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SUNUﬁ
De¤erli meslektaﬂlar›m›z,
Ulusal ve uluslararas› finansal piyasalardaki geliﬂmeler, yasa ve standartlardaki de¤iﬂiklikler ile birlikte ülkemizde muhasebe mesle¤i ve muhasebe meslek mensubunun önemi artmaktad›r. Bu geliﬂmeler ayn› zamanda muhasebe mesle¤inin ve meslek mensubunun sorumluluklar›n› art›r›rken yeni iﬂ olanaklar›n› da beraberinde
getirecektir.
Mesle¤imizi ve meslek mensuplar›m›z› yak›ndan ilgilendiren dönem sonu iﬂlemlerinin önemi ve boyutu, bu y›l Vergi yasalar›ndaki de¤iﬂiklikler ile birlikte daha da
artm›ﬂt›r. Mevzuat›m›zda örtülü sermaye, transfer fiyatlamas› ve örtülü sermaye konular› özel önem arz etmeye baﬂlam›ﬂ ve ülke çap›nda tüm meslektaﬂlar›m›z›
yak›ndan ilgilendiren bir konu haline gelmiﬂtir.
Ayr›ca Türkiye Muhasebe Standartlar› Kurulu (TMSK), Uluslararas› Finansal Raporlama Standartlar› (UFRS)’na tam uyumlu Türkiye Finansal Raporlama
Stanartlar›n› (TFRS) yay›nlam›ﬂt›r. Önümüzdeki günlerde yasalaﬂmas› beklenen yeni Türk Ticaret Kanunu ve uluslararas› ve ulusal finansal kurumlar› ve iﬂletmeleri
yak›ndan ilgilendiren Basel II gibi geliﬂmeler dikkate al›nd›¤›nda Türkiye Finansal Raporlama Standartlar›’n›n önem kazanaca¤›; iﬂletmelerin ve muhasebe
mesle¤inin, bu geliﬂmelerden etkilenece¤i de aç›kt›r. Uluslararas› Finansal Raporlama Standartlar› Kurulu, KOB‹’lerin de finansal raporlar›n› UFRS’ye uyumlu
düzenlemeleri için bir çal›ﬂma baﬂlatm›ﬂ ve “KOB‹’ler için UFRS” tasla¤›n› yay›nlam›ﬂt›r. Ülkemizde de TMSK, “KOB‹’leri için TFRS” standartlar› ile
çal›ﬂmalar›n› devam ettirmekte ve uluslararas› geliﬂmelere paralel bu standart tasla¤›n› yak›n zamanda yay›nlay›p kamuoyunun görüﬂüne açmay› planlamaktad›r.
Bu geliﬂmeler önümüzde süreçte mesle¤imizin geliﬂim ve de¤iﬂimini sa¤layacakt›r.
‹stanbul Serbest Muhasebeci Mali Müﬂavirler odas› taraf›ndan düzenlenen seminerimiz iki ana bölümden oluﬂmaktad›r. Birinci bölümde Vergi Mevzuat›m›zdaki
dönemsonu iﬂlemlerinin özellik arz eden durumlar› ile örtülü sermaye, transfer fiyatlamas› ve örtülü kazanç konular› ele al›nacakt›r. ‹kinci bölümde ise, Finansal
Raporlamada Yenilikler –KOB‹’ler için Finansal Raporlama Standartlar›- konular› uygulamal› olarak sunulacakt›r. Seminerimizi, bu süreçte siz de¤erli
meslektaﬂlar›m›za faydal› olmas› amac›yla düzenledik.
Bu seminer notlar›n›n haz›rlanmas›nda eme¤i geçen Gelirler Kontrolörü Say›n Emre KARTALO⁄LU’na, YMM Say›n Menekﬂe ARIKAN’a, SMMM Say›n
Hüseyin FIRAT’a, SMMM Erol DEM‹REL, T.C.Galatasaray Üniversitesi Ö¤retim Üyesi Say›n Yrd.Doç.Dr. Volkan DEM‹R’e ve de¤erli sunumlar› ile bizlerle
bilgilerini paylaﬂan e¤itmenlerimize sizler ad›na teﬂekkür ediyor, seminerimizin sizlere faydal› olmas›n› diliyoruz.
Yahya ARIKAN
‹SMMMO Baﬂkan›
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