliği artacaktır.
Muhasebeye ilişkin UFRS’nin yaratacağı uluslararası ortak yaklaşım, denetim şirketlerinin ve işletmelerin ortaya
çıkan muhasebe sorunlarına karşı tutarlı bir global yaklaşım geliştirmesini mümkün kılarak , uluslararası sermayenin
daha kolay akışına izin verecektir. Ayrıca düzenleyici kurumlar açısından, farklı raporlama sistemlerinin kullandığı
farklı yaklaşımların yaratacağı karmaşa da azalacaktır.
Ülkemizde ve uluslararası piyasalardaki gelişmeleri yakından izleyen Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu,
gelişmiş ülkelerle de uyum sağlamak amacıyla, Uluslararası Finansal Raporlama standartlarına (UFRS/UMS) uyumlu
standartlar üretmeyi hedef olarak belirlemiştir. Bu bağlamda , Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu; Türkiye
uygulamasına yönelik standartların tamamını 2006 yılının Nisan ayında yayımlamıştır. UFRS’nin ülkemizde yaygın
kullanıma geçmesi artık bir zaman meselesidir.
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) Başkanı Tevfik Bilgin, bankacılık sektöründe Basel-II
kurallarını 2008 yılından itibaren uygulamaya başlayacaklarını belirterek, KOBİ'lerin de bankalarla çalışabilmesi için
uluslararası muhasebe standartlarını uygulamalarının şart olduğunu belirtmiştir.
Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı Doğan Cansızlar ise uluslararası uygulamalarda sermaye piyasaları
otoritelerinin finansal raporlama standartlarına ilişkin gerekli görülen ilave düzenleme ve açıklamaları yaptıklarını
anımsatarak, benzer bir uygulamanın ülkemizdeki muhasebe standartlarındaki çok başlı yapının ortadan kalkması
için gerekliliğini vurgulamıştır.
Ayrıca, yeni Türk Ticaret Yasa (TTK)Tasarısı'nın 88'inci maddesi ile de tacirlerin muhasebeye ilişkin konularda
doğrudan Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu tarafından yayımlanan Türkiye Muhasebe Standartları'na (TMS)
uyması hususu hükme bağlanmaktadır.
SPK ve BDDK’nın muhasebe standartlarındaki düzenlemeleri doğrultusunda UFRS Türkiye’deki halka açık şirketlerin
ve finansal kuruluşların son yıllarda sürekli gündeminde olmuştur; TTK’nın yasallaşması ve Basel II’nin uygulanmaya
başlanması ile birlikte UFRS’ye göre mali tablo hazırlayan şirketlerin sayısı hızla artacaktır.
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Yeni ekonomik gelişmeler, dünya ticaretindeki rekabetçi ortam, küreselleşme ve yeni düzenlemeler, konularında
uzman profesyonellere ihtiyaç doğmasına neden olmuştur. Kurumlar, zaman zaman danışmanlık hizmetlerine
başvurarak sorunlarını çözmeye çalışmaktadır. Fakat hepimiz biliyoruz ki, şirket bünyesinde yeni düzenlemeleri takip
edebilecek ve başarıyla uygulayabilecek uzmanların bulunması gereği kaçınılmazdır. Büyük bedellerle satın alınan
proje danışmanlıkları veya uzmanlıklar ise uygulama safhasında bazen başarısızlığa uğramaktadır. Dolayısıyla en
önemli kaynak olan insan gücünün eğitiminin sağlanması kaçınılmazdır.
Bu karmaşık ve zaman alıcı sorunun çözümü, profesyonel yetkinliklerin gelişimi, uzman desteğiyle eğitim ve
değişikliğin yönetimidir. Bu noktadan hareketle uzmanlarımızı pek çok alanda son gelişmeleri ve uygulamaları size
aktarmak üzere Deloitte Academy çatısı altında topladık.

Biliyoruz, Uyguluyoruz, Öğretiyoruz.
Deloitte Academy ilk eğitimiyle hizmetinize giriyor.
Deloitte Academy, Deloitte’in bilgi, deneyim, insan ve teknoloji kaynaklarıyla işletmelerimizin ve profesyonellerin
performans gelişimine katma değer sağlamak amacıyla başlattığı eğitimlerinin ilkinde Uluslararası Finansal
Raporlama Standartlarını (UFRS) ele alıyor.
Dünyada ve özellikle Avrupa’da binlerce şirket 2005 yılında UFRS’yi kullanmaya başladı. Türkiye’de SPK ve BDDK
kendilerine bağlı kurumlarda kullanılmak üzere UFRS’ye uyumlu muhasebe standartlarını geçtiğimiz yıllarda
yürürlüğe soktu. Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu UFRS’yi Türkçe’ye çevirerek 2006 yılında Türkiye Muhasebe
Standartları olarak yayınladı ve ayrıca 2007 yılında yürürlüğe girmesi beklenen Türk Ticaret Kanunu tasarısında da
ülkemizde kullanılacak standartların artık
Türkiye Muhasebe Standartları olacağı
belirtildi.
Mali tablo hazırlayan, bu tabloları
kullanıp yorumlayan veya bu tablolara
göre karar alan profesyonelleri üç günlük
Kapsamlı UFRS Eğitimlerimize bekliyoruz.

Yeni ticaret düze

Uluslararası Finan
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• Şeffaflık
• Karşılaştırılabilirlik
• Daha Fazla Bilgi
• Uluslararası Piyasalarda Rekabet
• Sermayeye Kolay Erişim
• Sınır Ötesi Yatırımlar
• Satın Alma ve Birleşmelerde Kolaylık
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UFRS
İç Denetim
IT Denetim
Vergi
Performans Yönetimi

eninde kaçınılmaz zorunluluk:

nsal Raporlama Standartları
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Yurt içi ve yurt dışı uygulama örnekleriyle zenginleştirilmiş içeriğiyle;
• Yasal mevzuata göre hazırlanan mali tablolar ile UFRS’ye göre hazırlanan mali tablolar arasındaki farkları
oluşturan standartlar hakkında detaylı bilgi sahibi olmanıza ;
• UFRS’nin şirketinizde uygulanmasına yönelik karşılaştığınız sorunların üstesinden gelmenize;
• UFRS konusunda uzmanlığınızın artmasını sağlayarak kendinizi ve firmanızı bu standartların getireceği
yükümlülüklere karşı hazırlamanıza;
yardımcı olacak.

DşäÉåÉÅÉâ=hçåìä~ê
rjp=N=j~äá=q~Ääçä~ê¼å=pìåìãì

rjp=NO=dÉäáê=sÉêÖáëá

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Gerçeğe Uygun Sunum
İşletmenin Sürekliliği Kavramı
Tahakkuk Esası
Tutarlılık Kavramı
Önemlilik Kavramı
Netleştirme
Karşılaştırmalı Bilgi
Varlık ve yükümlülüklerin sınıflandırılması
Muhasebe politikalarının ve yapılan önemli
tahminlerin açıklanması
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• Maliyet unsurları
• Değerleme yöntemleri
• Değer düşüklüğü
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• İşletme faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akımları
• Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akımları
• Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan nakit
akımları
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• Muhasebe politikalarının seçimi ve uygulanması
• Muhasebe politikalarında meydana gelen
değişikliklerin muhasebeleştirilmesi
• Tahminlerdeki değişikliklerin muhasebeleştirilmesi
• Geçmiş dönemlerdeki hataların muhasebeleştirilmesi
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• Düzeltme kaydı gerektiren ve gerektirmeyen olaylar
• Temettü kayıtları
• Mali tabloların kesinleşme tarihi

Zamanlama farkları
Vergiye esas değer
Cari dönem vergisi
Ertelenmiş vergi aktifi ve yükümlülüğü
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• İş alanlarına ve coğrafi bölgeye göre raporlama
• Temel ve ikincil raporlama bölümleri
• Raporlanabilir bölümler
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Kayda alma koşulları ve maliyet unsurları
Maliyet yöntemi ve yeniden değerleme metodu
Amortisman yöntemleri
Değer düşüklüğü
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• Faaliyet kiralamaları ve finansal kiralamalar
• Kiracı ve kiraya veren açısından muhasebeleştirme
• Satış ve geri kiralama işlemleri
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• Mal ve hizmet satışları
• Hasılatın ölçümü
• Faiz, telif hakkı ve temettü gelirleri
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Kısa Vadeli Faydalar
Çalışma Dönemi Sonrasında Sağlanan Faydalar
Diğer Uzun Vadeli Faydalar
Çalışmanın Sona Erdirilmesine İlişkin Faydalar
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• Yabancı para cinsinden işlemler
• Yurt dışı operasyonlar
• Fonksiyonel para birimi ve gösterim para birimi

• Ara dönem mali tabloların içeriği, karşılaştırma
dönemleri
• Uygulanan muhasebe politikaları
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• Borçlanma maliyetlerinin muhasebeleştirilmesinde
temel ve alternatif yöntemler
• Özellikli varlıklar
• Aktifleştirme koşulları
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• İlişkili taraf tanımı
• İlişkili taraflarla işlemlerin açıklanması
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• Kontrol ve önemli derecede etki
• Bağlı ortaklıkların muhasebeleştirilmesi,
konsolidasyon
• İştiraklerin muhasebeleştirilmesi, özsermaye yöntemi
• İş ortaklıklarının muhasebeleştirilmesi, oransal
konsolidasyon
• İş birleşmeleri

rjp=PO=îÉ=PV=cáå~åë~ä=^ê~´ä~êW=j~äá
q~Ääçä~êÇ~=d∏ëíÉêáãá=îÉ=^´¼âä~ã~ä~êI=h~óÇ~
^äã~=îÉ=£ä´Ωã=rcop=T=cáå~åë~ä=^ê~´ä~êW
aáéåçíä~ê
•
•
•
•

Finansal araçların sınıflandırılması
Türev finansal araçlar
Finansal riskten korunma muhasebesi
Açıklanması gereken hususlar ve dipnotlar

Değer düşüklüğüne işaret eden göstergeler
Geri kazanılabilir tutar
Nakit Yaratan Birim
Değer düşüklüğünün kaydı ve iptali

• Karşılıkların kayda alınması
• Şarta bağlı varlık ve yükümlülükler ile ilgili
açıklamalar

rjp=PU=j~ÇÇá=läã~ó~å=s~êä¼âä~ê
• Kayda alım ve ölçüm
• İşletme bünyesinde oluşturulan maddi olmayan
varlıklar
• Maliyet ve yeniden değerleme yöntemleri
• Sınırlı ve sınırsız faydalı ömre göre sınıflandırma
• İtfa gideri
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• Değerleme yöntemleri
• Gerçeğe uygun değerin belirlenmesi
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• Elden çıkarılacak varlıkların sınıflandırması ve
değerleme yöntemleri
• Durdurulan faaliyetlerle ilgili değerleme ve sunum
esasları

Daha fazla bilgi için:
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Deloitte, Bsviçre mevzuatına göre kurulmuş olan Deloitte Touche Tohmatsu, üye firmaları ve bunların
bağlı ortaklık ve iştiraklerini tek tek veya topluca tanımlar. Deloitte Touche Tohmatsu mükemmelliğe
adanmış profesyonel hizmetler sunmayı hedefleyen üye firmalardan oluşan bir organizasyondur.
Müşteri memnuniyetine odaklı profesyonel hizmetler yaklaşık 140 ülkede global bir strateji ile yerel
olarak sunulmaktadır. Üye firmalarımız ve iştirakleri, denetim, vergi, danışmanlık ve kurumsal
finansman alanlarında, 135,000 çalışanın oluşturduğu büyük bilgi birikimi ve tecrübeye sürekli erişim
olanağı içerisinde, ilgili profesyonel hizmetleri sunmaktadırlar. Müşterilerimiz arasında dünyanın en
büyük şirketlerinin yüzde 80'inden fazlası, bir çok büyük ulusal kuruluş, devlet kuruluşları, yerel
şirketler ve hızlı büyüyen global firmalar yer almaktadır. Sunduğumuz hizmetler, Bsviçre'de kurulu
Deloitte Touche Tohmatsu tarafından değil, üye firmalar, bağlı ortaklıklar ve iştirakleri tarafından
sunulmaktadır. Yasal veya diğer nedenlerle, bazı üye firmalar, söz konusu profesyonel hizmetlerin
tamamını aynı anda sunamayabilirler.
Deloitte Touche Tohmatsu, Bsviçre mevzuatına göre kurulmuş bir firma olup, Deloitte Touche Tohmatsu
ya da üye firmalar diğer üye firmaların eylem ve yükümlülüklerinden sorumlu tutulamaz. Her bir üye
firma, “Deloitte”, "Deloitte & Touche", "Deloitte Touche Tohmatsu" ve benzeri isimler altında faaliyet
gösteren ayrı ve bağımsız birer tüzel kişiliktir.
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